
Stanisław Przepiórka
- Honorowym członkiem 

OSP zostaje się na określonych 
zasadach. Jak to się stało, że jest 
pan honorowym strażakiem 
w Piławie Górnej? 

- Przez 60 lat służyłem 
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w naszym mieście. Przez 38 lat 
byłem jej prezesem… 

- Jak wyglądały początki?
- W latach czterdziestych 

w Piławie Górnej istniały dwie 
jednostki straży pożarnej. Jedna 
mieściła się przy ul. Fabrycznej 
3, mieli w niej garaże, a druga 
przy ul. Polnej 1, gdzie jest do 
dzisiaj. Obie nie posiadały samo-
chodów strażackich. Początkowo 
więc sikawki podłączano do 
zaprzęgów konnych. Dopiero 
w 1961 roku, gdy już należałem 
do jednostki Piława I, dostaliśmy 
z demobilu samochód ciężarowy 
Star 20 GM. W 1975 roku - Stara 

25 GBAM, a 2 lata później - Żuka 
GLM i tak stopniowo dorabiali-
śmy się. Pierwszy beczkowóz nie 
służył nam długo, bo był wyeks-
ploatowany. Po roku nie nadawał 
się już do użytku. Ciężko było go 
nawet uruchomić. 

- Jak się pan znalazł w Piła-
wie Górnej?

- To trochę skomplikowane. 
Urodziłem się w 1921 roku 
w Przyborowie, ale przyjecha-
łem tu z Austrii, jako repatriant 
w 1945 roku. W Austrii, gdzie 
włóczyłem się po wielu obozach 
pracy, poznałem żonę. Po powro-
cie szukaliśmy pracy, a na Zie-
miach Odzyskanych była dla nas 
szansa. Trafiłem na stanowisko 
zastępcy kierownika i magazy-
niera ośrodka przy szkole rolni-
czej w Sienicach koło Łagiewnik. 
Po jego likwidacji przeniesiono 
mnie w 1950 roku do ośrodka rol-
niczego w Piławie Górnej. Żona 
pracowała już tutaj w zakładach 
„Bobo”. Po dwóch latach ośro-
dek zlikwidowano, a ja zostałem 
kierownikiem w Administracji 
Budynków Mieszkalnych, gdzie 
przepracowałem 30 lat. 

- Jak wobec tego został pan 
strażakiem w Piławie Górnej?

- Do straży pożarnej zgłosi-
łem się już w Sienicach. Byłem 
młody, a w straży zawsze coś się 
działo, było wesołe towarzystwo, 
tańce, wyjazdy. Do jednostki 
OSP w Piławie Górnej przyjęli 
mnie, gdy jej komendantem był 
Józef Kluba. Najpierw pełniłem 
funkcję skarbnika, później byłem 
sekretarzem, a potem zostałem 
prezesem. W tym czasie prze-
budowaliśmy pomieszczenia 

gospodarcze przy dawanej nie-
mieckiej remizie strażackiej. 
Znajdowały się tam stanowiska 
na 3 wozy strażackie, ale ludzie je 
zajęli i używali dla swoich zwie-
rząt. Postaraliśmy się o zgodę 
gminy i rozpoczęliśmy remont. 
Zarząd wyznaczył sobie 9 zadań 
do wykonania i wszystko udało 
nam się zrealizować własnymi 
siłami w czynie społecznym. Tak 
powstała świetlica.

- Spełniła swoje zadanie?
- Oczywiście. Jej powsta-

nie było ważne, bo wtedy przy 
każdym zakładzie istniały 
podobne miejsca rozrywki. Taka 
była moda. W świetlicy poza 
zebraniami czy spotkaniami 
odbywały się zabawy, np. cho-
inkowe dla dzieci. Świetlice peł-
niły wtedy ważne funkcje kul-
turalne. Straż w Piławie Górnej 
organizowała sylwestry. Ludzie 
lubili chodzić na te zabawy, bo 

były prowadzone bardzo atrak-
cyjnie. Zapisywali się i wyku-
pywali bilety z dużym wyprze-
dzeniem, ponieważ zawsze mie-
liśmy dla nich coś ciekawego. 
Np. na salę na białym koniu 
wjeżdżał rycerz – Nowy Rok, 
a wyprowadzano z niej dziadka 
– Stary Rok. Urządzaliśmy też 
spotkania i zabawy dla rodzin 
strażackich, co również przy-
ciągało ludzi. Teraz już nie ma 
takiego zainteresowania kulturą 
jak kiedyś. 

- Działalność OSP nie koń-
czyła się na jej podstawowym 
zadaniu… 

- Tak, a przecież poza gasze-
niem pożarów straż pożarna 
zawsze uczestniczyła w akacjach 
ratunkowych podczas powodzi. 
Rzeka Piława często wylewała 
i pod wodą znajdowała się cała 
dolina od mostu wzdłuż ul. Sien-
kiewicza. Wyprowadzaliśmy 
inwentarz, wynosiliśmy meble 
z mieszkań, pompowaliśmy wodę 
z piwnic i czyściliśmy zalewane 
studnie, co było bardzo ważną 
funkcją OSP w Piławie Górnej. 

- Jak zostać „znanym 
i lubianym”?

- Trzeba być dobrym dla 
innych ludzi, zawsze uśmiechnię-
tym, otwartym na każdego. Ważne 
jest, by wiedzieć, jak z ludźmi 
rozmawiać, bo inaczej mówi się 
do dziecka, a już zupełnie ina-
czej rozmawia się z pijanym. Ja 
nie miałem z tym problemów, 
dlatego w pracy nigdy nie spoty-
kały mnie przykrości. Dla dzieci 
z Piławy Górnej zawsze byłem 
wujkiem. Tak za mną wołały, a ja 
rozdawałem im cukierki
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Lucjan Luboiński
- Urodziłem się we wsi 

Leniszki w 1932 roku. Pochodzę 
z rodziny z długoletnią tradycją 
strażacką. Mój ojciec chrzestny 
był w straży pożarnej w Czar-
nożyłach. Tę jednostkę założył 
hrabia, jeszcze przed wojną, 
a istnieje do dzisiejszego dnia. Na 
św. Floriana nad stawem, opodal 
pięknego lasu robią tam zabawy, 
na które zjeżdżają się ludzie ze 
wszystkich wiosek. 

- Jak pan trafił do Piławy 
Górnej?

- Po raz pierwszy przyjecha-
łem tu z mojej rodzinnej miej-
scowości jesienią 1948 roku, do 
kopania buraków w PGR-ze. 
Zimą wróciłem do siebie. 
Leniszki to las. Mieszkaliśmy 
w pięknej okolicy, ale tatulo 
był już stary i sprzedał gospo-
darstwo sąsiadowi. W Piławie 
miałem kuzynkę, więc wróciłem 
tu w maju 1949 roku i się osie-
dliłem. Przyjąłem się do pracy 
w „Jedwabiu”. Byłem gońcem. 

- To jak pan został straża-
kiem?

- W „Jedwabiu” pełniłem 
takie funkcje, że zgodnie z roz-
porządzeniem dyrektora musia-
łem służyć w zakładowej straży 
pożarnej. W Piławie już po wojnie 
powstała jednostka ochotnicza, 
ale ludzie się wykruszali, więc 
dyrektor skierował mnie do niej, 
bo mieszkałem w pobliżu. Przez 
2 lata byłem zwykłym straża-
kiem. Później, ponieważ zawsze 
wywiązywałem się z obowiąz-
ków, wybrali mnie do zarządu. 
Ja jednak wolałem jeździć do 
pożarów, bo wiadomo, jak jest 
w zarządzie, trudno każdemu 
dogodzić. Nie chcieli się zgodzić. 
Zostałem gospodarzem, to trzeba 
było robić. Pomyślałem sobie: 
„Alem się dostał!”. Przecież kon-
trole były co tydzień. Czepiają się 
wszystkiego, a właśnie zmieniali-
śmy węże strażackie z parcianych 
(które darły się przy lada okazji) 
na nowocześniejsze. Na szczęście 
często chodziłem popracować do 
jednostki i dzięki Bogu zawsze 
dostawałem pochwały.

- Które akcje wspomina 
pan szczególnie? 

- Pożarów było dużo. Jeź-
dziliśmy do nich często (3 – 4 

razy w miesiącu) i bardzo daleko. 
Ostatnio, jak pamiętam, byliśmy 
aż pod czeska granicą, bodajże 
w styczniu 1976 roku. Wojewódz-
two ściągało wtedy wszystkich. 
Przyjechało aż 48 jednostek. Tam 
były na koloniach dzieci naszych 
władz z Warszawy. Wszystko się 
paliło, a tu góry… Trzeba było 
dowozić wodę itd. Czesi zapro-
ponowali nam pomoc, ale Polska 
odmówiła. Wstydzili się. Na szczę-
ście dzieciom nic się nie stało. 

- To bardzo niebezpieczne 
zajęcie. Nie mieliście oporów, 
żeby za darmo narażać życie?

- Absolutnie nie. To było 
ochotniczo i koniec! Nikt nas nie 
ciągnął na siłę do straży. Chcieli-
śmy ratować ludzkie życie. Czego 
miałbym się bać? To jest poświę-
cenie. Chciałeś czy nie, musiałeś 
iść. Dowódca tak powiedział, a jak 
się komuś nie podoba, to powi-
nien odejść ze straży. Bycie stra-
żakiem daje satysfakcję. Ludzie 
nas szanowali, byli wdzięczni 
za pomoc. Np. taki Lesiak. Miał 
gospodarstwo w Piławie naprze-
ciw starego kina. Tam się strasz-
nie paliło, ale uratowaliśmy jego 
dom i cały dobytek. Spłonęła 
tylko stodoła. Bardzo nam dzię-
kował. Jak pamiętam z niemiec-
kiej niewoli, również okupanci 
bardzo szanowali strażaków, bez 
względu na ich narodowość. Czy 
to był Niemiec, czy Polak, miał 
poważanie. 

- Skąd braliście pieniądze 
na potrzeby jednostki?

- Pracowaliśmy, chodziliśmy 
na kontrole. W ten sposób ufun-
dowaliśmy sobie sztandar. Przeko-
nałem kolegów, że w Piławie uda 
nam się zorganizować podobną 
imprezę jak w moich rodzinnych 
stronach, w Czarnożyłach. Posze-
dłem na kontrolę do okolicznych 
gospodarzy, żeby przy okazji 
namówić ich na przekazanie 
fantów na naszą loterię. Pytałem 
się każdego, co mogą dać: kurę, 
kurczaka itd. Żartowałem z jed-
nym, żeby dał konia, bo go wygra, 
jeśli będzie trzymał w kieszeni los, 
za to ludzie przyjdą i dadzą parę 
złotych. I rzeczywiście, zebrali-
śmy wtedy mnóstwo pieniędzy. 
Drugi raz zorganizowaliśmy lote-
rię fantową na zakup mundurów, 
koszul i pasów. Bez przerwy też 

robiliśmy zabawy. Organizowali-
śmy muzykę i było fajnie, a dzisiaj 
nikomu nic się nie opłaca… 

Piotr Deska
- Urodziłem się w Wilko-

wiecku w 1919 roku. Mieszkałem 
tam z rodzicami w ich gospodar-
stwie, nieopodal straży pożarnej. 
Na placu, tzw. „strażackim” znaj-
dowały się dwie szkoły i piękna 
remiza strażacka. Nawet w powie-
cie nie posiadali takiego obiektu. 
W 1914 roku, jeszcze w czasach 
niewoli sowieckiej, powstała 

u nas ochotnicza orkiestra, która 
w zasadzie uprawiała polską 
politykę wyzwolenia. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wilkowiecku 
powstała dopiero w 1917 roku. 
Ze strażakami miałem kontakt 
już od szóstego roku życia. Gdy 
skończyłem 14 lat, wstąpiłem 
do orkiestry i grałem na trąbce, 
tzw. ”kornecie”. W wieku 18 lat 
zostałem pełnoprawnym człon-
kiem straży i mogłem brać udział 
w gaszeniu pożarów. To był dla 
mnie duży zaszczyt, że mogę 
założyć hełm, grać tam i jedno-
cześnie być strażakiem. Właśnie 
dlatego wstąpiłem do orkiestry 
i straży pożarnej. Tak to trwało do 
1 września 1939 roku. 

- Wybuchu drugiej wojny 
światowej…

- Okupanci wywieźli mnie 
do Bytomia, dokładnie w święto 
narodowe 11 listopada. Obawia-
łem się tam zostać, bo należałem 
do Związku Strzeleckiego. Ukoń-
czyłem drugi stopień przyspo-
sobienia wojskowego, miałem 
zaliczony trzymiesięczny okres 
rekruta, w razie powołania mnie 
do służby wojskowej. W Bytomiu 
pracowałem trzy lata przy kopalni 
w firmie budowlanej, a po ukoń-
czeniu sortowni w Jaworznie, 
gdzie powstawała elektrociepłow-
nia. Tam pracowałem do stycz-
nia 1945 roku, kiedy wkroczyli 
Sowieci i skończyła się wojna. 
Wróciłem do Wilkowiecka, ale 
po moim domu nie został nawet 
kamień. Wszystko rozebrano, bo 
w 1941 roku nasza wioska i pra-
wie cała gmina została włączona 
do III Rzeszy. 

- Do Piławy Górnej trafił 
pan „za chlebem”? 

- Nie sam i nie od razu tutaj. 
Do powiatu Frankenstein, tak się 
nazywały Ząbkowice Śląskie, 
przyjechało 51 rodzin. To byli 
szewcy, krawcy, kowale i rolni-
cy. Na zasiedlenie czekaliśmy 

chyba tydzień. Nie chcieliśmy 
być rozdzielani, postawiliśmy 
więc warunek, że osiądziemy na 
roli, ale w jednej gromadzie albo 
przynajmniej w sąsiadujących ze 
sobą wioskach, żeby można było 
się kontaktować. Nie udało się to 
w Ząbkowicach, więc przewieźli 
nas do Reichenbach – Dzier-
żoniowa, a stamtąd dopiero do 
gminy Zagórze. I tu zostaliśmy. 

- Razem z panem przyjechali 
inni strażacy z Wilkowiecka?

- W tej naszej gromadzie 
było 14 strażaków. Mieliśmy 
nawet mundury. Jak Niemcy 
wyjechali 22 kwietnia 1945 
roku, to 25 kwietnia gasiliśmy 
pożar kościoła na Placu Świer-

czewskiego, a teraz Piastów Ślą-
skich. Wtedy już wiedzieliśmy, 
że tu są dwie remizy strażackie, 
bo nas to interesowało. Trochę 
też już ćwiczyliśmy z gaśnica-
mi pianowymi na motopompy, 
które zostawili Niemcy. To była 
pierwsza i największa akcja, 
w jakiej uczestniczyliśmy. Nie 
udało się ugasić kościoła, bo 
na zewnątrz, od frontu były 
wbudowane w mury dwie pary 
organów z cyny. Ogień przerzu-
cał tę cynę dalej z wodą i to się 
musiało spalić. Mieliśmy tylko 
jeden wóz strażacki. 

- A kto pana nauczył grać?
- Kapelmistrz, Józef Piekar-

ski, kolega mojego ojca. Trafił 
razem z nami do Piławy w 1945 
roku. Z tym wiąże się pewna przy-
goda. W 1948 roku przyjechał na 
wiec do Wrocławia Gomułka 
jako Minister Ziem Odzyska-
nych. Mieliśmy instrumenty i już 
graliśmy, więc nas zaproszono. 
Przed miastem zatrzymała nas 
milicja rosyjska i kazała wracać, 
ale nasz przewodnik zaczął ich 
przekonywać. Ci Ruscy kazali 
nam zagrać, żeby sprawdzić, 
czy nie jesteśmy szabrownikami. 
Kiedy się przekonali, pojechali-
śmy na ulicę Świerczewskiego. 
Czekaliśmy na górze pięknego 
budynku, aż na trybunę wejdzie 
minister. Wtedy mieliśmy zagrać 
nasz hymn narodowy. To było 
ważne… U siebie, na tych zie-
miach, zagrać „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Na zakończenie 
kazali nam jeszcze zagrać mię-
dzynarodówkę. Przed wojną nikt 
jej nie grał i my też, bo to były 
początki i nawet nie mieliśmy 
nut. Mówimy: „Trudno, my nie 
będziemy grać, bo nie mamy 
z czego”. Gomułka przemawiał 
tak długo, aż z radiostacji Wro-
cław przyjechało ośmiu sakso-
fonistów i wykonało międzyna-
rodówkę. 

Z okazji Dnia Strażaka zapraszamy w podróż do 
przeszłości. Wspomnienia trzech honorowych 

członków OSP w Piławie Górnej tworzą obraz  
początków organizacji.

Lucjan Luboiński

Piotr Deska

Chcieliśmy ratować ludzkie życie

Stanisław Przepiórka
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Kwiecień jest mie-
siącem pamięci Golgoty 
Wschodu. Uroczystość 
upamiętniająca masowe 
deportacje Polaków odbyła 
się 17 kwietnia we Wrocła-
wiu. Sybiraków uczczono 
również 15 kwietnia pod-
czas Powiatowych Obcho-
dów Dnia Kombatanta 
w Dzierżoniowie. 

Nieprzypadkowo Kom-
batanci i Sybiracy święto-
wali wspólnie 15 kwietnia 
w klubie „Pegaz” Dzierżo-
niowskiego Ośrodka Kul-

tury. Losy jednych i drugich 
splótł bowiem ten sam cel 
- niepodległa Polska. Ich 
bohaterskie poświęcenie 
i niezłomność w dążeniu do 
wolności podkreślał podpuł-
kownik Krzysztof Ksztoń 
z Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Świdnicy, 
wręczając podziękowa-
nia prezesom piławskich 
organizacji, Zygmuntowi 
Jandule ze Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz 

Eugeniuszowi Kuszce ze 
Związku Sybiraków Ziemi 
Dzierżoniowskiej. Dzia-
łalność obydwu związków 
mocno wspierają Robert 
Kaczorowski i Remigiusz 
Oszywa, którzy od starosty 
Janusza Guzdka otrzy-
mali Odznaki za Zasługi 
dla Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, 
a Halina Pióra i Maria 
Koza odebrały przyzna-
wane przez prezydenta 
Odznaki Honorowe Sybi-
raka. 

We Wrocławiu uroczy-
stość upamiętniająca ofiary 
Golgoty Wschodu miała 
charakter wojewódzki. 
Uczestnicy zgromadzili się 
17 kwietnia na placu przed 
Kościołem Garnizonowym 
pw. św. Elżbiety. Stamtąd, 
po modlitwie w Kaplicy 
Zesłańców Sybiru, pochód 
przeszedł pod Pomnik 
Zesłańców Sybiru, gdzie 
dobyła się msza polowa, 
a następnie Apel Poległych 
i Zamęczonych na Nieludz-
kiej Ziemi. 

Ofiarom zsyłek i walk 
o niepodległość

Uroczystości patriotyczne

Gmina Piława Górna 
zgłosiła się do programu 
doskonalenia jakości 
usług publicznych w urzę-
dach Dolnego Śląska 
i Małopolski, który wyko-
rzystuje doświadczenia 
Urzędu Miasta w Dzier-
żoniowie. 

Misją tego projektu jest 
zapewnienie profesjonalnej, 
przyjaznej obsługi klientów 
oraz prowadzenie i wspiera-
nie działań zmierzających 
do stałego rozwoju miasta, 
podnoszących poziom życia 
mieszkańców. 

Oprócz piławskiego 
magistratu w przedsięwzię-
ciu bierze udział 14 urzędów 
Dolnego Śląska i 12 z Mało-
polski, w tym 4 starostwa 
powiatowe oraz 2 urzędy 
marszałkowskie. Rolą Dzier-
żoniowa jest administrowa-
nie projektem, udostępnienie 
dobrych praktyk stosowa-
nych w Urzędzie Miasta oraz 
odpowiedzialność wobec 
MSWiA za realizację zapla-
nowanych działań. Partne-
rem strategicznym projektu 
jest firma Umbrella, współ-
pracująca z Urzędem Miasta 
w Dzierżoniowie. 

Aż  51 mieszkańców 
Piławy Górnej znalazło 
zatrudnienie w ramach 
robót publicznych. 

Prace polegające przede 
wszystkim na porządkowaniu 

i oczyszczaniu chodników, 
poboczy, rowów, terenów 
zielonych czy brzegów rzeki 
Piławy potrwają od 16 kwiet-

nia do 16 października 2009 
roku. Będą miały duży zasięg, 
gdyż obejmą m.in.: ul. Sien-
kiewicza, Kośmińską, Party-
zantów, Gospodarczą, Gro-
szowiecką, Okrzei, Liliową, 
Os. Młyńskie, park przy ul. 
Chrobrego i Os. Nowym, 
zbiornik przy ul. Okrzei oraz 

posesje należące do Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. 
Wiele osób pozostających 
bez pracy uważa roboty 
publiczne za atrakcyjną 
formę zatrudnienia. Orga-
nizują je gminy, w miejscu 

zamieszkania, a stałe wyna-
grodzenie przez pół roku 
stanowi solidne wsparcie dla 
domowego budżetu. W Piła-

wie Górnej dzięki robotom 
publicznym dostało pracę 
30 kobiet i 21 mężczyzn. 
Dodatkowo umowę z Urzę-
dem Miasta podpisało 5 sta-
żystów. To wyjątkowo dużo. 
W ubiegłym roku przy robo-
tach publicznych pracowało 
28 osób. 

Burmistrz Piławy 
Górnej ponownie ape-
luje do rodzimych 
przedsiębiorców branży 
kamieniarskiej o prze-
kazywanie kostki i płyt 
kamiennych na rewitali-
zację Placu Piastów Ślą-
skich. 

Miejsce to ze względu 
na swoje położenie, 
walory architektoniczne 
i historyczne powinno 
być wizytówką naszego 
miasta. W sytuacji, gdy 
Piława Górna słynie 
przede wszystkim jako 
centrum przemysłu kamie-
niarskiego, zaangażowa-
nie ze strony miejscowych 

reprezentantów tej branży 
wydaje się rzeczą natu-
ralną. 

Licząc na udział 
nowych sponsorów 
w rewitalizacji symbolu 
Piławy Górnej, Burmistrz 
Miasta pragnie serdecz-
nie podziękować dotych-
czasowym darczyńcom 
i przypomina, że ich 
wkład materialny zosta-
nie uwidoczniony przez 
umieszczenie nazwisk 
i nazw firm na pojedyn-
czych płytach chodniko-
wych odnowionego Placu 
Piastów Śląskich.

Burmistrz Piławy Górnej
/-/ Zuzanna Bielawska

Apel 
do przedsiębiorców

Dla dobra miasta 
i jego mieszkańców 

Atrakcyjna praca
na terenie gminy

Wycinanie gałęzi ograniczających widoczność 
na drodze

Pracownicy podczas robót publicznych 
przy sprzątaniu ulic i chodników

Wystawę poświę-
coną represjom wobec 
Kościoła katolickiego 
na Dolnym Śląsku 
i Opolszczyźnie w latach 
1945-1989 można 
było oglądać od 20 do 
29 kwietnia w Miej-
skim Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej. 
Komentarzem do niej 
był wykład „Archiwalia 
IPN jako źródło badań 
nad Kościołem”, który 
22 kwietnia poprowa-
dził doktor Stanisław 
Bogaczewicz.  

Zatrzymania i aresz-
towania, kary administra-
cyjne, wyroki skazujące, 
brutalna propaganda, 
inwigilacja i laicyzacja 
to tylko niektóre z metod, 
jakimi po drugiej wojnie 
światowej posługiwał się 
aparat państwowy wobec 
Kościoła w Polsce. 

Władze komunistyczne 
traktowały religię jako 
jedną z głównych prze-
szkód w budowie nowego 
społeczeństwa opartego 
na ideologii, co obrazują 
różnorodne formy repre-
sji stosowane w latach 
1945 - 1989. Wystawa 
była  poświęcona zma-
ganiom Kościoła kato-
lickiego z systemem 
totalitarnym. Komen-
tarzem do ekspozycji 
był wkład „Archiwalia 
IPN jako źródło badań 
nad Kościołem”, który 

wygłosił doktor Stani-
sław Bogaczewicz  oraz  
film o księdzu Tadeuszu 
Deptuchu wyświetlony 
w Sali Widowiskowej 
piławskiego MOK-u. 
Zebrani obejrzeli też pre-
zentację na temat zmagań 
z władzą ludową

Wystawa 
o prześladowaniach 
w Kościele

Miejski Ośrodek Kultury

W tym roku piławianie 
świętują 13 i 14 czerwca 
na Stadionie Miejskim. 
Dni Piławy Górnej zapo-
wiadają się rewelacyjnie. 
Dzięki koncertom Dody 
czy Eweliny Flinty mają 
szansę zdystansować 
ubiegłoroczną imprezę. 

W sobotę, 13 czerwca 
gwiazdą wieczoru będzie 
Doda. Jej występ poprze-
dzi koncert zespołu A.S.O., 
najmłodsi obejrzą przedsta-
wienie dla dzieci, będzie też 
pokaz psów policyjnych, 
zawody sportowe, a wśród 
nich mecz street balla. 
Wieczór zakończy pokaz 
fajerwerków i dyskoteka 

prowadzona przez DJ-a 
Tomka, znanego z audycji 
Big Beat.  W niedzielę, 14 
czerwca wystąpi Ewelina 
Flinta i zespół Sumptu-
astic. W tym dniu będzie 
można zobaczyć pokaz 
brazylijskiej sztuki walki 
Capoeira i teatr ognia. Jak 
zawsze imprezę wzbogacą 
występy lokalnych grup 
i zespołów. Dni Piławy 
Górnej tradycyjnie łączą 
się z odwiedzinami w miej-
scowej kopalni kruszywa. 
Dolnośląskie Surowce 
Skalne będą otwarte dla 
zwiedzających w piątek, 
12 czerwca.

Serdecznie zapra-
szamy!

Dni Piławy Górnej

W uroczystościach wrocławskich uczestniczyli Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska, dyrektor Anna Kuźmińska, 
Marta Sochacka – Pelczar oraz uczniowie gimnazjum 
w Piławie Górnej

Roboty publiczne ruszyły

Wysoka jakość usług

Komentarzem do wystawy był wykład doktora 
Stanisława Bogaczewicza
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Podopieczni Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego i Domu 
Dziecka w Piławie Górnej 
nie chodzą wagary. Dzień 
Wiosny wolą uczcić 

zabawą i pieczonymi kieł-
baskami. Wiosnę przywi-
tali 31 marca. 

Dzieci piosenką przywo-
łały Panią Wiosnę i ogrod-
nika, który pokazał im 
swoje narzędzia pracy oraz 
pierwsze tego roku kwiaty. 
Piękna pogoda sprzyjała 
tańcom i zabawom. Dzieci 
wzięły udział m.in. w kon-
kursie plastycznym „Por-
tret Pani Wiosny”. Pełen 
wrażeń dzień zakończył 
się ogniskiem, pieczeniem 
kiełbasy oraz wręczeniem 
pamiątkowych dyplomów 
i słodkich upominków ze 
świątecznymi życzeniami. 

Dzień Ogniskowicza
Dzieci przywitały wiosnę

Warsztaty pod hasłem 
„Otwarte drzwi dla 
wszystkich dzieci” odbyły 
się 21 kwietnia w Śro-
dowiskowym Ognisku 
Wychowawczym Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Piławie Górnej. Uczest-
nicy spotkania poznali 
metody pracy pobudza-
jące rozwój zainteresowań 
u podopiecznych świetlic 
środowiskowych. 

Wyobraźnia, spostrze-
gawczość czy zdolności 
plastyczne to jedne z naj-
cenniejszych cech ucznia. 
Warsztaty pokazywały opie-
kunom, jakimi metodami 
podczas zajęć na świetlicy 
rozwijać je u swoich pod-
opiecznych. Przygotowy-
wały nauczycieli do roli tera-
peutów, doradców i inspira-
torów. Prowadząca, Sylwia 
Kowalska z Dolnośląskie-
go Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Wałbrzychu 
omówiła  m. in. szereg publi-
kacji ukazujących metody 

pracy z uczniem w świe-
tlicy. Uczestnicy wynieśli 
z prezentacji nie tylko listę 

publikacji do obowiązkowej 
lektury, lecz przede wszyst-
kim nowe umiejętności. 
Pozornie znane zabawy, 
jak budowanie kompozycji 
przestrzennych, opowiada-
nie bajek czy odgrywanie 
ustalonych ról okazywały 
się skutecznymi meto-
dami pracy. Atrakcyjnymi 
tak samo dla ucznia, jak 
i nauczyciela, znajdującego 
uznanie. Wie o tym Patryk 
Ragan, dawny wychowa-

nek - dziś wolontariusz 
piławskiego ogniska, który 
podczas spotkania przed-

stawił prezentację multime-
dialną na temat kreatywnych 
metod pracy z uczniem. 
Warsztaty zorganizowane 
przez Urząd Miasta i Szko-
łę Podstawową im. K. K. 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej oraz Starostwo 
Powiatowe w Dzierżonio-
wie były kolejnym spotka-
niem w ramach X Prezenta-
cji Placówek Oświatowych 
„Ogród wiedzy – uczenie 
może być pasją”. 

Jaki opiekun taki wychowanek 
Warsztaty z cyklu X Prezentacji Placówek Oświatowych

Dziewięćdziesięciolecie 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci było 2 kwietnia okazją 
do spotkania najmłodszych 
mieszkańców Piławy Górnej 
z założycielami lokalnego 
oddziału organizacji.

Goście, wśród których 
znalaleźli się Halina Prze-
piórka, Bożena Kapuściń-
ska, Aleksandra Bocian 
oraz Bronisław Judziński 
usłyszeli piosenki i obej-
rzeli tańce w wykonaniu 

wychowanków ogniska. 
Wysłuchali także krótkiego 
posumowania dotychczaso-
wych osiągnięć, a oglądane 
przez nich zdjęcia stały 
się pretekstem do wspo-
mnień. Inicjatorzy powo-
łania oddziału miejskiego 
opowiadali o wolontariacie 
i początkach działalności 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci na terenie Piławy 
Górnej. Na zakończenie 
spotkania goście otrzymali 
upominki z życzeniami 
wesołych świąt.

Barbara Mazur 
Prezes TPD

Oddz. Miejski w Piławie Górnej 

Spotkanie z działaczami 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Sukcesem uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. K. 
K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej zakończyły się 18 
kwietnia eliminacje powia-
towe Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogo-
wego. Z Bielawy przywieźli 
nagrody za zajęcie dru-
giego miejsca drużynowo 
i trzeciego indywidualnie. 

Uczestnicy turnieju 
musieli wykazać się znajo-
mością znaków i przepisów 
obowiązujących na drodze, 
ze specjalnym uwzględnie-
niem sytuacji, jakie zdarzają 
się  pieszym i rowerzystom. 
Szczegółowo badane były 
reguły udzielania pierw-
szej pomocy. Sprawdzano 
także umiejętność jazdy na 
rowerze w miasteczku ruchu 
drogowego i po torze spraw-
nościowym. Podopieczni 

Darii Skibińskiej – Pindery 
ze Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piła-

wie Górnej spisali się bardzo 
dobrze. Drużyna w składzie 
Maciej Koziara z klasy VI 
b, Michał Mozer z klasy V b, 
Piotr Widuliński z klasy V c 
zajęła drugie miejsce w katego-
rii szkół podstawowych i zdo-
była puchar oraz dyplom, a w 
klasyfikacji indywidualnej tur-

nieju Maciej Koziara znalazł 
się na trzecim miejscu. Etap 
powiatowy Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego 
zorganizował Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie. 
Trzymamy kciuki za reprezen-
tantów Piławy Górnej i życzy-
my im powodzenia w dalszych 
zmaganiach. 

Młodzi o bezpieczeństwie na drodze

Ostanie tygodnie dla 
uczniów Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej upłynęły w atmosfe-
rze poetyckiej rywalizacji. 

Interpretacja utworu 
C.K. Norwida "Piosnka II" 
przyniosła Pauli Początek 
pierwsze miejsce na Deka-
nalnym Konkursie Poezji 
i Prozy Religijnej 17 marca 
w Strzegomiu. Celem kon-
kursu była popularyzacja 
twórczości religijnej pisarzy 
duchownych i świeckich, 
którzy za temat utworów 

obrali troskę o życie ludzkie. 
W eliminacjach powia-

towych XIV Dolnoślą-
skiego Konkursu Recyta-
torskiego „Pegazik” szkołę 
reprezentowały dwie gim-
nazjalistki: Aleksandra 
Świstak z klasy II a oraz 
Paula Początek z klasy III 
c. Paula w konkursie zdo-
była wyróżnienie.

W Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tuszy-
nie z okazji czwartej rocz-
nicy śmierci Naszego Papieża 
odbył się powiatowy konkurs 
recytatorski. Sandra Gór-

czyńska i Kamila Lupa 
z klasy I a zdobyły na nim 
trzecie miejsce. Imprezę przy-
gotowała wraz z gospodarzem 
Międzyzakładowa Orga-
nizacja Związkowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Dzierżoniowskiej.

Marta Jabłońska i Karo-
lina Przepiórka z klasy I a 
oraz Angelika Mozer z klasy 
III b wzięły udział w diecezjal-
nym etapie konkursu "Życie, 
działalność i przesłanie Apo-
stoła Narodów" zorganizowa-
nym 23 marca z okazji Roku 
św. Pawła 2008/2009. Wkrótce 
poznamy wyniki konkursu. 

Anna Kuźmińska

Pod znakiem słowa

W pierwszym dniu 
kwietnia, z niecodzieną 
wizytą, do Przedszkola 
Publicznego w Piławie 
Górnej zawitali goście 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie. 

Funcjonariusze poli-
cji w asyście Komisa-
rza Lwa przeprowadzili 
wśród dzieci prelekcję 
na temat bezpieczeństwa. 
W poszczególnych grupach 
wiekowych zaprezentowali 
i omówili plansze ukazu-
jące różnorodne sytuacje 
w ruchu ulicznym. Dzieci, 
pod czujnym okiem poli-
cjanta, demonstrowały pra-

widłowy sposób przecho-
dzenia przez jezdnię. 

Przeprowadzono także 
rozmowę na temat postępo-
wania w kontaktach z obcy-
mi. Przedszkolaki odpowia-
dały na różne pytania: Kto 
to jest obcy? Jak wygląda 
oraz jak należy postąpić 
i kogo powiadomić w razie 
niebezpieczeństwa? 

Atrakcją spotkania był 
Komisarz Lew, który przy-
słuchiwał się wypowie-
dziom dzieci, robił z nimi 
pamiątkowe zdjęcia i przy-
niósł słodki poczęstunek. 
Była to doskonała lekcja, 
która na długo pozostanie 
w pamięci przedszkolaków. 

Serdecznie dziękujemy 
Komendzie Powiatowej 
Policji za poświęcony czas 
i przekazaną wiedzę.

DYREKTOR, NAUCZY-
CIELE I PRZEDSZKOLAKI

Niezwykły gość w przedszkolu
Lekcja bezpieczeństwa dla najmłodszych

Rocznica organizacji

Eliminacje powiatowe konkursu

Sukcesy gimnazjum
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Klub Sportowy „Piła-
wianka” przy współudziale  
gminy odbudował korty teni-
sowe zlokalizowane na tere-
nie kompleksu sportowego 
przy ul. Piastowskiej 15 a.

Na renowację nawierz-
chni kortów ziemnych uzy-

skano dofinansowanie z puli 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego. Po zakończeniu 
okresu zimowego planuje 
się udostępnienie obiektu 
do użytku. W związku 
z powyższym poszuku-
jemy i prosimy o kon-

takt pisemny osoby, które 
byłyby zainteresowane 
dzierżawieniem obiektu 
kortów tenisowych. Propo-
zycje współpracy prosimy 
kierować na adres Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej, 
ul. Piastowska 29.

Szukamy zainteresowanych
Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
PONIŻEJ 206 000 EURO

NR ZADANIA NR ZBP - PN 6/2009 

Zamawiający: 
 Gmina Piława Górna, w imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej,
ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna, Tel.: (74) 832-49-10, Fax: (74) 837-13-86
strona internetowa www. pilawagorna.bip.ornak.pl, e-mail: przetargi@pilawagorna.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206  000 euro na zadanie pod nazwą

„Remont nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza
– odcinek od ul. Wąskiej do ul. Słonecznej”.

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. 
Sienkiewicza (odcinek od ul. Wąskiej do okolic ul. Słonecznej) w Piławie Górnej, o orien-
tacyjnej powierzchni 613 m2 . 

Z uwagi na ściśle określone środki finansowe, zabezpieczone w budżecie Gminy 
na ww. zadanie remontowe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
bądź zwiększenia zakresu ilościowego remontowanego chodnika, przy zachowaniu  
technologii wykonania ujętej w przedmiarze robót.  

Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do 21 lipca 2009 roku. 
                                                                             Burmistrz Piławy Górnej

                                                                              (-) Zuzanna Bielawska W niedzielę 7 czerwca 
wybierzemy 50 posłów do 
Parlamentu Europejskiego. 
Najważniejsze terminy 
związane z tym wydarze-
niem ustaliła już Państwowa 
Komisja Wyborcza.

Przygotowania do 
wyborów ruszyły na dobre. 
Zgodnie z obwieszczeniem 
wydanym 10 marca 2009 
roku Polska będzie podzie-

lona na 13 okręgów. Piława 
Górna, jak i całe wojewódz-
two dolnośląskie, znajdzie 
się w okręgu wyborczym 
nr 12. Do 8 maja muszą 
być podane do wiadomości 
granice obwodów głosowa-
nia, ich numery oraz sie-
dziby obwodowych komisji 
wyborczych. Burmistrzowie, 
wójtowie i prezydenci miast 
do 17 maja powołają obwo-
dowe komisje wyborcze. 

Do 24 tego miesiąca gminy 
sporządzą spisy wyborców. 
5 czerwca zakończy się 
kampania wyborcza, a gło-
sować będziemy w niedzie-
lę 7 czerwca od godziny 
8.00 do 22.00. 

Okazja, by zadecydo-
wać, kto ma reprezentować 
nas w zgromadzeniu ogól-
noeuropejskim zdarza się 
raz na pięć lat. Warto o tym 
pamiętać, bo to wybrani 
posłowie kształtują przy-
szłość Europy i życie jej 
mieszkańców. 

Eurowybory coraz bliżej

Firmy zatrudniające 
młodocianych pracow-
ników przygotowywa-
nych do zawodu mogą 
otrzymać dofinansowanie 
kosztów ich kształcenia 
lub wynagrodzenia.  

Przedsiębiorstwa, które 
zdecydują się zawrzeć 
umowę o pracę z młodocia-
nym pracownikiem i sku-
tecznie nauczyć go zawodu 
otrzymają niemały zwrot 
poniesionych kosztów. Po 

dwóch latach takiej opieki 
mogą dostać nawet prze-
szło 4,5 tys. zł. Po trzech 
dofinansowanie przekroczy 
7,6 tys. zł, a za każdy mie-
siąc przyuczenia do zawodu 
pracodawca otrzyma 240 
zł. Jest jednak kilka warun-
ków, m.in. powiadomienie 
o zatrudnieniu szefa urzędu 
gminy właściwej dla miejsca 
zamieszkania młodocianego 
i oczywiście złożenie na 
czas odpowiedniego wnio-
sku.  Zasady przyznawania 

dofinansowania reguluje art. 
70 b ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 roku o systemie 
oświaty. Warto postarać się 
o amortyzację poniesionych 
kosztów. Szczegółowych 
informacji o dofinansowaniu 
udziela Agnieszka Borowska 
w pok. nr 11 Urzędu Miasta 
Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 29 oraz pod nr tel. 
(74) 832 49 33. Niezbędne 
dokumenty dostępne są 
w Biurze Obsługi Klienta.

Zapraszamy. 

Dofinansowanie zatrudnienia

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Pia-
stowskiej 29 w Piławie Górnej został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Dużym zaintereso-
waniem wśród piławian 
cieszy się akcja sadze-
nia drzew i krzewów 
zainicjowana w marcu 
przez Urząd Miasta. Po 
sadzonki zgłosiło się 15 
wspólnot mieszkaniowych, 
szkoła, przedszkole, gim-
nazjum, Miejski Ośrodek 
Kultury, posterunek poli-
cji i 10 właścicieli posesji.  

Rośliny trafiły 17 kwiet-
nia do jednostek administra-
cyjnych gminy. Pozostali 
odebrali je tydzień później. 
Tymczasem magistrat roz-
począł wiosenną odnowę 

wyglądu miasta od obsadze-
nia klombów w pobliżu ul. 
Budowlanych oraz swojej 
siedziby. Na tle świeżej ziemi 
wyjątkowo dobrze prezentują 

się małe iglaki. Zielony lifting 
przeszły też ulica Chrobrego, 
nieruchomości przy ul. Pia-
stowskiej oraz odcinek ul. 
Staszica przy gimnazjum.

Przybywa nowych klombów 
Wiosenne sadzenie drzewek

Klomby w pobliżu ul. Budowlanych

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Pia-
stowskiej 20 a w Piławie Górnej, a przeznaczonego do adaptacji na lokal mieszkalny. 

Szczegółowe informacje o przetargu zostały zawarte w ogłoszeniu przetargowym 
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej ul. Pia-
stowska 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Pracodawcom opłaca się uczyć młodych pracowników

Chcesz dzierżawić korty tenisowe?

W czerwcu do urn

Na początku kwiet-
nia 2009 roku przy ulicy 
Kościuszki w Piławie 
Górnej Bank Spółdziel-
czy w Dzierżoniowie roz-
począł budowę swojej - 
czwartej już - placówki. 

Inwestycja jest odpo-
wiedzią na społeczne zapo-
trzebowanie, które wie-
lokrotnie było zgłaszane 
przez mieszkańców Piławy 
Górnej Zarządowi Banku. 
Nowoczesna placówka 
Banku będzie świadczyć 

kompleksową obsługę 
w pełnym zakresie, będzie 
wyposażona w bankomat, 
a dla wygody Klientów 
będzie także parking na 16 
miejsc. Oddanie placówki 
do dyspozycji mieszkańców 

miasta ma nastąpić planowo 
we wrześniu tego roku.

Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie działa już 
od 60 lat. Jest w 100% pol-
skim Bankiem nie powiąza-
nym z rynkami zagranicz-
nymi. Centrala Banku znaj-

duje się w Dzierżoniowie, 
co oznacza, że wszelkie 
decyzje dotyczące Klien-
tów, zapadają w Dzierżo-
niowie. Bank świadczy 
kompleksową obsługę 
osób prywatnych oraz firm. 
Jest znany z elastyczno-
ści, szybkości działania, 
a przede wszystkim konku-

rencyjnych cen. Wielokrot-
nie zdobywał ogólnopol-
skie nagrody i wyróżnienia 
między innymi w konkur-
sie na „Najlepszy bank 
spółdzielczy w Polsce” i w 
konkursie „ Bank Przyja-
zny Przedsiębiorcom”. 

Tu na razie jest ściernisko…
W Piławie Górnej powstaje bank


