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- Czy kobietom łatwiej 
zarządzać organizacją? 

- Do skutecznego kierowania 
organizacją potrzebne są pre-
dyspozycje, wiedza i doświad-
czenie, najczęściej zdobyte już 
na podobnym stanowisku. Nie 
ważne, czy jest się kobietą, czy 
mężczyzną. Bardzo przydatne 
okazują się także odporność 
na stres, mocny charakter, 
umiejętność rozwiązywania 
problemów i funkcjonowa-
nia w grupie. Przede wszyst-
kim jednak trzeba lubić to, 
co się robi. Kobiety kierujące 
organizacją zazwyczaj pełnią 
jeszcze role matki, żony czy 
gospodyni domowej. Bez wąt-
pienia mają więcej spraw na 
głowie, bo nikt ich nie zwalnia 
z codziennych obowiązków. 
Kobiety często dysponują 
budżetem i dbają o zaopatrze-
nie gospodarstw domowych. 
Są więc w naturalny sposób 
przygotowane do roli zarząd-
czej. Nie mogą jednak głośno 
się skarżyć, dlatego częściej 
starają się pogodzić życie 
rodzinne z zawodowym. Męż-
czyźni z zasady ograniczają 
się do pracy, przez co mają 

mniej problemów. Faktem jest, 
że większość kierowniczych 
stanowisk sprawują właśnie 
mężczyźni. Badania dowodzą 
jednak, że kobiety zarządza-
jące organizacją lepiej radzą 
sobie w sytuacjach kryzyso-
wych. 

- Jakie kobiece cechy i 
umiejętności pomagają w 
skutecznym kierowaniu 
zespołem? 

- Na pewno będzie to 
postawa otwarta na drugiego 
człowieka, empatia i troska 
o dobrą atmosferę w grupie. 
Doskonale sprawdza się też 
łatwość w rozwiązywaniu 
konfliktów i prowadzeniu 
kilku spraw na raz. Dużą rolę 
odgrywa również wyobraźnia, 

dokładność i dobra organiza-
cja pracy. 

- Jakimi podwładnymi są 
mężczyźni a jakimi kobiety? 
Czy istnieją różnice, które 
wpływają na relację z sze-
fową?

- Według mnie nie istnieją 
różnice między pracownikiem 
a pracownicą z perspektywy 
obowiązków, z których są 
rozliczani. Liczy się zakres 

czynności na danym stano-
wisku. Nie ważne, czy to 
kobieta, czy mężczyzna. Jeśli 
już wykonuje przydzielone 
zadania, to znaczy, że ma do 
tego potrzebne predyspozy-
cje, wiedzę i umiejętności. 
Mężczyźni są przy tym mniej 
skomplikowani, bardziej 

zrównoważeni i odważniejsi, 
więc częściej decydują się na 
ryzyko. Mniej mówią o sobie 
w pracy i rzadziej rozmawiają 
o życiu prywatnym. Można 
jednak wyczuć, że nie lubią, 
kiedy kobieta dużo wymaga, 
„wymądrza się” przy kole-
żankach i kolegach czy głośno 
wypomina, że ma rację. Do 
spraw podchodzą bez emocji, 
nie wgłębiając się w problemy. 
Kobiety wiele rzeczy traktują 
zbyt emocjonalnie. Chcą wie-
dzieć o wszystkim, zmieniać 
świat, a mężczyźni stawiają na 
spokój.

- Czy pani osobiste zainte-
resowania, hobby albo pasja 
pomagają w zarządzaniu? 

- Nie mam dużo wolnego 
czasu, ale zawsze staram się 
spacerować lub czytać książki. 
Chętnie pozbywam się stresu, 
doglądając kwiatów i warzyw 
w ogródku. Lubię też górskie 
wędrówki i rowerowe wypady 
za miasto. Codzienny kontakt 
z ludźmi, rozmowa z sąsia-
dami, tak samo jak rodzinne 
obowiązki, dają możliwość 
wczuwania się w problemy 
innych. To także rodzaj wspar-
cia w zarządzaniu urzędem. 

Kobieta szefem
Zuzanna Bielawska, Burmistrz Piławy Górnej

Na pierwszym planie Burmistrz Zuzanna Bielawska 
i Dyrektor Renata Pauczuk przy odbiorze inwestycji budowlanej

Drogie Panie!
Wiele radości z życia, spełnienia marzeń i satysfakcji  
z osiągniętych celów osobistych oraz zawodowych, dużo zdrowia 
i pociechy z bliskich, lecz przede wszystkim solidnego oparcia 
w męskiej części miejscowej społeczności 

życzą 
Panowie z Piławy Górnej
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- Czy kobietom łatwiej 
zarządzać organizacją? 

- Uważam, że nie ma więk-
szego znaczenia, czy organi-
zacją zarządza kobieta, czy 
mężczyzna. Ważne jest to, 
jakim się jest człowiekiem, 
czy ma się predyspozycje 
do zarządzania, czy nie. Na 
swojej drodze zawodowej spo-
tykałam wielu ludzi, którzy 
kierowali zespołem i robili 
to dobrze, bądź nie, niezależ-
nie od płci. Kobiety jednak 
zwracają większą uwagę na 
szczegóły, bardziej analizują 
różne sytuacje i zachowania, 
częściej skłonne są wybiegać  
w przyszłość i wykazują więk-
szą wrażliwość społeczną.

- Jakie kobiece cechy  
i umiejętności pomagają 
w skutecznym kierowaniu 
zespołem? 

- Skuteczne kierowanie 
zespołem przez kobiety jest 
możliwe dzięki ich wyjątko-
wym zdolnościom interper-
sonalnym. Głównie dzięki 
takim cechom jak: umiejęt-
ność obserwowania otoczenia, 
podejmowania decyzji, dzie-
lenia się wiedzą, delegowania 
zadań. W znakomitej więk-
szości kobiety nastawione są 
na rozwój, tworzą atmosferę 
twórczej pracy, przez co udaje 
im się tworzyć kreatywne 
zespoły. W dzisiejszych cza-
sach ważna jest wiedza spe-
cjalistyczna, ale uważam,  
że  ogromnie pomocna  
w zarządzaniu jest także empa-
tia umożliwiająca prowadzenie 
zespołu w stylu partnerskim,  
a nie autorytarnym. Pozwala 
to osiągać lepsze efekty i daje 
korzyść wszystkim.

- Jakimi podwładnymi są 
mężczyźni a jakimi kobiety? 
Czy istnieją różnice, które 
wpływają na relację z sze-
fową?

- Każdy pracownik jest dla 
mnie tak samo ważny, nieza-
leżnie od jego płci. W każdym 
staram się dostrzegać dobro  
i to promować, ale nie  
z każdym da się w jednako-
wym stopniu osiągnąć zamie-
rzone cele. To zależy od tego, 
jakim się jest człowiekiem. 
Od charakteru i osobowości 
danej osoby, otwartości, chęci 
współpracy, dobrych intencji. 
Osoba zarządzająca stale musi 
zdawać sobie sprawę z tego, 
że każdy człowiek jest inny  
i traktować go indywidualnie. 
Czasem relacje z podwład-
nymi układają się wzorowo,  
innym razem należy imać się 

różnych sposobów dotarcia 
do pracownika, by wspólnie 
osiągnąć zaplanowany rezul-
tat. Ludzi trzeba doceniać, 
okazywać im to i odpowiednio 
motywować. To się po prostu 
opłaca.

- Czy pani osobiste zainte-
resowania, hobby albo pasja 
pomagają w zarządzaniu? 

- Bardzo lubię podróżować, 
zwiedzać, a przy tym obser-
wować  miejsca i ludzi. Myślę, 
że to przydatna cecha w zarzą-
dzaniu, bo mobilizuje mnie do 
zmian, powoduje stałe dążenie 
do poprawy organizacji prze-
strzeni w szkole i szkolnym 
otoczeniu. Obserwowanie 
ludzi, ich relacji w różnych 
miejscach, sprzyja reflek-
sji nad stylami zarządzania  
i daje możliwość uczenia się 
od innych.  

Renata Pauczuk, Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej

- Czy kobietom łatwiej 
zarządzać organizacją? 

- Myślę, że kierowanie 
zespołem pracowniczym 
sprawia nam mniej trudności,  
bo jesteśmy mocniej zaanga-
żowane w pracę. Bardziej sku-
piamy się na niej niż awansie 
zawodowym czy własnym 
ego. Jako szef kobieta potrafi 
być dociekliwa i uwzględnia 
zdanie wielu osób czy róż-
nych grup, takich jak choćby: 
rodzice, uczniowie, nauczy-
ciele czy organ prowadzący. 
Dzięki temu jest skuteczna 
w działaniach. Nie ulega 
wątpliwości, że należy też 
posiadać odpowiednie cechy 
charakteru, a przede wszyst-
kim trzeba chcieć. Nie każdy 
potrafi zarządzać. Niektórzy 
wolą wykonywać polecenia, 
bo tak jest prościej, a na pod-

władnego spada mniejsza 
odpowiedzialność za wykony-
waną pracę.

- Jakie kobiece cechy  
i umiejętności pomagają 
w skutecznym kierowaniu 
zespołem? 

- Wśród takich atrybutów 
na pewno należy wymienić: 
asertywność, umiejętność 

nawiązywania kontaktów, 
łatwość podejmowania decy-
zji i poszukiwania kompromi-

sów. Nie zapominajmy także 
o dobrej organizacji czasu czy 
zasadzie zaufania i empatii.

- Jakimi podwładnymi są 
mężczyźni a jakimi kobiety? 
Czy istnieją różnice, 
które wpływają na relacje  

z szefową?
- Każdy człowiek zasługuje 

na szacunek. Nie ma mowy  
o różnicowaniu według płci. 
Nie ma znaczenia dla mnie 
płeć pracownika, a jedynie 
sposób wykonywania przy-
dzielonych zadań, a także jego 
odpowiedzialność, szczerość  
i rzetelność. 

- Czy pani osobiste zainte-
resowania, hobby albo pasja 
pomagają w zarządzaniu? 

- Można żartobliwie powie-
dzieć, że „śpiewająco” pod-
chodzę do obowiązków.  
A mówiąc poważnie, uważam, 
że charakter i sposób bycia 
jest istotny w wykonywa-
niu swoich zadań, natomiast 
zainteresowania mogą, ale nie 
muszą pomagać w zarządza-
niu.

Edyta Lisowska, Dyrektorka Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

Dyrektor Edyta Lisowska 
w zespołe Remedium na scenie XVI Dni Piławy Górnej

Wszelkie opłaty na rzecz gminy będzie za darmo przyjmował Bank Spółdzielczy Odział w Piławie Górnej przy  
ul. Tadeusza Kościuszki 2. Urząd zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby zaczęli już dokonywać płatności  
za pośrednictwem banków lub Internetu.

Wraz z przeniesieniem siedziby z ulicy Piastowskiej 29 do budynku przy ulicy  
Piastowskiej 69 przestanie funkcjonować  kasa w urzędzie. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej przypomina
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Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska pojechała do Wrocła-
wia po pisemne zapewnienie 
podpisania umowy na środki 
finansowe. Promesę z rezerwy 
na usuwanie klęsk żywioło-
wych wręczyli Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administra-
cji i Cyfryzacji  Stanisław 
Huskowski oraz Wojewoda 
Dolnośląski Tomasz Smolarz. 

Dotacja z budżetu państwa 
będzie udzielona na pod-
stawie umowy zawartej do  
29 maja tego roku. Od kwiet-
nia do lipca urząd miejski 
planuje realizację zadań. Jesz-
cze w marcu gmina ogłosi 
przetarg na wykonawcę. Na 
przebudowę nawierzchni 
ulicy Liliowej i chodnika przy 
ulicy Młynarskiej minister-

stwo przekaże Piławie Górnej  
300 tysięcy złotych, nie  
więcej jednak niż 80%  

wartości przedsięwzięcia po 
udzieleniu publicznego zamó-
wienia. 

Chodnik przy Młynarskiej i nawierzchnia 
ulicy Liliowej będą przebudowywane 

dzięki środkom z ministerialnej dotacji. Bur-
mistrz Piławy Górnej 11 lutego odebrała pro-
mesę w Urzędzie Wojewódzkim.

Pieniądze na naprawę

Przekazanie promesy

Wykonawca został wyło-
niony w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień 
publicznych.

W pierwszym etapie realiza-
cji robót budowlanych wyko-
nawca dokończył m.in. wyko-
nywanie tynków elewacji 
na części dobudowanej oraz 
wykonał malowanie elewacji 
całego budynku. 

W chwili obecnej realizo-
wane są roboty związane  
z wykańczaniem i adaptacją 

wnętrz. Wykonane zostały 
sufity podwieszane oraz tynki 
wewnętrzne. 

Obecnie wykonywane są 
okładziny z płytek ceramicz-
nych podłóg, ścian oraz scho-
dów, a także pozostałe roboty 

tynkarskie w pomieszczeniach 
przyziemia oraz prace malar-
skie. Do wykonania pozostały 
jeszcze m.in.: ułożenie wykła-
dzin w pomieszczeniach, 
montaż armatury sanitarnej 
(w tym baterii łazienkowych, 
umywalek, muszli w toale-
tach). 

Zamontowana została sto-
larka aluminiowa – drzwi 
wejściowe do urzędu oraz do 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zamontowane zostały drzwi 
w pomieszczeniach w przy-
ziemiu. Do wykonania pozo-
staje jeszcze montaż drzwi 
wewnętrznych do pomiesz-
czeń w budynku na parterze 
i piętrze (poddaszu użytko-
wym). 

Zakończono prowadzenie 
robót związanych z wykony-
waniem instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych. Do 
wykonania pozostał jeszcze 
montaż osprzętu oświetlenio-
wego – lamp w korytarzach, 
na klatce schodowej oraz 

w pomieszczeniach, a także 
platforma dla osób niepełno-
sprawnych. 

Zakończyły się prace zwią-
zane z wykonaniem instalacji 
wentylacyjnej budynku, w tym 
montaż centrali wentylacyj-
nych oraz dachowych czerpni 
powietrza.

Na zewnątrz budynku pro-
wadzone są roboty związane 
z zagospodarowaniem terenu 
obejmujące m.in. ułożenie 
obrzeży chodnikowych, kory-
towanie i przygotowanie do 
ułożenia kostki na dojściach 
do budynku.

Należy podkreślić, że wyko-
nawcę robót cechuje profesjo-
nalizm i fachowość w realiza-
cji powierzonych mu zadań, 
co pozwala przypuszczać,  
że najpóźniej na przełomie 
maja i czerwca tego roku 
nowa siedziba Urzędu Miasta, 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz Gminnego Centrum 
Informacji zacznie służyć 
mieszkańcom Piławy Górnej.

Teren budowy, gdzie prowadzone są 
roboty budowlane związane z realizacją 

zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku 
w Piławie Górnej ul. Piastowska 69  
na siedzibę Urzędu Miasta, Ośrodka  
Pomocy Społecznej oraz Gminnego  
Centrum Informacji”  7 listopada 2014 roku 
przejął nowy wykonawca, firma Zakład  
Ogólnobudowlany Kazimierz Strzelecki  
z Bielawy. 

Piastowska 69

Widok od frontu

Korytarz na parterze 

Przedsionek sali rady
Pomieszczenie 
gospodarcze
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Przez wiele lat targ w Piławie 
Górnej odbywał się na prywat-
nej nieruchomości przy ulicy 
Piastowskiej 35. Po niedawnej 
zmianie inkasenta właściciel 
zrezygnował z udostępniania 
terenu na potrzeby targowi-
ska. Rezygnacja obwiązuje 
od 31 stycznia. Targowisko 
zmieniło więc miejsce. Od 2 
lutego mieścić się na placu 
przy Zarządzie Budynków 

Mieszkalnych przy ul. Pia-
stowskiej 15A. 

Urząd zwraca się z prośbą do 
handlowców i mieszkańców 
Piławy Górnej o uwzględnie-
nie nowej lokalizacji. Terminy 
funkcjonowania, jak i dotych-
czasowe warunki korzystania 
z targowiska, pozostają bez 
zmian. Rada Miejska w Piła-
wie Górnej nie zwiększyła 
bowiem opłaty targowej na 

2015 rok, pozostawiając ją 
na poziomie z ubiegłego roku 
(2014). 

Przez wiele lat handel na 
miejskim targowisku był pro-
wadzony na prywatnej działce. 
Decyzję właściciela należy 
uszanować, dlatego urząd udo-
stępnił nowe miejsce, unikając 
zamknięcia targowiska w Piła-
wie Górnej. 

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej i Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o.  
w Piławie Górnej serdecznie 
zapraszają kupujących i sprze-
dawców na nowe targowisko, 
czynne codziennie. Główne 
dni targowe to środy i piątki.

W związku ze zmianą inkasenta, pobiera-
jącego opłatę targową, w Piławie Górnej 

zmieniła się też lokalizacja miejskiego targo-
wiska, które od 2 lutego mieści się na placu 
przy Zarządzie Budynków Mieszkalnych.

Targowisko miejskie

Targowisko miejskie 
 
W związku ze zmianą inkasenta, pobierającego opłatę targową, w Piławie Górnej 
zmieniła się też lokalizacja miejskiego targowiska, które od 2 lutego mieści się na placu 
przy Zarządzie Budynków Mieszkalnych. 
 
Przez wiele lat targ w Piławie Górnej odbywał się na prywatnej nieruchomości przy ulicy 
Piastowskiej 35. Po niedawnej zmianie inkasenta właściciel zrezygnował z udostępniania 
terenu na potrzeby targowiska. Rezygnacja obwiązuje od 31 stycznia. Targowisko zmieniło 
więc miejsce. Od 2 lutego mieścić się na placu przy Zarządzie Budynków Mieszkalnych 
przy ul. Piastowskiej 15a.  
 
Urząd zwraca się z prośbą do handlowców i mieszkańców Piławy Górnej o uwzględnienie 
nowej lokalizacji. Terminy funkcjonowania, jak i dotychczasowe warunki korzystania z 
targowiska, pozostają bez zmian. Rada Miejska w Piławie Górnej nie zwiększyła bowiem 
opłaty targowej na 2015 rok, pozostawiając ją na poziomie z ubiegłego roku (2014).  
 
Przez wiele lat handel na miejskim targowisku był prowadzony na prywatnej działce. Decyzję 
właściciela należy uszanować, dlatego urząd udostępnił nowe miejsce, unikając zamknięcia 
targowiska w Piławie Górnej.  
 
Urząd Miasta w Piławie Górnej i Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie 
Górnej serdecznie zapraszają kupców i sprzedawców na nowe targowisko, czynne 
codziennie. Główne dni targowe to środy i piątki. 
 

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących w Gminie Piława Górna 
 
Lp. Przedmiot opłaty targowej Wysokość opłaty targowej

1. Handel z samochodu, przyczepy lub platformy do 1,5 tony 17 zł 

2. Handel z samochodu, przyczepy lub platformy powyżej 1,5 tony 
do 2,5 tony 

27 zł 

3. Handel z samochodu, przyczepy lub platformy powyżej 2,5 tony 39 zł 

4. Handel obnośny: z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra 3 zł 

5. Handel ze stołu niezależnie od branży za każde 2 m² stołu 4,00 zł 

6. Handel z namiotu o module (3x3 m)  7,00 zł plus 1,50 zł  
za każdy m²  

powyżej modułu 

7. Handel towarami okolicznościowymi za 1 m2 powierzchni zajętej 
pod punkt handlowy 

8,00 zł 

 

Artykuły spożywcze z Banku 
Żywności trafiły do 285 osób. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
przekazał dary w sumie 114 
gospodarstwom domowym  
z Piławy Górnej. Podzielił 
żywność na paczki. W każdej 
znalazły się cukier (2 kg), 
mleko (2 litry), olej (1 litr), trzy 

opakowania makaronu (razem  
1,5 kg) i dwie puszki mielonki 
(0,8 kg łącznie).

Pomoc żywnościową zapew-
niła współpraca ośrodka  
z przedstawicielem Kościoła 
Zielonoświątkowego „Betez- 
da” w Dzierżoniowie, zajmują-

cym się dystrybucją artykułów 
spożywczych z Banku Żywno-
ści. Produkty trafiły do rodzin 
spełniających wymogi ustawy  
o pomocy społecznej i których 
dochód nie przekraczał 150% 
kryterium uprawniającego  
do korzystania ze świadczeń. 
Dla osoby samotnie gospoda-
rującej to 813 zł, a dla członka 
rodziny 684 zł.

OPS w Piławie Górnej 30 stycznia  
rozdysponował pomoc żywnościową  

dla 114 rodzin.

Żywność dla potrzebujących

Uczestnicy startowali 
w dwóch kategoriach.  
W grupie młodszej wystąpiło 
10 uczniów (z klas IV – VI 
podstawówki). W starszej  
(z klas I – III gimnazjum) 
znalazło się 5 uczestników. 
Młodsi mieli zaprezentować 
wiersz lub fragment prozy. 
Wszyscy zdecydowali się na 
poezję. Starsi uczestnicy zmie-
rzyli się z wierszem i fragmen-
tem prozy.

Po burzliwych naradach jury 
wytypowało laureatów. Na 
etapie powiatowym Piławę 
Górną będą reprezentować: 
Patrycja Sokolińska, Anna 
Letniowska, Mateusz Krze-
mieniecki, Sara Gałka, 
Aleksandra Hetnarowicz, 
Róża Palka z grupy młodszej.  
W grupie starszej zwyciężyły 
Anna Ćwikłowska i Paulina 
Wojtaszek. 

Sędziowie zwrócili uwagę na 
interesujący dobór utworów  
i wyrównany poziom prezen-
tacji, a także dużą satysfak-
cję, jaką odczuwali, słuchając 
recytujących. Zasugerowali 
uczestnikom pracę nad dykcją 
i tempem wypowiedzi. Lau-
reatom życzymy powodzenia 
i godnego reprezentowania 
miasta na forum powiatowym.

Już czas  
na powiatowy  

etap konkursu  
recytatorskiego 
„Pegazik”,  
informuje Miejski 
Ośrodek Kultury 
w Piławie Górnej. 
Miejskie eliminacje 
odbyły się 11 lutego  
w sali widowiskowej 
ośrodka.

Finaliści

Jak w teatrze
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W związku z powyższym 
przypominamy, że wyborca 
zameldowany na pobyt stały 
na obszarze gminy, który nie 
złożył wniosku o wpisanie 
do stałego rejestru wybor-
ców w innym miejscu oraz 
wyborca wpisany do rejestru 
wyborców na własny wniosek, 
zostanie wpisany z urzędu do 
spisu wyborców sporządzo-
nego dla obwodu głosowania 
właściwego dla jego miejsca 
zamieszkania.

Wyborca może głosować  
w wybranym przez siebie 
obwodzie (lokalu wyborczym) 

na obszarze gminy, w której 
stale zamieszkuje (innym niż 
właściwy dla jego miejsca 
stałego zamieszkania) lub  
w której będzie przebywać  
w dniu wyborów, jeżeli złoży 
pisemny wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców. Wniosek 
może dotyczyć każdego lokalu 
wyborczego, w tym również 
lokalu przystosowanego do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wniosek należy złożyć 
do 5 maja 2015 roku.

Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, może otrzy-

mać zaświadczenie o prawie 
do głosowania. Z zaświad-
czeniem takim można głoso-
wać w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za gra-
nicą lub na polskim statku 
morskim. Wniosek o wydanie 
zaświadczenia należy złożyć  
do 8 maja 2015 roku.

Wyborcy mogą głosować 
korespondencyjnie, zamiar 
takiego głosowania należy 
zgłosić 27 kwietnia 2015 
roku.

Prawo do głosowania  
za pośrednictwem pełnomoc-
nika mają wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat, a także 
wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności. W celu sporzą-
dzenia aktu pełnomocnictwa 
wyborca składa stosowny 
wniosek do 4 maja 2015 roku.

Przypominamy, że zgodnie  
z przepisami Kodeksu wybor-
czego złożone przed dniem 
pierwszego głosowania:
• zgłoszenie zamiaru głoso-

wania korespondencyjnego,
• wniosek o dopisanie do 

spisu wyborców w wybra-
nym obwodzie głosowania,

• wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa,

• wniosek o wydanie zaświad-
czenia o prawie do głosowa-
nia,

dotyczą zarówno pierwszego 
głosowania, jak i ewentual-
nego ponownego głosowania 
w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje uzy-
skają Państwo pod numerem 
telefonu 74 832 49 18 lub 
osobiście w Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej, pok. nr 3 
(parter).

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odbędą się 10 maja 2015 roku. 

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania wła-
ściwym dla miejsca zamieszkania na pobyt 
stały w godzinach od 7:00 do 21:00. 

Wybory prezydenckie

Liderem projektu, prowa-
dzącym też jego realizację jest 
powiat dzierżoniowski, który 
w marcu 2014 roku podpi sał 
umowę partnerską z gminami 
z terenu powiatu. Głównym 
założeniem projektu jest 
zwiększenie liczby i jakości 
świadczonych e-usług oraz 
podwyższenie kompetencji 
pracowników wszystkich jed-
nostek samorządu terytorial-
ne go wchodzących w skład 
porozumienia w zakresie sto-
sowania nowoczesnych roz-
wiązań IT w procesie świad-
czenia tych usług. 

Dzięki zintegrowanemu sys-
temowi w formie elektronicz-
nej będzie można prowadzić 
m.in.: ewidencję gruntów  
i budynków, ewidencję miej-
scowości, ulic i adresów, 
gospodarkę nieruchomo-
ściami, kształtowanie ładu 

przestrzen nego, zarządza-
nie infrastrukturą drogową, 
ochronę zabytków, ochronę 
środowiska oraz gromadzić, 
przetwarzać i udostępniać 
dane rejestrowe.

Gminy będą mogły w prosty 
i szybki sposób wymieniać się 
danymi, a klienci będą mieli 
dostęp on-line do wielu usług. 
Cel główny projektu to:
• wzrost wymiany korespon-

dencji elektronicznej wysy-
łanej przez urzędy part-
nerskich jednostek i liczby 
elektro nicznych usług 
publicznych świadczonych 
przez jednostki,

• podniesienie wiedzy  
i umiejętności pracowników 
samorządowych w zakresie 
stosowania nowoczesnych 
rozwiązań IT, 

• podniesienie świadomości 
obywateli,

• promocja wzrostu wykorzy-
stania elektronicznych usług 
publicznych,

• wdrożenie dziedzinowego 
systemu informatycznego 
wspierającego świadczenie 
w sposób zautomatyzowany 
e-usług w każdej jednostce 
objętej projektem.

W Starostwie Powiato-
wym w Dzierżoniowie oraz  
w urzędach gmin w: Biela-
wie, Dzierżoniowie, Łagiew-
nikach, Niemczy, Pieszycach  
i Piławie Górnej uruchomiono 
punkty potwierdzania Pro-
filu Zaufanego (jest to bez-
płatna me toda uwierzytelnie-
nia obywateli w systemach 
e-administracji, dzięki czemu 
obywatel może załatwić 
sprawy admi nistracyjne drogą 
elektroniczną, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu,  
24 godziny na dobę, z dowol-
nego miejsca).

Realizacja projektu m.in.: 
usprawni procesy decyzyjne 
związane z zarządzaniem 
przestrzenią Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego powiatu 
dzierżoniowskiego, podniesie 
efektywność wspomagania 
zarządzania mieniem gmin-
nym, powiatowym i Skarbu 
Państwa, usprawni zarządza-
nie infrastrukturą drogową 
zlokalizowaną na obszarze 
po wiatu i gminy oraz podnie-
sie bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu i gminy poprzez 
inwentaryzację potencjalnych 
zagrożeń oraz sił i środków 
umożliwiających ich uniesz-
kodliwienie w ramach pod-
systemu zarządzania kryzy-
sowego, a przede wszystkim 
umożliwi wszystkim miesz-
kańcom powiatu, którzy założą 
i potwierdzą Profil Zaufany, 
załatwia nie wielu spraw urzę-
dowych przez Internet.

Trwają przygotowania do wprowadzenia 
innowacyjnych e-usług za pomocą zin-

tegrowanego systemu informa tycznego na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego. Projekt 
ułatwi mieszkańcom załatwienie wielu spraw, 
z którymi dotychczas musieli zgłaszać się 
wprost do urzędów i to kilkakrotnie.

Do urzędu bez wychodzenia z domu
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Stefan Mruczek to osiem-
dziesięciosześcioletni miesz-
kaniec Piławy Górnej, dawny 
dyrektor miejscowych zakła-
dów i zagorzały kolekcjo-
ner cennych kamieni. Bak-
cyla mineralogii połknął już  
w latach sześćdziesiątych  
ubiegłego wieku, a dziś 
życiową pasją inspiruje innych.  
Na otwarcie wystawy pięk-
nych okazów, od lat zbiera-
nych przez Stefana Mruczka, 
przyjechało wielu fascynatów 
i specjalistów. Byli między 
innymi przedstawiciele 
kopalni Dolnośląskich Surow-
ców Skalnych, kolekcjonerzy, 
jubilerzy i handlowcy, nawet  
z powiatu ząbkowickiego.

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska nawią-
zała do początków miejskiej 

przygody z mineralogią, kiedy 
w pobliskiej kopalni odkryto 
żyły minerałów o rozmia-
rach nigdy dotąd nie spoty-
kanych na Dolnym Śląsku. 
Wrocławscy naukowcy spro-
wadzeni do Piławy Górnej 
przez twórcę DSS-ów śp. 
Jana Łuczaka dokładnie 
zbadali wtedy pegmatyty, 
których długości dochodziła 
nawet do 100 metrów. Od 
2008 roku we współpracy z 
geologami DSS zgromadzili 
prawie 100 różnych minera-

łów, niekiedy bardzo rzadkich  
w skali świata, w tym ponad 20 
stwierdzonych po raz pierwszy 
w Polsce. Do tego od 5 do 7 
nieznanych faz mineralnych, 
które po odpowiednim opisie 
i przedstawieniu do akcepta-
cji międzynarodowej komi-
sji mogą zaistnieć jako nowe 
minerały. 

Tak stało się już w lutym 2013 
roku, kiedy Międzynarodowa 
Asocjacja Mineralogiczna 
oficjalnie zaakceptowała 

PIŁAWIT-(Y) opisany przez 
zespół, w skład którego weszli 
polscy mineralodzy. Owoce 
pracy naukowców piławianie 
podziwiali po raz pierwszy 
25 października ubiegłego 
roku. Rzadkie okazy, odkryte 
w kopalni, można było podzi-
wiać na ekspozycji zatytuło-
wanej „Minerały Pegmatytów 
z Piławy Górnej”. 

Wystawa otwarta 10 lutego 
znacznie rozszerza  horyzonty, 
bowiem oprócz okazów znaj-

dowanych w Piławie Górnej 
i okolicach przybliża zwiedza-
jącym nawet minerały typowe 
dla Indii, Chin czy Brazylii. 
Prelegent w wyczerpujący 
sposób ukazał również genezę 
mineralogii, aktualny stan 
nauki i chętnie dzielił się prak-
tycznymi uwagami ze zbiera-
czami (tymi przyszłymi i już 
mocno zaangażowanymi) licz-
nie obecnymi na inauguracji. 
Kiedy zwiedzający udali się 
na dyskusję przy kawie i her-
bacie, można było dokładnie 
przyjrzeć się okazom.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej bardzo dziękuje Panu 
Stefanowi za współpracę. 
Wystawa „Minerały z Polski 
i świata. Kolekcja Stefana 
Mruczka” była dostępna  
w holu piławskiego ośrodka 
kultury do 17 lutego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
otwarcie wystawy „Minerałów z Polski  

i świata” w Miejskim Ośrodku Kultury.  
Słynna kolekcja Stefana Mruczka 10 lutego 
przyciągnęła gości nawet spoza gminy. 

Piławska podróż do wnętrza Ziemi

Otwarcie wystawy

Agaty z Brazylii

„Szczotka” gipsowa

Eksponaty zachwycały

Krzysztof Zengiel od wielu 
lat zbiera minerały i  kamienie 
ozdobne. Różnorodna kolek-
cja wzbudziła duże zaintere-
sowanie uczniów. Padło wiele 
pytań, na które kolekcjoner 
odpowiadał z pasją i z zaan-
gażowaniem. Pan Krzysz-

tof zaprezentował też bogatą 
literaturę, w której można 
odnaleźć odpowiedzi pytania  
w rodzaju: „Jaki to kamień?” 
i  „Gdzie go można znaleźć?”, 
zazwyczaj nurtujące oglądają-
cych podobne zbiory. 

Głównym celem spotkania 
było uzmysłowienie uczniom 
jak ciekawe może życie dopeł-

nione naturalną u człowieka 
pasją poznawania.

J.B.

Pod takim hasłem odbyło się drugie tego-
roczne spotkanie uczniów szkoły pod-

stawowej w Piławie Górnej z  człowiekiem 
- pasjonatem. Tematem przewodnim była 
mineralogia.

Niezwykłe pasje zwykłych ludzi

Prezentacja prywatnych zbiorów

Miejscowe agaty
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Placówka w Piławie Górnej 
znalazła się wśród 100 biblio-
tek z całej Polski, przyjętych 
do konkursu „Małe ważne 
książeczki”. Od wydawnictwa 
Widnokrąg otrzymała dwie 
nowe pozycje: „Zabawny pta-
szek” i „Był gdzieś haj taki 
kraj. Była gdzieś taka wieś”. 

W „Zabawnym ptaszku”, 
autorstwa Jennifer Yerkes, 
wszystko zaczyna się  

od obrazu. Ilustracje w sto-
nowanych kolorach dają 
efekt, który ma służyć historii  
o „niewidzialnym” bohaterze. 
Ptaszek jest biały i ukazuje się 
jedynie na tle przedmiotu lub 
postaci. Prosty zabieg pomógł 
przedszkolakom z Piławy 
Górnej zrozumieć, że ptaszek 
żyje w książce i jest integralną 
częścią opowiadania. Podczas 
zajęć 5 lutego dzieci z grupy 

„Pszczółki” poznały głównego 
bohatera książki. Rozmawiały 
o wartościach, takich jak: 
przyjaźń, odmienność czy ory-
ginalność. Przeglądały też inne 
książki o ptakach i poznały 
rzadkie w ornitologii, ginące 
gatunki. Na koniec domalo-
wywały ptakom strojny ogon.  

Druga część spotkania  
w bibliotece była poświęcona 
książce Franciszki i Stefana 
Themersonów „Był gdzieś 
haj taki kraj. Była gdzieś taka 
wieś” i skierowana do dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
Autorzy uważali, że książka 
powinna być traktowana jako 
przedmiot sztuki i stanowić 

idealną typograficznie kompo-
zycję słowa oraz ilustracji. 

Po wysłuchaniu opowiadania 
i omówieniu treści uczestnicy 
spotkania rozmawiali o książ-
kach nietypowych, książkach 
3D, książkach dla niewido-
mych itd. Później dzieci wyko-
nywały różne prace plastyczne 
i kolaż miasta Piława Górna. 

Dzieciom w obu grupach 
zajęcia bardzo się spodobały. 
Zwieńczeniem ciężkiej pracy 
był słodki poczęstunek. 

Obydwie książeczki są już 
dostępne w dziale dziecięco-
-młodzieżowym piławskiej 
biblioteki.

W katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej pojawiły się bardzo 

oryginalne pozycje. Obydwie książki uczą 
dzieci wyobraźni, o czym można było  
przekonać się podczas zajęć 5 lutego. 

Małe, a jakże ważne

Kiedy dzieci miały ferie, 
dorośli pracowali. Dla 
„Siwego Włosa”, zespołu 
działającego przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piławie 
Górnej, początek roku był 
bardzo pracowity. Na wspól-
nym kolędowaniu w Ząbkowi-
cach Śląskich artyści wystąpili 
8 stycznia na zaproszenie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
Spotkali się z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem. 

Z kolei 22 stycznia zespół 
ponownie gościł w Owie-
śnie. „Siwy Włos”, bardzo 
ceniony przez odbiorców, od 
kilku lat jest bowiem zapra-
szany na spotkanie opłatkowe 
połączone z Dniem Seniora  
w sąsiedniej gminie. 

Obecnie piławscy artyści 
ćwiczą, przygotowując się  
do kolejnych występów.

Zespół „Siwy 
Włos” z Piławy 

Górnej pracowicie 
rozpoczął pierwszy  
miesiąc nowego 
roku.

Dobry 
początek

W Owieśnie
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W podobnej formule jak 
letnie zawody koszykówki 
ulicznej w Piławie Górnej 
odbył się turniej  „PD Winter 
Tournament 2015”.  W sali 
gimnastycznej szkoły pod-
stawowej w Piławie Dolnej 
stawiło się 8 drużyn: PG 
Crew (Piława Górna), B-Ball 
Dzierżoniów, Ora Et Labora 
(Kamieniec Ząbkowicki),  
2 Hills Basket (Wrocław), Los 
Kabinos (Ostrów Wielkopol-
ski), OSiR Dzierżoniów, Los 
Santos Kings (Ziębice) i Stay 
Fresh (Wrocław). 

Ekipy podzielono w loso-

waniu na dwie grupy, tak by 
zagrały systemem „każdy  
z każdym”. Rozgrywki gru-
powe wyłoniły po dwa naj-
lepsze zespoły z każdej grupy. 
Zanim jednak rozpoczęła sie 
faza półfinałowa czas na pokaz 
dostał Mieszko Włodarczyk, 

półfinalista „Mam Talent”  
i współpracownik Marcina 
Gortata. 

Mieszko trenuje od 2003 
roku. Zaczynał od występów 
na ulicy. Jego hasło to „Gra-
nice są w nas”. Jest autorem 

najtrudniejszych trików. Przez 
wielu jest też uważany za naj-
bardziej wszechstronnego fre-
estyle’owca na świecie. Miał 
już 1000 pokazów. Wiele za 
granicą, m.in. w Dubaju. 

W półfinałach zagrały 
zespoły: Los Santos Kings  

i 2 Hills Basket (23:13) oraz 
Stay Fresh i OSiR Dzierżo-
niów (15:26). W meczu o trze-
cie miejsce Stay Fresh pokonał 
2 Hills Basket (19:8). Finał 
należał do Los Santos Kings, 
którzy, nie bez trudu, pokonali 
OSiR Dzierżoniów (30:24). 

Organizatorzy pragną 
podziękować wszystkim 
zawodnikom za udział w tur-
nieju, Mieszkowi Włodar-
czykowi za pokaz umiejęt-
ności koszykarskich, a także 
pogratulować zwycięzcom,  
Los Santos Kings. Szcze-
gólne podziękowania kierują  
do Rady Miejskiej i Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny Bie-
lawskiej oraz wszystkich, 
którzy wsparli finansowo 
organizację turnieju, a także 
do portalu „mypilawa.pl” za 
patronat medialny.

Zimowe igrzyska koszykówki rozegrało  
8 drużyn w sali gimnastycznej szkoły  

podstawowej w Piławie Dolnej. Turniej  
7 lutego wygrali Los Santos Kings z Ziębic.  

Granice są w nas

We współpracy z Dolnoślą-
ską Federacją Sportu Gmina 
Piława Górna będzie wspie-
rać rozwój fizyczny najmłod-
szych mieszkańców. Dwa 
razy w tygodniu na miejsco-
wych obiektach sportowych 
dwudziestoosobowa grupa 
dzieci i młodzieży pozna 
różne dziedziny lekkoatletyki 

i sportów drużynowych. Nad 
atrakcyjną formą, propagującą 
zalety wysiłku fizycznego, 
będzie czuwał Krystian Bie-
lecki, nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Kolejna edycja 
programu potrwa w Piławie 
Górnej od marca do czerwca. 

„MultiSport” to ogólno-
polska inicjatywa zrodzona  
w trosce o poprawę zdolności 
motorycznych oraz zwięk-
szenie aktywności ruchowej 
dzieci i młodzieży. W zmierze-
niu ma prowadzić do poprawy 
stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia, a także 
podwyższyć poziom sprawno-

ści fizycznej. 
W rozwiniętych społeczeń-

stwach wszechstronnie poj-
mowana aktywność fizyczna 
i sport są wartościami kultu-
rowymi, wpływającymi pozy-
tywnie na rozwój człowieka. 
Są ważną płaszczyzną proce-
sów edukacyjnych i socjali-
zacyjnych, wprowadzających 
do życia i funkcjonowania  
w dorosłym życiu. 

Każdemu z uczestników 
zajęć sportowych organizo-
wanych w Piławie Górnej 
życzymy sukcesów na miarę 
możliwości.

Różne dyscypliny sportu będą poznawać 
uczniowie szkoły podstawowej  

w Piławie Górnej. W marcu rusza kolejna 
edycja zajęć pozalekcyjnych, realizowanych 
w ramach ogólnopolskiego projektu. 

MultiSport

Spółka z udziałem Gminy 
Pilawa Górna w czwartym 
kwartale 2014 r. udzieliła 
dwóch  poręczeń o wartości 
105.000 zł na zasadach ogól-
nych oraz czterech poręczeń 
w ramach realizacji Umowy 
Operacyjnej – Reporęcze-
nia na kwotę 215.024,6 zł. 
Wsparcie otrzymali przedsię-

biorcy z terenu Dzierżoniowa, 
Bielawy i Niemczy. Dzięki 
pieniądzom spółki na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
utworzono 4 nowe oraz utrzy-
mano 2 dotychczasowe miej-
sca pracy.

Fundusz zakończył budowę 
Portfela Jednostkowych Porę-
czeń już 21 listopada, wyko-

rzystując 100% reporęcze-
nia przyznanego w ramach 
umowy. Fundusz udzielił 83 
poręczeń na 3.125.000 zł. 
Zgodnie z umową cały port-
fel spółka miała utworzyć  
do 22 maja 2015 roku. 

W minionym roku fundusz 
udzielił w sumie 56 poręczeń  
o wartości 1.979.078 zł. Dzięki 
temu powstała nowa firma, 
utworzono 18 dodatkowych 
i utrzymano 8 dotychczaso-
wych miejsc pracy na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego.

Kapitał spółki jest zaanga-

żowany w 140 poręczeniach. 
Zobowiązania wobec insty-
tucji finansujących spłaciło 
173 beneficjentów. Fundusz 
dokonał wypłaty poręczenia 
jedynie w przypadku 2 bene-
ficjentów. 

Biuro funduszu mieści się 
przy ul. Batalionów Chłop-
skich 19. Jest otwarte od 
poniedziałku do piątku 
od godz. 8:00 do 16:00,  
tel. 74 645 04 31. Zapraszamy 
przedsiębiorców z Piławy 
Górnej szukających finanso-
wego wsparcia na realizację 
własnych inicjatyw, rozwój 
i poprawę funkcjonowania 
firmy. 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego podsumował  

działalność. W ostatnim kwartale ubiegłego 
roku udzielił poręczeń na ponad 320 tysięcy 
złotych. 

Poręczenia dla przedsiębiorczych

Uczestnicy turnieju
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Spotkanie 18 lutego w piław- 
skim magistracie miało zasad-
niczo charakter poglądowy. 
Jak poinformowała Alicja 
Dźwiniel, konsultantka  
z urzędu marszałkowskiego,  
w nowej perspektywie unijnej 
na przedsiębiorstwa i innowa-
cje będzie dostępnych blisko 
415 milionów euro. Nie od 
razu jednak, bo Regionalny 
Program Operacyjny dla 
naszego województwa nie-
dawno uzyskał akceptację,  
a na uszczegółowienie doku-
mentu przyjdzie poczekać 

co najmniej do kwietnia tego 
roku. Nie wcześniej też jak  
w drugiej połowie 2015 r. 
można spodziewać się ogło-
szenia pierwszych konkursów 
na projekty unijne z RPO. 

Program to sześcioletni 
plan wydatkowania funduszy  
w sposób najkorzystniejszy dla 
naszego regionu i Unii Euro-
pejskiej. Jest odpowiedzią na 
prognozy rozwoju Dolnego 
Śląska, ale i lokalne problemy. 
Wytycza konkretne cele. Prio-
rytetem w latach 2014 – 2020 
ma być wzrost zatrudnienia, 

udziału w życiu gospodarczym 
osób z wyższym wykształce-
niem oraz wydatków na dzia-
łalność badawczo-rozwojową, 
a także ograniczenie ubóstwa 
czy emisji gazów cieplarnia-
nych. 

RPO dużą rolę przypisuje 
rozwojowi produktów oraz 
usług w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Stawia 
jednak warunki. Wspierane 
mają być przede wszystkim 
przedsięwzięcia innowacyjne. 
Na pieniądze, dysponowane 
w ramach programu, mogą 
też liczyć firmy ogranicza-
jące zły wpływ na środowi-
sko naturalne. Największe 
szanse na dofinansowanie 
mają branże wpisujące się  
w katalog tak zwanych regio-

nalnych inteligentnych spe-
cjalizacji na Dolnym Śląsku, 
a więc choćby przemysł 
wydobywczy czy chemiczny. 
Tymczasem pomoc unijna 
dla przedsiębiorstw ma wciąż 
formę niskooprocentowanych 
pożyczek. Sporo środków jest 
dostępnych w ramach inicja-
tywy JEREMIE. 

Na konsultacje do urzędu 
w Piławie Górnej przyszło 
17 przedsiębiorców. Pytali 
głównie o możliwość zakupu 
nowych maszyn i rozbu-
dowy firmy. Prosili też, by na 
następnym spotkaniu omówić 
prspektywy finansowego 
wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego pod 
kątem dominującej w mieście 
branży kamieniarskiej.   

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
konsultacje w Lokalnym Punkcie Infor-

macyjnym Funduszy Europejskich. Przed-
siębiorcy z Piławy Górnej pytali o środki na 
rozwój firmy.

Co nowego w nowej perspektywie?

ILOŚĆ URODZEŃ
• liczbę ogólna - 57
• liczba dziewczynek - 34
• liczba chłopców - 23
• liczba urodzeń zagranicznych - 3
 
Imiona, jakie rodzice nadawali 
swoim urodzonym dzieciom: 
• najpopularniejsze imiona męskie – 

Igor, Kuba
• najpopularniejsze imiona żeńskie 

– Wiktoria, Natalia, Lena
• imiona niespotykane lub bardzo 

oryginalne – Maksym, Dorian, 
Stella, Dajana.

ZGONY
• liczba ogólna - 67
• z gminy - 32
• spoza terenu gminy (np.  

w związku z funkcjonowaniem 
szpitala, hospicjum, ZOL) - 35

• liczba zmarłych kobiet - 29
• liczba zmarłych mężczyzn - 38

MAŁŻEŃSTWA
• liczba ogólna osób zamieszkałych 

na terenie Piławy Górnej, które 
zawarły związek małżeński - 53

• liczba ogólna osób zamieszkałych 
na terenie Piławy Górnej, które 
zawarły związek małżeński po raz 
pierwszy - 48

• liczba przypadków, w których 
starszy mężczyzna poślubił młod-
szą kobietę - 36

• liczba przypadków, w których 
starsza kobieta brała za męża 
młodszego mężczyznę – 10, 

• liczba przypadków, w których 
rówieśnicy zawarli związek mał-
żeński – 7,

• Największa różnica wieku  
w zawieranym związku (kobieta 
>mężczyzna - 13 lat, mężczyzna 
>kobieta - 18 lat) 

• Najstarsza osoba zamieszkała 
na terenie Piławy Górnej, która 
zawarła związek małżeński miała 
- 40 lat

ROZWODY
• Liczba ogólna: 19

 
Mieszkańcy, którzy w 2014 roku 
weszli w pełnoletniość: 67

Liczba wydanych dowodów oso-
bistych w 2014 roku: 827

Liczba mieszkańców (stałych 
i czasowych) ogólnie (na dzień 
01.01.2015r.): 6653

Liczba osób zameldowanych  
na pobyt czasowy: 181

Liczba osób zameldowanych  
na stałe: 6472

Liczba wymeldowań: 101
Liczba wyjazdów za granicę: 8
Liczba przemeldowań na terenie 

gminy: 67
• kobiety :39
• mężczyźni :28

Liczba przybyłych na teren 
gminy: 63

ZDARZENIA ZAREJESTRO-
WANE W URZĘDZIE STANU 
CYWILNEGO W PIŁAWIE 

GÓRNEJ W 2014 ROKU

Ilość urodzeń:
• liczba ogólna – 9
• liczba dziewczynek – 4
• liczba chłopców – 5
• liczba urodzeń zagranicznych – 9

Imiona, jakie rodzice nadawali 
swoim urodzonym dzieciom:
• najpopularniejsze imiona męskie – 

imiona nie powtarzają się
• najpopularniejsze imiona żeńskie 

– imiona nie powtarzają się
ZGONY:

• liczba ogólna – 32
• z gminy - 32
• liczba zmarłych kobiet – 14
• liczba zmarłych mężczyzn – 18

MAŁŻEŃSTWA
• liczna ogólna – 26
• liczba ślubów konkordatowych - 

17
• liczba ślubów cywilnych - 3
• liczba świeżo upieczonych mał-

żonków, którzy zawierali związek 

małżeński po raz pierwszy - 45
• liczba przypadków, w których 

starszy mężczyzna poślubił młod-
szą kobietę - 18

• liczba przypadków, w których 
starsza kobieta brała za męża 
młodszego mężczyznę – 4

• największa różnica wieku  
w zawieranym związku - kobieta 
starsza od mężczyzny o 13 lat,

• mężczyzna starszy od kobiety  
o 18 lat

• najstarsza osoba składająca 
oświadczenie o wstąpieniu  
w związek małżeński w 2014 roku 
miała - 58 lat

• śluby zawarte przez mieszkańca 
miasta lub gminy za granicą, wpi-
sane do akt tutejszego USC - 6

• liczba par odznaczonych meda-
lami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie - 11

ROZWODY:
• liczba ogólna – 15

Gminne statystyki. Rok 2014

 
ROZWODY 

 
* Liczba ogólna: 19 

 
Mieszkańcy, którzy w 2014 roku weszli w pełnoletniość: 67 
 
Liczba wydanych dowodów osobistych w 2014 roku: 827 
 
Liczba mieszkańców (stałych i czasowych) ogólnie (na dzień 01.01.2015r.): 6653 

 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy: 181 

Liczba osób zameldowanych na stałe: 6472 

 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 51 0-2 63 

3 26 3 23 

4-5 63 4-5 75 

6 27 6 34 

7 28 7 31 

8-12 131 8-12 151 

13-15 88 13-15 93 

16-17 75 16-17 65 

18 38 18 29 

19-65 2223 19-65 2194 

>65 324 >65 640 

SUMA(M) 3074 SUMA (K) 3398 

RAZEM M+K 6472 
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Wszystkie osoby zainteresowane ich nabyciem proszone są  
o kontakt z tutejszym urzędem Miasta pok. nr 1. Wszystkie nie-
ruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U   
z 2014 r., poz. 518 ze zmianami), będą podlegały sprzedaży  
w drodze  przetargu. 

Ponadto informujemy, że średnia cena 1 m2 gruntu, przezna-
czonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie 
gminy wynosi 40 zł netto. Grunty przeznaczone pod zabudowę 
objęte są 23% stawką podatku Vat.  

Urząd Miasta w Piławie Górnej przedsta-
wia ofertę  nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży w drodze przetargu. 

NA SPRZEDAŻ

1. Położenie:
Obręb Kopanica ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej
Dz. nr 409/6 o pow. 962 m2  -  
KW 19263

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, 
o regularnym kształcie, wystawiona frontowo w kierunku 
zachodnim. Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruk-
tury technicznej. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą 
wewnętrzną od ul. Limanowskiego. Sąsiedztwo – zabudowa 
mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

2. Położenie:
Obręb Kopanica ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej
Dz. nr 409/7 o pow. 952 m2  -  
KW 19263

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, 
o regularnym kształcie, wystawiona frontowo w kierunku 
zachodnim. Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruk-
tury technicznej. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą 
wewnętrzną od ul. Limanowskiego. Sąsiedztwo – zabudowa 
mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

3. Położenie:
Obręb Kopanica ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej
Działka nr 403/2 i 50%  
dz. 403/4 – Obręb Kopanica  
o łącznej pow. 1.051 m2

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej,  
za budynkiem nr 19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej 
o regularnym kształcie, wystawiona frontowo w bardzo korzyst-
nym południowym kierunku. Nieruchomość posiada pełny 
dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Limanowskiego. 
Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą wewnętrzną  
od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  Sąsiedztwo – 
zabudowa mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

4. Położenie:
Obręb Kopanica ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej
Działka nr 403/3 i 50%  
dz. 403/4 – Obręb Kopanica  
o łącznej pow. 1.106 m2

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej,  
za budynkiem nr 19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej 
o regularnym kształcie, wystawiona frontowo w bardzo korzyst-
nym południowym kierunku. Nieruchomość posiada pełny 
dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Limanowskiego. 
Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą wewnętrzną  
od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  Sąsiedztwo – 
zabudowa mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

5. Położenie:
Obręb Kopanica ul. Wąska  
w Piławie Górnej
Działka nr 446/3 – Obręb 
Kopanica o pow.  1.119 m2 – 
KW 19265

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, 
pomiędzy budynkami, oznaczonymi numerami porządko-
wymi 4 a 8 w odległości ok. 50 m2 od ul. Piastowskiej. Działka  
o regularnym kształcie, wystawiona frontowo w bardzo korzyst-
nym wschodnim kierunku.   Nieruchomość posiada pełny dostęp 
do infrastruktury technicznej od ul. Wąskiej. Dojazd – bezpo-
średnio z ulicy Wąskiej.  Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa 
wielo- i jednorodzinna z ogrodami przydomowymi. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

6. Położenie:
Obręb Północ ul. Sienkiewicza  
w Piławie Górnej
Działka nr 290/4  – Obręb Północ 
o pow.  1.119 m2 – KW 49319

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana, położona w strefie śródmiejskiej, 
pomiędzy budynkami, oznaczonymi numerami porządko-
wymi 48 a 52, bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza.  Działka 
o nieregularnym kształcie, położona na pochyłym terenie  

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE i ZABUDOWANE
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LOKAL UŻYTKOWY 

z możliwością zmiany sposobu użytkowania na lokal miesz-
kalny
Położenie:
Obręb Kopanica ul. Piastowska 46 w Piławie Górnej

Lokal użytkowy o pow. 73,10 m2 położony na parterze budynku 
przy ul. Piastowskiej 46, od strony  ulicy, w skład którego wcho-
dzi sala usługowa oraz zaplecze składające się z 4 pomieszczeń 
i pomieszczenia socjalnego. Wysokość lokalu 2,75 m. Dostęp 
do lokalu bezpośrednio z chodnika przy ul. Piastowskiej, dodat-
kowe od strony klatki schodowej. Zaplecze doświetlone oknami. 
Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanaliza-
cyjną i gazową. Ogrzewanie etażowe. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

UWAGA!
W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu, jego 
nabywca będzie zobowiązany do dopełnienia wszelkich formal-
ności, związanych z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadze-
nie prac adaptacyjnych. 

POMIESZCZENIA  DO ADAPTACJI 
NA MIESZKANIE

Położenie:
Obręb Kopanica ul. Fabryczna 5  w Piławie Górnej

Udział w wys. 33,89% w budynku przy ul. Fabrycznej 5  
o pow. 196.59 m2 w Piławie Górnej. Budynek dwukondygna-
cyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty wyso-
kim, dwuspadowym dachem drewnianym, pokrytym dachówką 
ceramiczną. Budynek wymaga przeprowadzenia prac remonto-
wych.  W skład zbywanego udziału, wchodzą pomieszczenia  
o pow. użytkowej 60,44 m2, znajdujące się na I piętrze budynku 
– pomieszczenia na parterze budynku nie stanowią własności 
Gminy. W ramach udziału funkcjonowały dwa odrębne lokale 
mieszkalne. 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do sporządzenia 
koncepcji  adaptacji i uzyskania wszelkich pozwoleń związa-
nych z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych.
Sprzedaż lokali na własność w drodze przetargu.

w stronę ulicy Sienkiewicza. Nieruchomość posiada pełny dostęp  
do infrastruktury technicznej od ul. Sienkiewicza. Dojazd – bez-
pośrednio ulicą Sienkiewicza przez działkę nr 290/3 – Obręb 
Północ, stanowiącą własność gminy, przeznaczoną na przyszłe 
poszerzenie ul. Sienkiewicza. Sąsiedztwo – zabudowa zagro-
dowa i mieszkaniowa wielorodzinna.  
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

7. Położenie:
Obręb Kopanica przy ul. Osie-
dlowej  w Piławie Górnej
Część działki nr 182/9 – Obręb 
Kopanica o pow. ok. 5.000 m2 

po uprzednim dokonaniu 
podziału geodezyjnego

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w centrum miasta,  
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio ulicą Osiedlową. 
Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchniowo 
działki.
 Media – oddalone ok. 200 m, w ulicy Osiedlowej i Staszica. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

8. Położenie:
Obręb Kośmin ul. Leśna 
w Piławie Górnej
Działka nr 490 – Obręb Kośmin 
o pow.  1.222 m2 - KW 12272

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana,  położona w peryferyjnej części miasta, 
oddalonej od centrum ok. 3 km. Działka regularna o kształcie 
zbliżonym do wydłużonego prostokąta, wystawiona w kierunku 
południowo-wschodnim. Teren o równej hipsometrii. Dojazd  
do nieruchomości bezpośrednio  ulicą Leśną.  Sąsiedztwo – 
dawna zabudowa zagrodowa, otoczona obszarami gruntów rol-
nych i od północy oraz wschodu obszarem leśnym. Media – brak 
dostępu do kanalizacji sanitarnej. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

9. Położenie:
Obręb Kośmin ul. Leśna 
w Piławie Górnej
Działka nr 343/1 – Obręb Kośmin 
o pow. 829 m2 - KW 45788

Przeznaczenie
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Działka zabudowana parterowym budynkiem inwentarsko-
-składowym w złym stanie technicznym, położona w peryfe-
ryjnej części miasta Piława Górna. Działka regularna o kształ-
cie prostokątnym, ułożona wzdłuż drogi gruntowej biegnącej  
od ulicy Leśnej, wystawiona w kierunku wschodnim. Dojazd  
do nieruchomości bezpośrednio  ulicą Leśną.  Sąsiedztwo – 
budynek jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Media – 
brak dostępu do kanalizacji sanitarnej. 
Sprzedaż na własność w drodze przetargu.



12

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

3 HALE 
PRZEMYSŁOWO/ PRODUKCYJNO

/ MAGAZYNOWE

HALA A – pow. ok. 1520 m2

HALA B – pow. ok. 774 m2

HALAC – pow. ok. 999 m2

LOKALIZACJA: 
PIŁAWA GÓRNA UL. MŁYNARSKA 4

DO DZIERŻAWY LUB SPRZEDAŻY

Gmina Piława Górna oferuje 3 hale o charakterze przemysłowo– 
-–produkcyjno–magazynowym, zlokalizowane w Piławie Górnej przy  
ul. Młynarskiej 4. Obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4250 m2   
są położone niedaleko siebie, w jednym zespole zabudowy. Mają 
dobry dojazd. Ściany konstrukcyjne hal wykonano z solidnej, pełnej 
cegły ceramicznej. Dach konstrukcji szedowej jest podparty kon-
strukcją stalową i pokryty papą na deskowaniu z obróbką blachar-
ską. 

HALA A
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 1520 m2. Hala stanowi 
samodzielną, wydzieloną powierzchnię z bezpośrednim dojaz-
dem. Posiada również pomieszczenia o charakterze biurowym. 
Hala wyposażona jest w: instalację wodno-kanalizacyjną (moż-
liwość podłączenia wody), instalację elektryczną oświetleniową  
i siłową. W pomieszczeniach biurowych instalacja centralnego 
ogrzewania. Minimalna stawka za dzierżawę hali A wynosi: 6.394,00 
zł miesięcznie + podatek VAT  wg obowiązujących stawek. 

HALA B
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 774 m2. Wyposażenie 
stanowi instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa. Niezależny 
dostęp z rampą załadowczą. Minimalna stawka za dzierżawę hali C 
wynosi: 3.401,40 zł miesięcznie + podatek VAT  wg obowiązujących 
stawek. 

HALA C
Całkowita powierzchnia użytkowa – 999 m2: parter – pow. 960,40 m2  
(zespół pomieszczeń o charakterze przemysłowo–produkcyjno– 
–magazynowym, biurowym i zapleczem socjalnym, I piętro – 38,60 m2  
(pomieszczenie biurowe). Hala wyposażona jest w: instalację 
wodno-kanalizacyjną (możliwość podłączenia wody), pomiesz-
czenia sanitarne wyposażone w 3 toalety, 2 umywalki, 2 natryski, 
instalację elektryczną oświetleniową i siłową, instalację grzewczą: 
ogrzewanie pomieszczeń nadmuchem ciepłego powietrza (piec 
c.o.), instalację telekomunikacyjną i komputerową. Niezależny 
dostęp z rampą załadowczą (wejście o szer. 2,20 m) – dostęp do 
pomieszczeń z korytarza o szerokości 2,15 m. Minimalna stawka za 
dzierżawę hali C wynosi: 4.301,44 zł miesięcznie + podatek VAT  wg 
obowiązujących stawek.

W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZOSTA-
NIE ZLECONY OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA 
WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. W CHWILI OBECNEJ BRAK 
AKTUALNEJ WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Miejsca parkingowe dla samochodów od frontu budynku.

KONTAKT:  
Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 29 (pok.1)
DZIERŻAWA – Joanna Domagała tel. 74/ 832 49 14
SPRZEDAŻ – Jolanta Szymańska tel. 74/ 832 49 15

      Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
zaprasza na  

Koncert  

z okazji Dnia Kobiet 

„Usta milcz„Usta milcz„Usta milcz„Usta milczą ----    dusza dusza dusza dusza śpiewa”piewa”piewa”piewa”    
                                Duety miłosne i czardasze 
 

 
                
  

             
 
 
            Na przybyłe Panie czeka niespodzianka                                                                                                                          

   Serdecznie  zapraszamy! 

Zgodnie z art. 71 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2014 r., poz. 
518 ze zmianami) każdy użyt-
kownik wieczysty przez cały 
okres użytkowania wieczy-
stego gruntu ma obowiązek 
wnoszenia opłaty rocznej, bez 
uprzedniego zawiadomienia 
ze strony organu administra-
cyjnego, do 31 marca każdego 
roku z góry za dany rok. 

W związku z powyższym, 
informujemy wszystkich 
użytkowników wieczystych, 
którzy nie otrzymali wraz 
z decyzją podatkową druku 
wpłaty użytkowania wieczy-
stego, że w pok. nr 1 Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej 
można uzyskać informację 
dotyczącą wysokości opłaty 
oraz po okazaniu dowodu 
osobistego otrzymać gotowy 
blankiet wpłaty.

Termin wniesienia opłaty z tytułu  
użytkowania wieczystego gruntu  

za 2015 rok upływa 31 marca. 

Termin upływa

OGŁOSZENIE 
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWA-

LIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W PIŁAWIE GÓRNEJ 
ORGANIZUJE 5 MARCA 2015 R. IMPREZĘ Z OKAZJI 
DNIA KOBIET. 

IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 15:30 W STOŁÓWCE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO  
W PIŁAWIE GÓRNEJ. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ KOBIETY NIEZRZESZONE.
KOSZT IMPREZY:

CZŁONKINIE ZWIĄZKU - 0 ZŁ
NIEZRZESZONE - 10 ZŁ


