
- Jesteś aktywna na muzycznej 
scenie już od kilku lat, a masz 
dopiero 18. Kiedy i w jakich 
okolicznościach zaczęła się 
twoja przygoda z piosenką? 
Pamiętasz swój muzyczny 
debiut?
- Marta Kurzeja - Wszystko 
zaczęło się już w czwartej klasie 
szkoły podstawowej, kiedy 
powstał chór szkolny, do którego 
się zapisałam. Dużo śpiewali-
śmy, jeździliśmy na konkursy  
i odnosiliśmy sukcesy. Chór 
dawał występy podczas różnego 
rodzaju wydarzeń czy szkolnych 
apeli. Zadebiutowałam dawno 
temu, w Dzień Matki, który orga-
nizowała moja podstawówka. 
Wtedy pierwszy raz zaśpiewałam 
solo przed sporą publicznością. 
Wykonałam utwór „Do Ciebie 
mamo” Violetty Villas. Towarzy-
szyły mi trema i stres, ale brawa 
i wzruszenie słuchających spra-
wiły, że poczułam ogromną satys-
fakcję. Kiedy rozpoczęłam naukę 
w gimnazjum, zaczęłam występo-
wać sama i tak to trwa do dzisiaj.
- Jak wiele czasu poświę-
casz „szlifowaniu” muzycz-
nych  umiejętności i jaką rolę  
w tej pracy odgrywa Mirosław 
Jabłoński? 
- Staram się codziennie ćwiczyć 
śpiew, a także grę na instrumen-
tach. Swój warsztat rozwijam 
poprzez „rozśpiewki”, ćwicze-
nie dykcji i emisji głosu. Biorę 
też udział w warsztatach wokal-
nych. Uczęszczam do studium 
organistowskiego, w którym 
jest prowadzony chór i wiele 
zajęć, m.in. z harmonii i kształ-
cenia słuchu. Pan Jabłoński jest 
moim nauczycielem od września 
2015 roku. Pomaga mi w rozwi-
janiu umiejętności wokalnych, 
a także wspiera w zmaganiach 

konkursowych i zawsze służy 
dobrą radą czy pomocą.  Zajęcia  
w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Świdnicy mam dwa razy  
w tygodniu: indywidualne i gru-
powe. Na lekcjach indywidual-
nych ćwiczę emisję głosu, dykcję, 
oddychanie przeponą… Zawsze 
mam przy sobie gitarę, bo często 
sama sobie akompaniuję. Wszy-
scy z pracowni muzycznej spoty-
kamy się na zajęciach grupowych 

i razem śpiewamy, ćwiczymy. 
Świetnie się przy tym bawimy. 
Wtedy też przygotowujemy się 
do wspólnych koncertów.
- Mieszkasz w Żarowie. Jak 
godzisz liczne pasje z nauką  
w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Świdnicy? Przecież oprócz 
muzyki fascynują cię też konie 
i twórczość Tolkiena…  
- Umiem pogodzić naukę  
w liceum i studium organistow-
skim ze swoimi zamiłowaniami. 
W tygodniu większość czasu 
poświęcam nauce i pracom 

domowym. Jest to priorytet 
w życiu licealisty. Plan tygo-
dniowy mam tak rozpisany, 
aby na wszystkie obowiązki  
i pasje znalazł się czas. Codzienne 
dojazdy do szkoły w Świd-
nicy nie zajmują mi dużo czasu  
- około godziny tam i z powrotem.  
A stadnina znajduje się 20 km  
od Żarowa. Dojeżdżam tam samo-
chodem, głównie w weekendy, 
kiedy nie ma tyle nauki. Jeżdżę 
konno rekreacyjnie od kilku lat. 
To moje hobby. Taka odskocznia 

od codzienności. Bardzo lubię 
spędzać wolne chwile wśród 
tych pięknych zwierząt. Czasem 
przydarzy się upadek z wyso-
kości lub nadepnięcie na stopę,  
ale to uroki jeździectwa. A Tol-
kien? To jeden z moich ulubio-
nych autorów. Napisał wiele 
wspaniałych historii, tworząc 
tym samym nową rzeczywistość, 
która potrafi wciągnąć jak czarna 
dziura. Za to właśnie lubię jego 
twórczość - że można przeżyć coś 
niesamowitego, nie wychodząc  
z domu. 

- Ostatnie miesiące to pasmo 
sukcesów. W październiku 
ubiegłego roku - własny recital 
w teatrze w Żarowie, w listo-
padzie - udany występ podczas 
świdnickich „Jesiennych Liści”, 
w lutym - dwa zwycięstwa  
- na bielawskim Festiwalu 
Minutka i piławskim „Pokaż 
Talent”, a w marcu zostałaś 
laureatką Dolnośląskiego Festi-
walu Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej. Jak sądzisz, czemu 
zawdzięczasz tak dobrą formę?
- Rzeczywiście, to był pracowity 
okres. Cały czas przygotowywa-
łam się do różnych konkursów. 
Pobyt w Piławie Górnej będę 
bardzo mile wspominać. Zapa-
miętam na pewno świetną atmos-
ferę, jaka tam panowała, życz-
liwość organizatorów. A przede 
wszystkim to, że zdobyłam  
aż tak wysokie wyróżnienie  
- moje pierwsze Grand Prix.  
Myślę, że ostatnie sukcesy to 
wynik tego, że w pewnym sensie 
dojrzałam już do przekazywania 
emocji i wyrażania siebie. Wiem, 
o czym śpiewam i wiem, co chcę 
przekazać innym. Recital, jaki 
odbył się w żarowskim teatrze,  
to był mój pierwszy koncert 
solowy. Strasznie się stresowa-
łam, ale po kilku piosenkach  
to minęło. Przygotowałam prawie 
godzinny program. Wybrałam 
kilkanaście polskich i angielskich 
piosenek z różnorodnego repertu-
aru. Do konkursów przygotowuję 
się ze znacznym wyprzedzeniem. 
Staram się bardzo dobrze opano-
wać każdą piosenkę, którą chcę 
zaprezentować.

Pełna wersja wywiadu  
na www.pilawagorna.pl

Marta Kurzeja wystąpi na scenie 
XXI Dni Piławy Górnej,

 w weekend 18-19 czerwca. 
Zapraszamy!
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Mam czas na wszystko
O artystycznej pasji z laureatką tegorocznego konkursu „Pokaż Talent”

Marta na scenie w Piławie Górnej
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Założeniem programu jest 
pomoc państwa w wycho-
wywaniu dzieci, polegająca 

na przyznaniu uprawnionym 
rodzicom świadczenia wycho-
wawczego w kwocie po 500 zł 

na każde dziecko.
Do 18 kwietnia br. w Ośrodku 

Pomocy Społecznej wnioski  
o świadczenia wychowaw-
cze złożyło 227 rodziców,  
w tym 28 nadeszło drogą  
elektroniczną, na 440 dzieci.

Już w piątek zostały wydane 
pierwsze decyzje administra-
cyjne, a pierwsze pieniądze 
zostały przekazane rodzicom 

18 kwietnia.
Sprawy związane z Progra-

mem 500+ prowadzi Pani 
Agnieszka Łukowicz, której 
powierzono kompleksowa 
obsługę.

Piława Górna,  
18 kwietnia 2016 roku                                                                          

Dyrektor OPS  
w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Piławie Górnej informuje.  

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku w Gminie  
Piława Górna rozpoczęła się realizacja  
Programu rządowego 500+.  

PROGRAM RZĄDOWY 500+

Tam dwa razy w tygodniu  
w środę od godz. 14:00  
do godz. 18:00 oraz w sobotę 
od godz. 9:00 do godz.16:00 
można całkowicie za darmo 
oddać odpady.

 Mieszkańcy, zamiast wywo-
zić odpady do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów, 
składają je przy „gniazdach  
do segregacji”, przy pojem-
nikach na odpady komunalne  
po rowach, parkach itd.  

Gmina musi dodatkowo 
ponosić bardzo duże koszty  
za zebranie odpadów i trans-
port.

Apelujemy również, aby na 
wiosnę zadbać o porządek 
wokół budynków komunal-
nych, prywatnych posesji: nie 
tylko przed, ale i za bramą. 
Prosimy o przestrzeganie 
ogólnych zasad dotyczących 
odbioru odpadów, czystości  
i porządku w mieście.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
prosi Mieszkańców o wywożenie  

odpadów zielonych, budowlanych,  
zużytych opon, zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego,  
odzieży, mebli oraz innych odpadów  
wielkogabarytowych do Punktu  
Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych znajdującego się 
przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej  
(obok stawu). 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Prowadząca przez środek 
Piławy Górnej ulica Piastow-
ska jest drogą powiatową  
o dużym natężeniu ruchu. 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-

ska po raz pierwszy zgłaszała 
konieczność wykonania chod-
nika właścicielowi, to jest Sta-
roście Dzierżoniowskiemu, 
już przed kilkoma laty. W tym 

roku samorząd miejski posta-
nowił wesprzeć finansowo 
powiat i przeznaczył 5 tysięcy 
złotych na budowę brakującej 
części chodnika. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 
ponad 30 tys. zł.

Dzięki pomocy finanso-
wej starostwo ujęło budowę  
w planie tegorocznych zadań 
do realizacji. Chodnik o długo-
ści 60 metrów ma być wyko-
nany do końca roku. Zakres 

robót będzie obejmował usu-
nięcie żywopłotu i ułożenie 
betonowej kostki brukowej  
od ulicy Wąskiej do przy-
chodni. Wykonanie chodnika 
poprawi bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców pojazdów 
poruszających się ulicą Pia-
stowską.

Burmistrz Piławy Górnej 
prowadzi rozmowy dotyczące 
remontu odcinka ulicy Pia-
stowskiej od budynku nr 29 do 
skrzyżowania z ulicą Stefana 
Okrzei. Starostwo Powiatowe 
wstępnie deklaruje położe-
nie nowej warstwy asfaltowej  
w 2017 roku. Jeszcze w tym 
roku zapowiada bowiem 
wymianę sieci gazowej,  
a na przyszły rok planuje 
wymianę wodociągu. Prace 
będą wymagały usunięcia 
nawierzchni drogi w kilku 
miejscach, dlatego niezbędne 
wydaje się położenie nowej 
warstwy asfaltowej na całym 
odcinku. 

Gmina Piława Górna przekaże pomoc 
finansową Powiatowi Dzierżoniow-

skiemu na wykonanie brakującej części 
chodnika przy ulicy Piastowskiej. Jego 
budowa powinna poprawić bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego.  

Chodnik zamiast żywopłotu 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej  
przy ul. Piastowskiej 69 został wywieszony do publicznej wiadomości  

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Zarośnięte krzewami pobocze ul. Piastowskiej
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Reporter Polskiego Radia 
Wrocław 18 kwietnia spotkał 
się z szefową piławskiego 
magistratu i dawnym kie-
rownictwem ZPO „BOBO”.  
Jak  przyznaje, sam kiedyś nosił 
ocieplacz wyprodukowany  
w Piławie Górnej i cenił 
sobie funkcjonalność lokal-
nego bestsellera. Próbował 
więc znaleźć odpowiedź  
na pytanie, co doprowadziło 
do upadku przedsiębiorstwo, 
które w latach prosperity 

zatrudniało ponad dwa tysiące  
pracowników. 

Diagnozę schyłku firmy 
postawił ostatni z dyrekto-
rów ZPO „BOBO”. Bole-
sław Olszewski opowiadał 
też o inwestowaniu w kapitał 
ludzki i kontaktach zagra-
nicznych firmy, której współ-
praca gospodarcza nie ograni-
czała się do rynków europej-
skich, lecz sięgała nawet Azji  
czy Afryki. Wicedyrektor  
Bolesław Burek skoncentro-

wał się na inwestycjach budow-
lanych i dawnej roli „BOBO” 
w życiu lokalnego społe-
czeństwa. O sprzedażowych 
hitach mówiła między innymi 
Dorota Czyżyk. Dawna 
kadrowa, nie kryjąc emocji, 
opowiedziała także o ostatnich 
chwilach przedsiębiorstwa  
i wręczaniu wypowiedzeń pra-
cownikom. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
zachęciła do przekazywania 
pamiątek po fabryce kontynu-
ującej włókiennicze tradycje 
słynnej tkalni Zimmermanna.

Wkrótce w Piławie Górnej 
zacznie działać Izba Regio-
nalna. Urzędowe ogłoszenie 
o gromadzeniu eksponatów  
z „BOBO” zwróciło już uwagę 
dwóch dziennikarzy waż-
nych mass mediów. Premierę 
nowego materiału przewi-
dziano w czwartek między 

21:00 a 22:00. Reportaż 
Michała Wyszowskiego 
to kolejny odcinek cyklu 
„Ocalić od zapomnienia”. 
Słuchacze Polskiego Radia 
Wrocław, którym umknie 
premiera, mogą posłuchać 
audycji w wersji archiwalnej  
na stronie internetowej  
rozgłośni: (http://www.radiow-
roclaw.pl/articles/view/52615/
Ocieplacz-BoBo-to-bylo-cos)

Albert Bystroński, autor 
reportażu dla Telewizji Pol-
skiej, zastanawia się, czy 
firmy, które powstały po 
upadku dużych zakładów, 
mogą odrodzić dolnośląski 
przemysł włókienniczy. Zoba-
czymy. Tymczasem aktualny 
właściciel postanowił wysta-
wić na sprzedaż hale produk-
cyjne po byłej fabryce w Piła-
wie Górnej.

W lutym - Telewizja Polska, a dwa  
miesiące później - Polskie Radio  

odwiedziły Piławę Górną, żeby zrealizować 
materiał o dawnych Zakładach Przemysłu 
Odzieżowego „BOBO”. Historia producenta 
słynnych kombinezonów narciarskich  
tym razem zainspirowała Michała  
Wyszowskiego.

Posłuchaj o „BOBO”

Pieniądze pochodzą z roz-
dzielanej co roku puli Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Maksymalna wysokość dofi-
nansowania wynosi 80% 
wartości zadania. Promesę  
22 kwietnia odebrała Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska  
z rąk Wojewody Dolnoślą-

skiego Pawła Hreniaka  
w obecności Minister  
Elżbiety Witek.  Do gmin  
i powiatów na Dolnym  
Śląsku trafi w tym roku  
w sumie ponad 30 mln zł.

Zniszczenie nawierzchni 
ulicy Ludowej w Piławie 
Górnej to efekt intensywnych 
opadów deszczu w 2014 roku. 
Realizacja zadania powinna 

zakończyć się 30 paździer-
nika. Zanim jednak rozpocznie 
się remont ulicy, dzierżoniow-

ska spółka Wodociągi i Kana-
lizacja wykona w drodze sieć 
wodociągową. Burmistrz Zuzanna Bielawska 22 kwietnia 

odebrała promesę na remont ulicy  
Ludowej w Piławie Górnej. Potwierdzenie 
przyznania dotacji rządowej wręczył  
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. 

Pieniądze z ministerstwa

Spotkanie z redaktorem Polskiego Radia Wrocław w urzędzie

Burmistrz Piławy Górnej z Wojewodą Dolnośląskim
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Realizacja zaplanowanych 
na ten rok przedsięwzięć i 
wspólne plany na 2017 to temat 
roboczej wizyty, jaką złożyli 
przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych samorządów z Dobruški  
i Pohoří. Goście obejrzeli nową 
siedzibę Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej, a także skatepark  
i siłownię plenerową. Podobne 
obiekty sportowe zamierzają 
wybudować u siebie. 

Takie inwestycje w niewiel-
kich miejscowościach można 
realizować dzięki środkom 
zewnętrznym. Dużym wspar-
ciem dla gminnych inicjatyw 
pozostają fundusze unijne. 
Głównym tematem spotkania 
z samorządowcami z Czech 
były więc przedsięwzięcia, 
jakie planują wykonać wspól-
nie z Piława Górną za środki 

unijne zarezerwowane na dzia-
łania w naszym euroregionie. 

W gronie gości, oprócz 
twarzy znanych już piławia-
nom, to jest szefa urzędu 
w Pohoří Zdenka Krafki, 
Zastępcy Burmistrza Dobru-
ški Petra Poláčka i Blanki 
Čiháčkovej znalazł się nowy 
Burmistrz tego miasta, Petr 
Ližíčař. 

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska podziękowała nowo 
wybranemu szefowi Dobruški 
za kontynuowanie współpracy 
z Piławą Górną i zachęcała do 
kolejnych odwiedzin. Podczas 
wizyty goście obejrzeli rów-
nież wystawę zorganizowaną 
z okazji jubileuszu miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Spotkanie przebiegało przyja-
cielskiej atmosferze. 

Partnerzy z Czech 6 kwietnia odwiedzili 
Piławę Górną. W delegacji znalazł się  

nowo wybrany Burmistrz Dobruški. 

Sąsiedzka wizyta

Dyskusja w urzędzie

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska i Komendant Marek 
Mitraszewski szczegółowo 
omówili działania, jakie 
będą wprowadzane w Piła-
wie Górnej. Częstsze patrole 
policyjne i zmiana organiza-
cji ruchu na sporym odcinku 
głównej ulicy powinny zwięk-
szyć poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

W ubiegłym roku policja 
interweniowała w mieście 
476 razy. Najwięcej interwen-

cji, bo 342, było w miejscach 
publicznych. W podsumowa-
niu, jakie Kierownik Poste-
runku Mariusz Pankowski 
niedawno przedstawił piław-
skim samorządowcom, stan 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego policjanci uznali 
za dobry. Funkcjonariusze 
osobne miejsce poświęcili 
zagrożeniu przestępczością.  
W 2015 roku policja odno-
towała 16 przypadków kra-
dzieży na terenie gminy.  

Mniej było włamań, a jeszcze 
mniej zniszczeń. 

Niestety, z większym nasile-
niem pojawiały się za to tak 
zwane wykroczenia społecz-
nie uciążliwe.

Policja planuje więc zinten-
syfikować nadzór nad utrzy-
maniem porządku w gminie. 
Umundurowani funkcjonariu-
sze będą regularnie patrolować 
miasto, a urząd rozpowszechni 
wśród piławian harmonogram 
dyżurów tutejszego poste-
runku policji.

Novum dla miejscowych 
kierowców ma być, plano-
wana przez właściciela drogi, 
zmiana organizacji ruchu na 
części ulicy Piastowskiej. 
Zarząd Dróg Powiatowych 
zamierza wprowadzić  zakaz 
postoju i zatrzymywania się 
pojazdów od skrzyżowania  
z ul. Groszowiecką do skrzy-
żowania z ul. Budowlanych. 
Taki sam zakaz pojawi się 
na odcinku drogi po stronie 
z parzystą numeracją budyn-
ków, od skrzyżowania z Gro-
szowiecką do skrzyżowania  
z Kwiatową, a także po stro-
nie z numeracją  nieparzystą,  

od skrzyżowania z Kwiatową 
do ul.  Budowlanych. 

To na pewno korzystniejsze 
rozwiązanie niż dotychcza-
sowe, które znacznie ograni-
czało ruch na drodze. Samo-

chody swobodnie parkowane 
na ulicy często tarasowały 
dostęp do punktów handlo-
wych. Projekt zmiany orga-
nizacji ruchu zarząd wstęp-
nie deklaruje wprowadzić  
do końca maja tego roku.  
Kierowcy powinni zwrócić 
szczególną uwagę na nowe 
oznakowanie. Pojawienie się 
znaków będzie poprzedzone 
osobną informacją. 

O stanie bezpieczeństwa 
w gminie lokalni samorzą-
dowcy dyskutowali rów-
nież 30 marca, podczas sesji  
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej.

Komendant Powiatowy Policji  
w Dzierżoniowie spotkał się 13 kwietnia 

z kierownictwem piławskiego magistratu. 
Wspólne ustalenia wpłyną na poprawę  
bezpieczeństwa w gminie.

W mieście bezpieczniej 

Spotkanie z Markiem Mitraszewskim

Na wystawie w ośrodku kultury
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Przewodniczący Zebrania  
dr hab. Robert Tarka prze-
znaczył kilka minut na przed-
stawienie nowego uczestnika. 
Przy okazji prezentacji multi-
medialnej Burmistrz Zuzanna 
Bielawska wspomniała  
o ostatnich inicjatywach 
gminy związanych z geotury-
styką. 

Walne zebranie rozpoczęło 
się od sprawozdania. Prze-
głosowano też kilka uchwał. 
Przedstawiciele instytucji, 
przedsiębiorstw i osób fizycz-
nych, wchodzących w skład 
stowarzyszenia, postanowili 
na przykład zmienić nazwę 
organizacji. Stowarzyszenie 
Geopark Wzgórza Niem-
czańsko-Strzelińskie to obec-
nie Geopark Przedgórze 
Sudeckie. 

Organizacja, do której przy-
stąpiła Piława Górna, posze-
rza bowiem teren działania. 
Geopark objął część Przed-
górza Sudeckiego oraz tereny 
ościenne Sudetów i Niziny 
Śląskiej. Włączenie sąsied-
nich obszarów, o podobnej 
budowie geologicznej (np. 
masyw Ślęży), odznaczają-
cych się dużą atrakcyjnością 
i wybitnymi walorami tury-

stycznymi (twierdza srebrno-
górska, Bardo, kopalnia złota 
w Złotym Stoku) umożliwi 
szerszej grupie mieszkańców 
lepsze identyfikowanie się  
z terenem działania stowarzy-
szenia. 

Na pewno również będzie 
miało znaczenie przy stara-
niach o środki zewnętrzne. 
Duże nadzieje rokuje też więk-
sze zainteresowanie Minister-
stwa Środowiska nową formą 
turystyki, o czym świadczy 
konferencja „Strategia roz-
woju geoparków w Polsce”, 
zorganizowana 19 kwietnia  
w Warszawie. Zmiany zro-
dziły więc konieczność dosto-
sowania nazwy stowarzysze-
nia do nowych realiów. 

Ostatnią część walnego 
zebrania w Piławie Górnej 
stanowił plan działania na rok 
2016 oraz dyskusja nad wnio-
skami i sprawami zgłoszo-
nymi przez uczestników. Padła 
propozycja, aby w paździer-
niku zorganizować w Piławie 
Górnej rajd geoturystyczny. 
Choć imprezy przyciągające 
całe rodziny nie były najważ-
niejszym tematem zebrania, 
uczestnicy spotkania w Piła-
wie Górnej ochoczo rozma-

wiali o możliwościach geotu-
rystyki w naszym regionie.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej gorąco zachęca lokal-
nych przedsiębiorców z branży 

kamieniarskiej do wstępo-
wania w szeregi organizacji. 
Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 74 8324941. 
Piława Górna znaczy kamień! 

Gmina Piława Górna, od niedawna  
członek stowarzyszenia, 21 kwietnia 

gościła przedstawicieli Geoparku w urzędzie 
miasta. Uczestnicy walnego zebrania  
przegłosowali nową nazwę organizacji. 

Witamy w Geoparku Przedgórze Sudeckie!

Przedsiębiorstwo-Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe 
Krzeszowski niedawno 
wygrało przetarg na utrzy-
manie terenów zielonych  
w Piławie Górnej. Firma  
z Uciechowa podpisała  
więc umowę i od początku 
kwietnia tego roku do końca 
marca 2019 r. będzie trosz-

czyła się o jakość trawników, 
klombów, rabatek i donic  
w Piławie Górnej. Wśród 
wielu zadań ma między 
innymi montaż i naprawę 
ławek, konserwację urządzeń 
na placach zabaw, opróżnia-
nie koszy, porządek w parku 
i na placu Piastów Śląskich 
czy obsługę i konserwację 

fontanny. Zimą zadba nawet  
o odśnieżanie alejek czy cho-
inki i świąteczne oświetlenie.    

Po spotkaniu w urzędzie 
13 kwietnia przedsiębiorca 

Maciej Krzeszowski z Bur-
mistrz Zuzanną Bielawską  
i Wiceburmistrz Izabelą 
Woronowicz dokonali prze-
glądu terenu objętego umową. 

Roboczym spotkaniem z władzami miasta 
13 kwietnia rozpoczęła się praca nowej 

firmy dbającej o zieleń miejską w Piławie 
Górnej. Przedsiębiorca podpisał umowę  
z gminą na najbliższe trzy lata.  

Zatroszczy się o zieleń

Na walnym zebraniu w Sali Narad

Szef firmy na spotkaniu z Burmistrz i Wiceburmistrz
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Prezentacja multimedialna 
o historii jednostki poprze-
dziła uroczyste otwarcie 
wystawy. Uczestnicy werni-
sażu upamiętnili zmarłych 
druhów minutą ciszy, a potem 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i Prezes 

OSP w Piławie Górnej Marcin 
Jurcewicz zainaugurowali 
wystawę. 

W holu miejskiego ośrodka 
kultury strażacy udostępnili 
dokumenty, fotografie i odzna-
czenia oraz sprzęt i umunduro-
wanie wykorzystywane przez 

ostatnie siedem dekad. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Piławie Górnej powstała 
wiosną 1946 r. Początkowo 
rekrutowała się wyłącznie z 
repatriantów. Rolnicy z Wil-
kowiecka przed wojną służyli 
już w szeregach OSP, więc po 
przesiedleniu na teren obecnej 
Piławy Górnej dysponowali 
dużym doświadczeniem w 
gaszeniu pożarów. 

Ekspozycja ukazuje prze-
obrażenia jednostki. Stanowi 
rzadką okazję, by w atrak-
cyjnej formie poznać rozwój 
powojennego systemu ratow-
niczo-gaśniczego w Polsce.  
Wystawę „70 lat OSP w Piła-
wie Górnej” można oglądać do 
10 kwietnia. 

Organizatorzy pragną 
podziękować:
1. Władzom Miasta (Bur-

mistrz Piławy Górnej, Rada 
Miejska w Piławie Górnej) 
za wsparcie. 

2. Druhom OSP, którzy przy-
należeli do jednostki i two-
rzyli jej historię w ciągu 
ostatnich 70 lat. 

3. Druhom OSP, którzy dziś 
czynnie uczestniczą w dzia-
łaniach jednostki, za zaan-
gażowanie i poświęcenie.

4. Rodzinom i druhom, którzy 
udostępnili eksponaty (Druh 
Józef Reichert, Druhowie 
Honorowi Piotr Deska  
i Stefan Krawczyk oraz 
Rodzina Druha Św. Pamięci 
Stanisława Przepiórki) 

5. MOKiB w Piławie Górnej 
(Dyrektor Tomasz Jamróg, 
Darek Kulak i Stefan 
Bagiński) za pomoc w orga-
nizacji wystawy.

6. Rafałowi Pacykowi za 
wykonanie plakatu promu-
jącego wystawę.

7. Mieszkańcom za liczne 
przybycie i zainteresowanie. 

8. Mediom (Doba.pl i TV 
Sudecka) za piękną relację.

OSP w Piławie Górnej 3 kwietnia  
zorganizowała wystawę z okazji 70-lecia 

jednostki. Eksponaty w ośrodku kultury  
można oglądać przez tydzień.

Wystawa Ochotniczej Straży Pożarnej

Obchody zainauguro-
wał Prezes OSP w Piławie 
Górnej Marcin Jurcewicz. 
Wśród wielu gości znaleźli 
się: Ksiądz Dziekan Prałat 
Zbigniew Wolanin, Prezes 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Wacław 
Dziendziel, Prezes Powiatowy 
OSP Tadeusz Kot, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska, Starosta Dzier-

żoniowski Janusz Guzdek, 
Wiceburmistrz Izabela Woro-
nowicz, Sekretarz Gminy 
Jacek Mikus, Przewodni-
czący Dariusz Madejski  
i Radni Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej,  Przewodniczący 
Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego Marian Kowal, Oficer 
Prasowy Arkadiusz Kleban  
z KP PSP Dzierżoniów, repre-
zentanci organizacji miej-

skich i dyrektorzy piławskich 
placówek oświatowych.  
Na uroczystości nie zabrakło 
zaprzyjaźnionych jednostek 
OSP z Bielawy i Piskorzowa.  
Po kilkuletniej przerwie 
piławscy strażacy odnowili 
też współpracę z OSP Wilko-
wiecko. Przedstawiciele tej 

jednostki bardzo ucieszyli się 
z zaproszenia. Czas szybko 
płynął przy wspólnych opo-
wieściach i wspomnieniach.

Po Mszy św. delegacje utwo-
rzyły kolumnę i spod kościoła 
wyruszyły ulicami Piławy 
Górnej.  Na czele szła Miej-
ska Orkiestra Dęta z Dzierżo-

Wyjątkowo uroczysty charakter miał  
jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Piławie Górnej. W sobotę  
23 kwietnia uczestnicy obchodów przemasze-
rowali przez miasto w asyście orkiestry,  
by w remizie odsłonić tablicę pamiątkową. 

Raz na siedemdziesiąt lat

Pamiątkowe zdjęcie na wystawie

Kolumnę prowadzi prezes OSP Marcin Jurcewicz

Tablicę pamiątkową odsłonili Burmistrz i Starosta

Orkiestra z Dzierżoniowa na czele pochodu



7

Odpowie nie tylko  
za kradzież rozbójniczą

Nawet do 15 lat pozbawie-
nia wolności grozi mężczyź-
nie zatrzymanemu przez 
policjantów, a podejrza-
nemu o kradzież rozbójniczą 
oraz szereg innych kradzieży 
sklepowych. Mężczyzna 
usłyszał już w tej sprawie 
zarzuty. 

Policjanci z Posterunku Poli-
cji w Piławie Górnej 29 lutego 
otrzymali zgłoszenie o kra-
dzieży w jednym z miejsco-
wych marketów. Kiedy dojeż-
dżali na miejsce, zobaczyli 
mężczyznę, który szarpie się  
z ochroniarzami. Funkcjona-
riusze zatrzymali agresywnego 
napastnika. Okazało się, że 

zatrzymany chwilę wcześniej 
ukradł w sklepie 12 opako-
wań kawy oraz 4 dezodoranty. 
Mężczyzna przeszedł przez 
linię kas i próbował ze skra-
dzionymi artykułami uciec. 
Całe zdarzenie obserwował 
pracownik ochrony, który 
postanowił zainterweniować. 
W trakcie ucieczki podejrzany 
najpierw odepchnął  inter-
weniującą ekspedientkę,  
a następnie rzucił się na pra-
cowników ochrony i groził im 
zabójstwem. Skradziony towar 
wrócił do sklepu, a mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu. 
Funkcjonariusze udowodnili 
mu szereg innych kradzieży 
sklepowych. W Łagiewnikach 
na łączną wartość 1000 zł,  

w Pieszycach na kwotę niemal 
600 zł. Teraz 25-latkiem 
zajmie się prokurator i sąd.  
Za przestępstwa podejrza-
nemu, który działał w ramach 
recydywy, grozi kara do nawet 
15 lat pozbawienia wolności. 

Włamywacz do piwnic, 
garaży i komórek

Seryjny włamywacz wpadł 
w ręce policjantów z dzier-
żoniowskiej komendy. Funk-
cjonariusze już udowodnili 
mu ponad 40 przestępstw. 

To włamania do piwnic, 
komórek i garaży usytuowane 
na terenie Piławy Górnej. 
Podejrzany to mieszkaniec 
tego miasta. Sprawca kradł 
wszystko, co wpadło mu  
w ręce m.in. elektronarzę-
dzia, kable elektryczne, rower,  
a nawet węgiel. Straty osza-
cowano na kilka tysięcy zło-
tych. Zatrzymania dokonano 
w momencie, kiedy 19-latek 
przygotowywał się do zaży-
cia narkotyków. Teraz zatrzy-

manemu grozi kara nawet  
do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Policjanci już odzyskali 
część skradzionego mienia. 
POSTERUNEK POLICJI  

W PIŁAWIE GÓRNEJ  
Komendy Powiatowej Policji 

w Dzierżoniowie  
Tel.:748371-407  
KIEROWNIK  

POSTERUNKU  
Przyjmuje interesantów:  

Poniedziałek  
w godz. 9:00-10:00    

Czwartek  
w godz. 13:00-14:00  

DZIELNICOWI  
POSTERUNKU  

Przyjmują interesantów  
w dniach urzędowania, tj.  
Od poniedziałku do piątku  

w godz. 8:00-12:00 lub  
15:00-19:00  

W przypadku nieobecności 
policjantów w posterunku 

prosimy o kontakt z Oficerem 
Dyżurnym KPP w Dzierżonio-

wie tel.: 74832222

Podinspektor Mariusz Furgała z Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie  

przygotował relację z niedawnych interwencji 
funkcjonariuszy na terenie Piławy Górnej. 

Raport Policji

niowa. Pochód zatrzymał się 
przed remizą, gdzie Prezes 
OW ZOSPRP, Burmistrz 
Piławy Górnej i Starosta 
Dzierżoniowski odsłonili płytę 
upamiętniającą 70 lat istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Piławie Górnej. Jubile-
uszową tablicę poświęcił pro-
boszcz miejscowej parafii.  

Przed uroczystym obiadem 
odbyły się występy laure-
atów konkursu literackiego  
na wiersz o strażakach i pokaz 

taneczny uczniów ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Piławie 
Górnej. Po występie reprezen-
tanci lokalnych samorządów 
mieli okazję złożyć gratulacje 
i życzenia. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska i Starosta Dzier-
żoniowski Janusz Guzdek 
wręczyli jubilatom statuetki 
patrona strażaków św. Flo-
riana. Na ręce prezesa trafiło 
też wiele listów gratulacyj-
nych dla piławskiej OSP od 
dyrektorów placówek oświa-
towych, organizacji miejskich 
i delegacji OSP.

Ważnym momentem były 
podziękowania. Najstarszego 
druha OSP w Piławie Górnej 

Piotra Deskę uhonorowali 
prezesi Wacław Dziendziel  
i Marcin Jurcewicz, a goście 
odśpiewali gromkie sto lat. 
Szef jednostki świętującej jubi-
leusz podziękował gościom za 
udział w obchodach. Podkre-
ślił też, że wszystkim druhom 
należą się ogromne podzięko-
wania za wieloletnią służbę 
i zaangażowanie, a młodsze 
pokolenia uczą się od star-
szych i na odwrót, co pozwala 
tworzyć piękną historię piław-
skiej straży. 

Wspólne biesiadowanie  
w miłej atmosferze zakończyło 
jubileusz 70-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Piławie Górnej. 

Tablicę poświęcił Dziekan Prałat Zbigniew Wolanin

Odznaczenie dla najstarszego druha z Piławy Górnej

Statuetka i list gratulacyjny dla świętującej jednostki
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W tym roku po raz kolejny 
gimnazjaliści przystąpili  
do egzaminu w nowej formie, 
po zmianie podstawy progra-
mowej. Wyniki egzaminów 
będą  miały wpływ na przyję-

cie ucznia do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej. O tym, 
jak poszło naszym gimnazjali-
stom, dowiemy się w połowie 
czerwca. 

Część humanistyczną uczniowie zdawali 
18 kwietnia. Następnego dnia  podczas 

testów sprawdzali wiedzę z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. W środę  
20 kwietnia zmierzyli się z testem językowym. 

Egzamin gimnazjalny

Piława Górna egzamin `2016

W Archiwum Państwowym 
w Kamieńcu Ząbkowickim 21 
kwietnia odbyła się uroczy-
sta gala finałowa wręczania 
nagród laureatom wyłonionym 
w gminnym etapie regional-
nego konkursu edukacyjnego 
„Z rodzinnego archiwum”. 

Tematem przewodnim kon-
kursu była historia rodzinna 
jako egzemplifikacja „histo-
rii wielkiej” - historii Europy,  
państwa, narodu, historii 
regionalnej i lokalnej – doku-
mentowana, utrwalana, przy-
swajana i upowszechniana 
poprzez zbieranie materiałów 
źródłowych. 

Na  konkurs z całego regionu 
(powiatów: kłodzkiego i ząb-

kowickiego, gminy miejskiej 
Dzierżoniów, gminy Piława 
Górna, gminy Strzegom, 
wybranych szkół z Czech) 
wpłynęło ponad 300 prac 
uczniów ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i  ponad-
gimnazjalnych. 

W etapie gminnym wyło-
niono 65 prac. Wśród nich 
znalazły się wykonane przez 
uczniów piławskich placówek: 
Oliwiera Motyki, Dariusza 
Młota, Daniela Śmidody, 
Virginii Ciereszyńskiej, 
Aleksandry Hetnarowicz 
ze szkoły podstawowej oraz 
Alicji Musiał, Magdaleny 
Pawlak, Anny Szady z gim-
nazjum. 

Prace konkursowe miały 
różnorodną formę: drzew 
genealogicznych wykonanych 
różnymi technikami plastycz-
nymi, prezentacji multimedial-
nych i  kronik rodzinnych.

Komisja brała pod uwagę 
kreatywność i pomysłowość 
ujęcia tematu, estetykę, samo-
dzielność wykonania prac. 
Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody-wyróżnienia, a  Mag-
dalena Pawlak z piławskiego 
gimnazjum zajęła drugie 
miejsce.

W dniu gali odbyły się też 
warsztaty edukacyjne dla 
uczniów. Prowadzili je pra-
cownicy Archiwum Państwo-
wego z Wrocławia. Uczniowie 
szkół podstawowych uczest-
niczyli w warsztatach czer-
pania papieru, uzupełniania 
ubytków w papierze, wykony-
wania ozdobnego papieru na 
okładki, odciskania pieczęci, 
składania pudełek. Gimnazja-
liści i licealiści wzięli udział 
w lekcji archiwalnej zakoń-
czonej quizem oraz próbowali 
sił w piśmie neogotyckim. 
Zwiedzali też magazyny archi-
walne.

Patronat honorowy nad 
konkursem objął Naczelny 
Dyrektor Archiwów Pań-
stwowych. Organizatorami 

byli: Archiwum Państwowe  
we Wrocławiu, Śląskie Towa-
rzystwo Genealogiczne, Mię-
dzynarodowa Sieć Muzeów 
Domowych. W organizację  
i finansowe wsparcie włą-
czyły się samorządy lokalne, 
w tym Urząd Miasta  
w Piławie Górnej.

W gali wzięli udział staro-
stowie, burmistrzowie, wój-
towie oraz przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty, pracow-
nicy Archiwum Państwowego  
i Uniwersytetu Wrocław-
skiego, dyrektorzy i  nauczy-
ciele szkół oraz rodzice. Wśród 
osób, którym dziękowano za 
współorganizację imprezy 
znalazła się Burmistrz Piławy 
Górnej p. Zuzanna Bielaw-
ska. 

Podziękowania otrzymali 
również nauczyciele-koordy-
natorzy oraz rodzice uczniów. 
Uczestnicy regionalnego 
konkursu edukacyjnego  
„Z rodzinnego archiwum” 
pracowali w szkołach pod  
kierunkiem swoich nauczy-
cieli: p. Marty Skowrońskiej-
-Sowy, p. Janiny Bieleckiej, 
p. Marty Sochackiej-Pelczar, 
p. Donaty Wajdy.

Janina Bielecka
Marta Sochacka-Pelczar                      

Gala finałowa konkursu „Z rodzinnego 
archiwum” przyciągnęła do Archiwum 

Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim  
przedstawicieli samorządów z całego 
regionu. Uczennica piławskiego gimnazjum 
odebrała nagrodę za zajęcie drugiego  
miejsca. 

Z rodzinnego archiwum

W gronie finalistów znalazła się Magda Pawlak

Na warsztatach
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Gala Konkursu Literacko-
-Plastycznego „Mój region 
moja pasja” odbyła się  
31 marca w Dzierżonio-
wie. Inicjatywa miejscowej 
Biblioteki Pedagogicznej była 
okazją do pogłębiania zainte-
resowań regionem. Ucznio-
wie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i  ponadgim-
nazjalnych powiatu dzierżo-
niowskiego rywalizowali na 
polu twórczości literackiej  
i plastycznej. Wśród laureatów 
kategorii „Plakat” znalazła 
się Joanna Betlej. Uczen-
nica Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej zajęła 

pierwsze  miejsce i otrzymała 
nagrodę specjalną. Pozo-
stali, to jest: Marta Pawlak, 
Karol Szeliga, Piotr Dłu-
bacz, Amelia Radziejewska  
i Aleksandra Hetnaro-
wicz, dostali piękne książki  
i dyplomy. 

Uczestników oceniali 

Ryszard Mierzejewski 
i Marek Cieśla - poeci,  
krytycy literaccy i muzycy 
powiatu dzierżoniowskiego. 
Młodych pasjonatów do 
konkursu przygotowywały 
nauczycielki: Marta Skow-
rońska–Sowa i Janina Bie-
lecka. Gratulujemy! 

Uczennica szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej zwyciężyła w konkursie „Mój 

region moja pasja”. Pozostali reprezentanci 
piławskiej placówki znaleźli się w gronie 
nagrodzonych. 

Pasjonaci

Piąty Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Sybirac-
kiej odbył się 13 kwietnia  
w piławskim ośrodku kultury. 
To inicjatywa miejscowego 
gimnazjum i Koła Ziemi 
Dzierżoniowskiej Związku 
Sybiraków upamiętniająca 
losy Polaków zesłanych  
na „nieludzką ziemię”. W tym 
roku obchodziliśmy bowiem 
76. rocznicę drugiej masowej 
deportacji. 

Do konkursu przystąpiło 
dwunastu gimnazjalistów 
z powiatu dzierżoniow-
skiego. Komisja (przedsta-
wiciele Związku Sybiraków: 
E. Kuszka, W. Rakoczy, 
przedstawiciel kombatantów 
Z. Maciejewski, Dyrektor 
MOKiB w Piławie Górnej  
T. Jamróg, nauczyciel-biblio-
tekarz z miejscowej szkoły 
podstawowej J. Bielecka) 

oceniała dobór repertuaru, 
interpretację tekstu, dykcję  
i ogólne wrażenie artystyczne. 

Najlepsze wrażenie na słu- 
chaczach zrobił wiersz  
w wykonaniu Piotra Wajdy  
z Gimnazjum Ekologicznego 
nr 3 w Bielawie. Drugie miej-
sce zajęła Martyna Kizym 
reprezentująca gospodarzy, 
a trzecie Aneta Bednarz 
z Zespołu Szkół w Niem-
czy. Wyróżnienia trafiły  
do Sandry Nikoniuk i Pau-
liny Jakubczak z Gimnazjum 
nr 2 w Bielawie oraz Krzysz-
tofa Kasztelana z Gimnazjum 
nr 1 im. Zesłańców Sybiru w 
Bielawie. Nagrody książkowe 
ufundował Związek Sybira-
ków, a wręczali Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska i Prezes Oddziału 
Związku Sybiraków we Wro-
cławiu Eugeniusz Kuszka.

Wymownym podsumowa-
niem spotkania były pieśni 
„Syberiada” i „Nadzieja”  
w interpretacji Pauliny Wojta-
szek i Oskara Dudka z Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej oraz wspólne 
wykonanie Hymnu Sybira-

ków. Uczestnicy i organiza-
torzy konkursu zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Dla upa-
miętnienia wydarzeń sprzed 
76 lat uczniowie złożyli też 
kwiaty pod obeliskiem przy 
gimnazjum w Piławie Górnej.

Piławianie uczcili siedemdziesiątą szóstą 
rocznicę drugiej masowej deportacji 

Polaków na Syberię. W konkursie  
recytatorskim poświęconym poezji  
sybirackiej wzięło udział dwunastu  
gimnazjalistów z powiatu dzierżoniowskiego. 
Wygrał Piotr Wajda z Bielawy. 

Wiersze o sybirakach

Finaliści Powiatowego Przeglądu Kultury Antycznej
Nagroda dla zwycięzcy konkursu

Młodzi miłośnicy poezji sybirackiej

Uczestnicy Konkursu „Mój region moja pasja”
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W tym roku miejscem 
zmagań młodych ekologów 
było Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Cicha Woda”.  
Do Lasocina 21 kwietnia 
przyjechało 56 uczniów 
ze szkół podstawowych  
w: Piławie Górnej, Pieszy-
cach, Dzierżoniowie, Niem-
czy, Łagiewnikach, Mościsku 
i Przerzeczynie Zdroju. 

Uczestnicy konkursu  
w ciągu godziny musieli roz-
wiązać test, w którym znala-
zły się  zagadki, krzyżówki 
czy rebusy. Ciekawostką było 
zadanie polegające na wysłu-
chaniu i prawidłowym rozpo-
znaniu odgłosów, jakie wydają 
zwierzęta środowiska wod-
nego. Zawodnik mógł uzyskać 
maksymalnie 51 punktów. 

Test w Lasocinie poprzedził 
konkurs plastyczny „Życie  

w wodzie i przy brzegu”,  
na który  napłynęły 44 prace. 
Najlepsze wyłoniła komisja 
konkursowa według opraco-
wanego regulaminu. Prace 
można było obejrzeć pod-
czas wystawy konkursowej  
w Lasocinie.  Dodatkową 
atrakcją było zwiedzanie 
„Cichej Wody”. 

Spośród uczniów klas dru-
gich test najlepiej napisał 
Jakub Stawarz z podsta-
wówki w Łagiewnikach. 
Drugie miejsce zajął Mate-
usz Rutkowski z Niem-
czy, a trzecie Amelia Zbieg  
ze szkoły w Łagiewnikach. 
Najlepszym trzecioklasistą 
okazała się Katarzyna Chli-
pała reprezentująca Piławę 
Górną, a zaraz na drugim 
miejscu znalazł się jej szkolny 
kolega  Antoni Linard. Trze-

cie zajęła Paulina Drabik  
z Niemczy. 

W konkursie plastycznym 
wśród drugoklasistów naj-
lepszym znawcą przyrody 
była Dominika Maliszewska  
ze szkoły w Piławie Górnej. 
Na drugim miejscu znalazł się 
Maciej Orzoł z podstawówki 
w Przerzeczynie Zdroju, a trze-
cie zajął Bronisław Jednoróg 
z dzierżoniowskiej „dzie-
wiątki”. W grupie uczniów 
klas trzecich najlepiej wypadł 
Antoni  Linard ze szkoły  
w Piławie Górnej. Drugie 
miejsce należy do Pauliny 

Drabik, a trzecie do Haliny 
Mandziej z Niemczy. Gratu-
lujemy!

Nagrody dla uczestników 
konkursu zakupiono przy 
udziale środków finanso-
wych Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu, który dofinan-
sował również doposażenie 
klasy przyrodniczej i zakup 
krzewów ozdobnych posa-
dzonych przy Szkole Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej. 

W Lasocinie odbył się finał  regionalnego 
konkursu ekologiczno-przyrodniczego 

zorganizowanego przez szkołę podstawową 
wspólnie z Gminą Piława Górna.  
Osiemnasta edycja imprezy przebiegała  
pod hasłem „Jestem znawcą przyrody  
- życie w wodzie i przy brzegu”. 

Znawcy przyrody

Zajęcia prowadzi profesjo-
nalna tancerka i certyfikowana 
instruktorka Klaudia Watem-
borska – tancerka BWA  
Breakers Bielawa.

Zajęcia dla najmłodszych 
dzieci będą początkowo  
prowadzone w formie rytmiki 
– wprowadzenia do tańca.  
Na spotkanie organizacyjne 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury przyszło wielu młodych  
piławian, którzy już tańczą, 

interesują się tańcem lub 
chcieliby zacząć. 

W odpowiedzi na głosy rodziców i dzieci 
ruszyła nowa oferta dla najmłodszych 

piławian! Zajęcia taneczne breakdance  
i hip-hop dla dzieci są prowadzone w dwóch 
grupach wiekowych: od 3 do 5 lat i od 6 lat 
w górę (również z podziałem wiekowym).  
Na spotkaniu organizacyjnym 18 kwietnia 
zjawiło się wielu zainteresowanych. 

Breakdance i hip-hop 
– zajęcia dla dzieci 

W pięknej sali w „Cichej Wodzie”

Klaudia na scenie
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Podczas dwóch dni zapre-
zentują się gwiazdy polskiej 
sceny disco i dance: Effect, 
Sonic, Jumper, Gentelman’s, 
ale będzie też mocna dawka 
rocka w wykonaniu zespołu 
Tacy Sami - Lady Pank 
Show.  Świętu naszego miasta 
będą towarzyszyć strefa 
zabaw i cateringu, wesołe 
miasteczko, a także wystawy 
w Regionalnej Izbie Pamięci 
oraz liczne atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i konkursy. Już dziś 
zapraszamy na piławski sta-
dion!

Sobota upłynie w rytmach 
disco-polo i dance. Publicz-
ność rozgrzeje formacja Gen-
telman’s.  Zespół powstał  
w 2014 roku. Tworzą go 
Krzysztof Wichuła i Michał 
Wielosik. Wspólnie wylanso-
wali takie hity jak „Raz Anio-
łek, raz Diablica”, „Ciebie  
mi mało”, „Bo to jest ona”.

Gorące rytmy podtrzyma 
Jumper, znana postać pol-
skiego disco, a ostatnio częsty 
gość stacji telewizyjnych. 

Założycielem formacji jest 
Mariusz Mario, kompozy-
tor, wokalistą i autor tekstów 
większości utworów. Towa-
rzyszy mu duet taneczny. 
Zespół rozpoczął karierę  
w 2014 roku. Wystąpił na 
„Festiwalu Ostróda’ 2015”  
i w ósmej edycji programu 
„Must Be The Music. Tylko 
Muzyka”. Piosenki grupy 
Jumper szybko zdobyły popu-
larność. Dziś utwory takie jak 
„Moja Ola (Olka krejzolka)” 
znają już chyba wszyscy. 

Wieczór zakończy występ 
grupy Sonic, która zagra 
wyjątkowy koncert z  zespo-

łem muzycznym. Sonic 
wywodzi się z Hrubiszowa. 
Grupę tworzą Gosia, Tomek, 
Przemek i Kamil. Gosia śpie-
wała w chórach gospelowych  
i zespole ludowym, a pierwszy 
festiwal wygrała już w wieku 
4 lat. Ma na koncie udział  
w projektach gwiazd takich 
jak: Bracia, Krzysztof Zalew-
ski czy Urszula. Mąż Gosi, 
Kamil, to założyciel grupy. 
Perkusistą jest Tomek. Prze-
mek, najstarszy w zespole, 

potrafi grać na: keyboardzie, 
saksofonie, perkusji, gitarze 
i akordeonie. Niemożliwe? 
Przekonacie się sami!

Hitem niedzieli będzie  
Effect, gwiazda disco polo. 
To jedna z niewielu forma-
cji tego nurtu w całości two-
rzona przez członków rodziny. 
Grupa powstała w 2006 roku. 
Pomysłodawcą projketu był 
Marek Biedrzycki, wokali-
sta, autor muzyki i tekstów. 
W skład grupy wchodzą też 

młodsi bracia Marka: Krzysz-
tof i Piotr. Zamiłowanie do 
disco polo i doświadczenie 
sceniczne zdobyte przy współ-
pracy z innymi zespołami 
pomogły chłopakom w two-
rzeniu własnych produkcji. 
Debiutancki kawałek „Sza-
lona Dziewczyna” ukazał się 
na płycie Disco Polo New 
Hits volume 3. Muzyka sto-
sunkowo młodej grupy mimo 
krótkiej obecności na rynku 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem słuchaczy. 
Hity Effect-ownych mają  

 

po kilkanaście milinów odsłon 
na Youtube, a najnowszy utwór 
w 4 miesiące osiągnął prawie 
4,5 miliona odsłon! Prawdzi-
wym fanom nie trzeba przy-
pominać przebojów zespołu,  
a  wiele piosenek Effectu 
gościło na playlistach rozgło-
śni radiowych. Popularnością 
cieszyły się: „Kochaj”, „Sexo-
holik” i „Spójrz”. Do każdego 
utworu panowie nakręcili  
teledysk. 

Dla fanów rocka mamy rów-
nież nie lada atrakcję. Z hitami, 
które znają wszyscy, na scenie 
wystąpi formacja  Tacy Sami 
- Lady Pank Show! To grupa, 
która w doskonały sposób 
oddaje na scenie energię cha-
rakterystyczną dla Lady Pank, 
żywej legendy polskiego 
rocka. Świetni muzycy odtwa-
rzają w najdrobniejszych 
szczegółach hity takie jak: 
„Mniej niż zero”, „Zamki na 
piasku”, „Kryzysowa narze-
czona”, „Zostawcie Tytanica”, 
„Zawsze tam gdzie ty”, „Tańcz 
głupia tańcz”, „Marchewkowe 
pole” czy „Strach się bać”. 
Zawodowy image i świetny 
kontakt z publicznością to nie 
wszystko. Zespół Tacy Sami 
zaskakuje na scenie specjal-
nie przygotowanymi efektami 
pirotechnicznymi. Wszystko 
to sprawia, że każdy kon-
cert grupy to niezapomniane  
przeżycie.

Tegoroczne Dni Piławy Górnej tradycyjnie 
odbędą się w połowie czerwca na Stadio-

nie Miejskim w Piławie Górnej. Organizato-
rzy: Gmina Piława Górna oraz Miejski Ośro-
dek Kultury i Biblioteka już dziś zapraszają 
do wspólnej zabawy!

XXI Dni Piławy Górnej 2016 
18-19 czerwca 2016

Fot. discomax.pl

Fot. www.facebook.com/Gentlemans.DiscoPolo

Fot. www.agencjaluxart.com/
effect

Fot. travelband.wix.com/tacysami#!o-nas/jt10m

Fot. www.facebook.com/SonicZespol

Effect

Tacy Sami - Lady Pank Show

Sonic

Gentelman’s

Jumper
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Od lutego do lipca 1858 roku 
Matka Boża 18 razy objawia 
się Bernadetcie Soubirous, 
czternastolatce z prowincjo-
nalnego Lourdes na południu 
Francji. Do miasteczka zaczy-
nają przybywać pielgrzymi, 
dochodzi do cudownych 
uzdrowień, a wieść o Lour-
des obiega świat. Bernadetta 
musi zmierzyć się z ciężarem 
misji powierzonej jej przez 
Maryję…

Kreacja Bernadetty Soubi-
rous (w tej roli znakomita 
Katia Miran, nagrodzona na 
Festiwalu Filmów Religijnych 
w Rzymie) jest poruszająca 
i pełna uroku. Widz na długo 

pozostanie pod jej wrażeniem. 
Co najistotniejsze, jest abso-
lutnie prawdziwa. Twórcy 
budowali tę postać, opierając 
się o dzieła ojca Laurentina, 
najwybitniejszego znawcy 
tematyki Lourdes. Bernadetta 
nie jest cukierkowym dzie-
cięciem z obrazka, nie jest też 
wielkim teologiem ani monu-
mentalną świętą z ołtarza. 
Jest za to upartą, obdarzoną 
dużym temperamentem, ale 
niezwykle uczciwą nastolatką,  
która nie kalkulując i nie licząc 
się z konsekwencjami, ma 
zamiar po prostu mówić o tym, 
co widziała na własne oczy.

Szczerość i determinacja Ber-

nadetty zostaje nagrodzona. 
Dziś Lourdes jest jednym  
z najsławniejszych miejsc 
pielgrzymek na świecie, 
odwiedzanym co roku przez 
6 milionów pielgrzymów,  

a Bernadetta została uznana  
za świętą. Ciało świętej Berna-
detty spoczywa nienaruszone, 
wbrew prawom natury i medy-
cyny, w klasztorze w Nevers. 
Jest znakiem Boga.

Zapraszamy na projekcję filmu „Bernadetta. 
Cud w Lourdes”. To poruszająca opowieść 

o cudownych objawieniach, które odmieniły 
życie tysięcy ludzi. Projekcja odbędzie się  
w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej w niedzielę 15 maja  
o godzinie 16:00. Bilety tylko 5 zł!

„Bernadetta. Cud w Lourdes” – pokaz filmowy


