
- Czym się różni Bank Spół-
dzielczy od innych? Na czym 
polega jego wyjątkowość?

Elżbieta Nowakowska – 
Akkermans - Są dwa elementy, 
które go wyróżniają. Pierwsza 
jego wyjątkowa cecha to lokal-
ność, bowiem jest bankiem                                                             
o charakterze relacyjnym. Działa 
na określonym terenie, w opar-
ciu o bliskie więzi z klientami. Pra-
cownicy, a nawet Zarząd są tutejsi. 
Żyjemy w tym środowisku, znamy 
się od pokoleń. Zupełnie inaczej 
rozmawia się z Klientem anonimo-
wym niż takim, którego znamy oso-
biście. Nieraz może się okazać, że 
ma przejściowe problemy, bo prze-
cież zdarzają się powodzie, grado-
bicia, wypadki samochodowe czy 
inne kłopoty. Nie będziemy naci-
skać, żeby szybko odzyskać pienią-
dze, bo jesteśmy zainteresowani, 
żeby Firma przetrwała i dalej była 
naszym Klientem. Misją Banku jest 
przeznaczanie zebranych depozytów 
na lokalną aktywność gospodarczą. 
To jest Bank stworzony w oparciu 
o początkowy kapitał mieszkańców, 
w 100% polski, m.in. dzięki temu 
uchronił się od zawirowań kryzysu 
światowego. Działamy wyłącznie w 
oparciu o środki społeczeństwa, nie-
zaangażowane w międzynarodowe 
korporacje. Nasz kapitał składa się z 
zysków wypracowanych przez 60 lat 
i to jest nasza główna wartość. Mało 
tego. Są to prawdziwe środki, a nie 
żaden wirtualny pieniądz. Jest to tra-
dycyjna, bezpieczna bankowość. 
Kiedy spojrzeć za okno centrali w 
Dzierżoniowie, najbliższy prezes 
sąsiedniego banku jest albo w Irlan-
dii, albo Rzymie, albo Amsterdamie. 
A ja jestem w zasięgu ręki. To nasza 
druga unikatowa cecha. 

- Klient nie jest odsyłany do 
wielu szczebli pośrednich. Koszty 
obsługi maleją, a decyzje podejmo-
wane są szybciej…

- Możemy zaproponować 
korzystniejszą cenę. Nieraz, gdy 
jest potrzeba, decyzje podejmujemy 
w ciągu dnia. To przecież odgrywa 
bardzo ważną rolę dla Przedsię-
biorcy, który np. startuje w przetargu. 
Jesteśmy w stanie wydać promesę 
kredytową do aplikacji unijnej nawet 
w ciągu dwóch, trzech dni, kiedy w 
innych bankach miesiącami czeka się 
na te kredyty i decyzje. Bank jest na 
tyle nieduży, że możemy nim bezpo-
średnio zarządzać, więc u nas każdy 
kredyt jest faktycznie indywidual-
nym kredytem. Jesteśmy w stanie 
porozmawiać z Przedsiębiorcą bez-
pośrednio, ustalić jego potrzeby, a 
umowę kredytową „uszyć na miarę”. 

To nie jest możliwe w dużym, 
komercyjnym banku, gdzie klient 
musi dopasować swoje potrzeby do 
gotowego produktu. My jesteśmy 
typem Banku o charakterze niszo-
wym i chcemy takimi pozostać. To 
jest nasza misja, choć brzmi trochę 
idealistycznie, ale opieramy się wła-
śnie na ideach stefczykowskich czy 
wzorcu działalności księdza Waw-
rzyniaka, ratującego ziemie wielko-
polskie przed wykupem. 

- Czy współcześnie rzeczywi-
ście mamy do czynienia z nowo-
czesną lichwą, której należy prze-
ciwdziałać, by utrzymać kapitał w 
rękach rodaków i zapobiec postę-
pującej pauperyzacji społeczeń-
stwa? 

- Gdyby tego nie było, banki 
spółdzielcze nie miałyby racji bytu, 
ponieważ nie są nastawione na mak-
symalizację zysków. Zarabiamy 
poprzez zaspokojenie potrzeb i są 
nam potrzebne tylko takie zyski, 
jakie zapewniają nowoczesny 
rozwój. Bank jest częścią systemu 
naczyń połączonych. Może kreować 
rozwój Firmy, może też poprzez 
niedostosowanie środków zagro-
zić jej rozwojowi. Jesteśmy zainte-
resowani wspieraniem przedsiębior-
czości lokalnej i zależy nam, żeby 
tutejszym Firmom dobrze się powo-
dziło, bo wtedy mamy gwarancję 
długoterminowych relacji. Zajmu-
jemy się nie tylko sprzedażą. Jeste-
śmy w zasadzie lokalnym cen-
trum doradczym. Współpracujemy 
z Przedsiębiorcą, wskazujemy mu 
mocne i słabe strony, bo umiemy 
w oparciu o długie doświadczenie 
ocenić i możemy wesprzeć dorad-
czo. Badamy, czy przedsięwzięcie 
będzie miało rację bytu, czy opiera 
się o nowatorską działalność. Nieraz 
przecież zdarzają się entuzjaści, któ-
rych biznesplan trzeba zweryfikować 
negatywnie, po to tylko, aby uchro-
nić przedsiębiorcę od upadku. Dora-
dzamy z dużym powodzeniem. Jeste-
śmy jedynym Bankiem na tym tere-
nie o tak długiej historii działania. 

Zaczynaliśmy od niewielkich moż-
liwości, a dzisiaj dysponujemy naj-
nowocześniejszą bankowością. 
Bank Spółdzielczy jest też najczęst-
szym bankiem pierwszego wyboru. 
Kiedy ktoś zakłada Firmę, kie-

ruje do nas kroki z kilku powodów. 
Miedzy innymi dlatego, że przez pół 
roku nic nie płaci za prowadze-
nie rachunku. Jesteśmy unikatowi 
również przez to, że nie pobieramy 
opłaty, jeżeli w danym miesiącu 
Firma nie ma obrotów.

- Działacie na rzecz lokalnego 
społeczeństwa, a przy okazji zara-
biacie na siebie, a nie odwrotnie?

- Dokładnie tak. Na przykład 
w zeszłym roku, kiedy praktycznie 
wszystkie banki komercyjne prawie 
wycofały się z finansowania rolnic-
twa (ponieważ było bardzo nisko 
opłacalne w sytuacji wojny depozy-
towej, którą przeżyliśmy w związku 
z kryzysem), musieliśmy przej-
ściowo do tych kredytów dopła-
cać. Dzisiaj, mimo kryzysu, mamy 
bardzo dobre wyniki, zaś banki glo-
balne wykazują miliardowe straty. 

- Jak w tej strategii sytuuje się 
Piława Górna, gdzie w ubiegłym 
roku otwarto całkiem dużą pla-
cówkę Banku Spółdzielczego?

- Obsługiwaliśmy bardzo wielu 
Klientów z Piławy Górnej i można 
było przyjąć założenie, że do tej pory 
sami dojeżdżali do nas. Ponieważ 
chcemy być blisko Klienta, zdecydo-
waliśmy się na założenie placówki. 
Uznaliśmy, że miasteczko, w którym 
mieszka ponad 6 tys. ludzi, zasłu-
guje na nią. Mieszkańcy mieli tylko 

niewielką placówkę banku PKO, z 
całym wyposażeniem przejętą po 
nas. To ja akurat ją tworzyłam i ona 
tak wyglądała jak przed wielu laty. 
Kiedy upadło „Bobo”, jedyną aktyw-
nością Piławy Górnej była wypłata 

zasiłków dla bezrobotnych. W sytu-
acji, kiedy nie było bankowości elek-
tronicznej, po prostu koszty okazały 
się za wysokie i musieliśmy sprzedać 
bankowi PKO majątek, który zain-
westowaliśmy, żeby obsługiwał te 
zasiłki. Teraz w zamian za to wyco-
fanie się, założyliśmy porządny ban-
kowy oddział, w który zainwestowa-
liśmy prawie 1,7 mln zł. 

- To rentowna decyzja? 
- Jak zawsze przeprowadziliśmy 

głęboką analizę. Zakładamy, że rów-
nież dzięki naszemu wsparciu, Piław-
ska Społeczność będzie się z czasem 
bogacić. Jesteśmy przekonani, że tak 
jak rósł Bank, tak będzie się bogaciło 
Społeczeństwo Piławy Górnej, które 
ma prawo do solidnej placówki ban-
kowej na odpowiednim poziomie. 
Ma prawo do wzrostu stopy życio-
wej, a my będziemy je mocno w tym 
wspierać; przedsiębiorców prywat-
nych, którzy tworzą miejsca pracy, 
jak i ludność, by mogła spełniać 
swoje marzenia. Nawet drobne oraz 
takie, na jakie dzisiaj jej nie stać. 

- Czym się charakteryzuje 
oferta? 

- Z racji obchodzonego 60-lecia 
Banku Spółdzielczego oraz otwar-
cia nowej placówki chcemy wyjść 
naprzeciw potrzebom mieszkańców 
Piławy Górnej. Już teraz np. wszyst-
kie opłaty dokonywane do końca 
roku są zdecydowanie korzyst-
niejsze niż na poczcie lub w innym 
banku. Jest również mnóstwo pro-
mocji związanych z otwarciem pla-
cówki. Diamentowe promocje już 
się zaczęły. Pierwszym elementem 
będzie odbierany w sierpniu, naj-
nowszy Volkswagen Polo. Nota-
riusz wylosuje, komu przypadnie w 
udziale. Przygotowaliśmy właśnie 

Kredyt na Marzenia, na bardzo 
korzystnych warunkach, tak samo 
dla nowych, jak i stałych klientów 

- Rozumiem już, na czym 
polega system, w którym kredyty 
są obsługiwane z kapitału i depo-
zytów, ale Bank w swojej misji 
zapewnia również, że podejmuje 
i wspiera inicjatywy mające na 
celu rozwój środowiska lokalnego. 
Na co może liczyć społeczeństwo 
Piławy Górnej? 

- Średnio rocznie wydajemy 
około od 20 do 30 tys. zł na wspie-
ranie różnorodnej aktywności spo-
łecznej, np. wiejskich czy lokal-
nych klubów sportowych. Poma-
gamy tam, gdzie są uczone i wycho-
wywane dzieci, gdzie dopiero w 
zarodku tworzy się kultura. Dzięki 
nam wiele dzieci z biednych rodzin 
miało szansę pojechać na „zielone 
szkoły”. Sfinansowaliśmy przeróżne 
operacje, wsparliśmy rodziny, które 
doświadczyły nieszczęść. Staramy 
się, żeby tam, gdzie jesteśmy, zawsze 
obchodzone były dożynki, zawierano 
udane transakcje. Instytucje charyta-

tywne nie tylko dostają od nas pie-
niądze, ale mają pewne usługi bez-
płatnie i nie ponoszą kosztów. Nie 
chcemy się tym chwalić, bo to jest 
naturalne i oczywiste. Nie dajemy 
pieniędzy po to, żeby ustawić się z 
wielkim czekiem do zdjęcia w gaze-
cie. Wolimy stać w cieniu i mieć 
poczucie satysfakcji, że wsparliśmy 
dobrą inicjatywę. 

- Czym idea bankowości spół-

dzielczej zasłużyła sobie na Pani 
uznanie?

- Jest bardzo blisko człowieka. 
To Bank współpracy, a nie wyści-
gów. To jest Bank przy ludziach i dla 
ludzi. Jego celem nie będzie maksy-
malizacja zysków. Ponieważ sama 
kocham ludzi, jestem szczęśliwa, że 
mogę pracować i realizować swoją 
pasję, a jeszcze mi za to płacą. Zara-
ziłam się ideą spółdzielczości i do 
dzisiaj staram się nią zarażać innych. 
Cały czas przygotowujemy kadry 
rezerwowe, następców. Spotykamy 
się co kwartał, by Załoga wiedziała, 
co się w Banku dzieje. Tłumaczymy, 
przekazujemy informacje, żeby 
każdy czuł się pewnie i wiedział, co 
jeszcze można zrobić.

- Pewna reklama telewizyjna 
daje dokładny przepis na to, jak 
zostać doradcą finansowym. A jak 
zostać prezesem Banku Spółdziel-
czego w Dzierżoniowie?

- Zrobiłam bardzo amerykań-
ską karierę. Zaczynałam od kasjera 
punktu kasowego. Pracowałam rów-
nież w punkcie kasowym w Piławie 

Górnej. Przeszłam w Banku wszyst-
kie możliwe do przejścia szczeble 
w bardzo krótkim czasie, dziewię-
ciu lat. W dziesiątym roku zostałam 
już jego szefem. Jako bardzo młoda 
osoba, pracując w Banku, skończy-
łam studia i zarządzam, a właści-
wie tworzę z oddaną Załogą i wielką 
satysfakcją już 22 lata.

 NR 4 (40) / 2010 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ www.pilawagorna.pl

KWIECIEŃ 

2010WIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ

Bank w zasięgu ręki
Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Święta Wielkiej Nocy to pamiątka spełnionych nadziei na lepsze życie.                                                                                                                         Święta Wielkiej Nocy to pamiątka spełnionych nadziei na lepsze życie.                                                                                                                         
Z tej okazji życzę Państwu, aby świąteczny czas, zdrowo i wesoło                                                                                                                      Z tej okazji życzę Państwu, aby świąteczny czas, zdrowo i wesoło                                                                                                                      

spędzony w rodzinnym gronie, przyniósł wytchnienie od codziennych                                                                                                                spędzony w rodzinnym gronie, przyniósł wytchnienie od codziennych                                                                                                                
trosk i zaowocował realizacją życiowych planów oraz marzeń.trosk i zaowocował realizacją życiowych planów oraz marzeń.

Burmistrz Piławy GórnejBurmistrz Piławy Górnej
Zuzanna BielawskaZuzanna Bielawska

Elżbieta Nowakowska – Akkermans, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Dzierżoniowie

Centrala Banku Spółdzielczego w DzierżoniowieCentrala Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

Budynek oddziału w Piławie GórnejBudynek oddziału w Piławie Górnej

Prezes Elżbieta Nowakowska – Akkermans Prezes Elżbieta Nowakowska – Akkermans 
przy pracyprzy pracy



WIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ2

Na spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim w Pieszycach 11 marca 
partnerzy projektu pod nazwą 
„Realizacja sieci informatycznej 
na bazie systemu ALEPH obej-
mującej biblioteki powiatu dzier-
żoniowskiego – ostatni etap Dol-
nośląskiego Zasobu Bibliotecz-
nego” rozmawiali o szczegółach 
niezbędnych do jego prawidłowej 
realizacji i rozliczenia. Gminę 
Piława Górna reprezentowały 
Burmistrz Zuzanna Bielawska 
i Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Anna Siedziako.

Proces pozyskiwania środ-
ków był żmudny i długotrwały. 
Na szczęście nikomu nie zabrakło 
determinacji. Inicjatywa powo-
łania konsorcjum bibliotecznego 
rozpoczęła się przed trzema laty. 
W listopadzie 2007 roku wszyscy 
uczestnicy konsorcjum zaakcep-
towali pomysł wspólnego wystę-
powania o środki zewnętrzne. W 
2008 roku rozpoczęto komple-
towanie dokumentacji. W stycz-
niu 2008 roku w Urzędzie Miej-

skim w Pieszycach przedstawi-
ciele siedmiu gmin powiatu dzier-
żoniowskiego (Pieszyc, Bielawy, 
Dzierżoniowa, Gminy Dzierżo-
niów, Gminy Łagiewniki, Niem-
czy i Piławy Górnej) podpisali 
właściwe porozumienie. Poparł je 
także samorząd powiatowy oraz 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
we Wrocławiu. Kolejnym kro-
kiem było złożenie wniosku o 
sfinansowanie Systemu Infor-
matycznego ALEPH. W stycz-
niu 2008 roku wniosek złożono 
do programu Dziedzictwo Kul-

turowe. Priorytet 5: Tworzenie 
zasobów cyfrowych dziedzictwa 
kulturowego. W listopadzie zaś, 
do tego samego programu, lecz 
w ramach priorytetu 4. Pomimo 
pozytywnej oceny formalnej 
wniosek nie otrzymał wsparcia 
finansowego.

Trzecia próba okazała się 
pomyślna. Wniosek złożony 
w czerwcu 2009 do Regional-
nego Programu Operacyjnego 
w ramach priorytetu 2. Społe-

czeństwo Informatyczne otrzy-
mał pozytywną ocenę. W paź-
dzierniku ubiegłego roku Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
podjął decyzję o przyznaniu 
wnioskowanej kwoty. Umowa 
między Urzędem Marszał-
kowskim i partnerami projektu 
została podpisana 6 lutego bie-
żącego roku. Biblioteki powiatu                     
dzierżoniowskiego otrzymają 
dofinansowanie w wysokości 
339 605,06 zł. Całkowita war-
tość projektu to 424 495,36 zł. 
Dla Miejskiej Biblioteki w Piła-
wie Górnej przypadną blisko 
42.000 zł. W ramach tej kwoty, 
poza bazą danych, biblioteki 
otrzymają nowoczesny sprzęt, a 
pracownicy przejdą odpowiednie 
szkolenie. Realizacja programu 
odbędzie się w latach 2010–2011. 
Dzięki nowemu oprogramowaniu 
ALEPH będzie możliwe:

• zamawianie książek sposo-
bem elektronicznym, 

• kopiowanie opisów z kata-
logów bibliotek pracujących w 
sieci, co zasadniczo skraca czas 
przygotowania książki do wypo-
życzenia, 

• wypożyczanie międzybi-
blioteczne, 

• stały dostęp do katalogów 
on-line. Czytelnik z komputera w 
domu może sprawdzić, w jakiej 
bibliotece dostępna jest intere-
sująca go pozycja oraz czy aktu-
alnie znajduje się na półce, tym 
samym może ją zamówić i to w 
dowolnie wybranej bibliotece. 
Drogą mailową może również 
sprawdzić stan swojego konta, 
tzn. ile ma książek, kiedy mija 
termin ich oddania itd., 

• rejestracja i kontrola wypo-
życzeń oraz zwrotów, prolongata, 
drukowanie upomnień, 

• obliczanie kar i blokady 
kont, a także szczegółowa i wie-
loaspektowa statystyka wypoży-
czeń, czyli wszystkie niezbędne 
w pracy współczesnego bibliote-
karza narzędzia. 

ALEPH w Piławie Górnej 
Wkrótce biblioteki w powiecie dzierżoniow-

skim staną się jednymi z nowocześniejszych 
w Polsce. Uda się to dzięki inicjatywie powoła-
nia konsorcjum bibliotecznego oraz pozyskanym 
środkom na zakup nowoczesnego sprzętu i opro-
gramowania. Łączna wartość projektu to ponad 
424 tys. zł. Miejskiej Bibliotece w Piławie Górnej 
przypadnie blisko 42 tys. zł.

Mimo wysokiego poziomu 
imprezy i dużej konkurencji, 
którą stanowiło blisko 
siedemdziesięciu uczest-
ników, młodzi Piławianie wal-
czyli dosłownie śpiewająco. 
Wokaliści z sekcji, którą 
opiekuje się Edyta Lisowska, 
wrócili z Kondratowic z 
trzema nagrodami. Karolina                                          
Gorzelska okazała się 
najlepszą solistką wśród 

uczniów szkół podstawowych. 
Tomasz Kulak zdobył drugie 
miejsce w kategorii solistów 
ze szkół gimnazjalnych. 
Członkowie piławskiej sekcji 
wokalnej Remedium zajęli 
też drugie miejsce w kategorii 
zespołów szkół gimnazjalnych. 
Uroczyste wręczenie nagród i 
koncert galowy przewidziano 
na 31 marca.

Wyśpiewali kolejny sukces

Uroczystość powitania 
wiosny wśród najmłodszych 
uczniów rozpoczęła się od obej-
rzenia inscenizacji przygoto-
wanej przez koło teatralne pod 
opieką Grażyny Motyki, a 
zatytułowanej „Wiosenne zga-
dywanki”. Następnie przedsta-
wiciele klas wzięli udział w tur-
nieju przyrodniczym polegają-
cym na rozwiązywaniu zaga-

dek. Uczest-
nicy otrzymali 
słodkie upo-
minki. Kolejną 
konkurenc ją 
był pokaz wio-
sennych kape-
luszy, który 
odbywał się 
przy dźwię-

kach muzyki. 

B a r d z o 
a k t y w n y m 
dla dzieci był 
kolejny punkt 
p r o g r a m u ,                   
w którym  
klasy prezen-
towały wio-
senne wier-

sze i piosenki. Uwieńcze-
niem wesołej zabawy w cie-
płym wiosennym nastroju był 
dyplom wręczony każdej klasie 
wraz z drobnym upominkiem 
przygotowanym przez opie-
kunów samorządu uczniow-
skiego. Ten dzień był również 
pełen wrażeń dla uczniów klas                                                                  
starszych, gdyż zgodnie                                          
z tradycją szkoły na powita-
nie wiosny prezentują swoje 
zdolności i talenty muzyczne, 
recytatorskie czy taneczne. 
Jak widać wokół, zawołania 
uczniów zostały wysłuchane 
przez wiosnę, która małymi kro-
kami idzie do nas. 

Powitanie wiosny 
Uroczystość witania wiosny kojarzy się z obycza-

jem palenia kukły Marzanny – symbolu zimy. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyń-
skiego nie są zwolennikami tego obyczaju, zimę 
postanowili przepędzić wesołą zabawą, śpiewem, 
rysunkiem i działaniami związanymi z ochroną naj-
bliższego środowiska. 

Sekcja muzyczna działająca przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piławie Górnej znów 

odniosła sukces. Na Drugim Międzypowiatowym 
Konkursie Piosenki Współczesnej w Kondratowi-
cach 24 marca rozgromiła rywali.

Partnerzy projektu na spotkaniu w PieszycachPartnerzy projektu na spotkaniu w Pieszycach

Chociaż budynek Miejskiego 
Ośrodka Kultury to duży i przestronny 
gmach, komisja przyznająca nagrody 
była pod wrażeniem rozmiarów palmy 
wykonanej przez więźniów z aresztu 
śledczego w Piławie Dolnej. To im 
przypadła przysłowiowa palma zwy-
cięstwa. Drugie miejsce w katego-

rii zbiorowej zajęli Kamila Zaguła, 
Katarzyna Pala, Dorota Mysza i 
Krzysztof Wałach z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Piławie Górnej. Trzecie przy-
padło w udziale uczniom klasy VI 
Szkoły Podstawowej działającej przy 
tej placówce. Wyróżnienie przyznano 
Przedszkolu Publicznemu w Piławie 
Górnej. Najlepszymi indywidualnymi 
twórcami palm wielkanocnych oka-
zali się kolejno: Emil Dudek, Ewe-
lina Chlipała i Daniel Mularczyk. 
Wyróżnienie otrzymał zaś Maciej 
Bukowski. Coroczny Kiermasz Wiel-
kanocny był również okazją do rywa-
lizacji w przygotowywaniu pisanek. 
Niektóre osiągały rozmiary większe 
nawet od strusiego jaja. 

W konkursie na wielkanocną 
pisankę pierwsze miejsce zajęła            

Wioletta Gwiazda drugie Alek-
sandra Szwec, a trzecie przyznano 
Marzenie Skrzypczak. Komisja w 
składzie Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz oraz artysta 
plastyk Zofia Szulc wyróżniła Darię 
Wiktorek. Wyróżnienia Burmistrza 
otrzymał Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Dzierżoniowie, Natalia 
Korczyńska, Beata Strugała, Adam 
Smoliński i Mariusz Zelek. Rów-
nież artystki prezentujące podczas 
imprezy wyroby rękodzieła artystycz-
nego, czyli Danuta Cierczek i Zofia 
Szulc z Piławy Górnej oraz Jolanta 
Pietrasiak z Dzierżoniowa otrzy-
mały podziękowanie i upominki. Kon-
kursy jak i kiermasz w Piławie Górnej 
nie tylko dostarczyły estetycznych 
wrażeń uczestnikom, ale i stały się 
kolejną okazją do podtrzymania pięk-
nej polskiej tradycji. 

Wielkie palmy i megapisanki
W konkursie palm wielkanocnych rozstrzygnię-

tym 27 marca zwyciężyła praca podopiecz-
nych Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego 
w Piławie Dolnej. Kilkumetrowa palma z trudem 
zmieściła się na klatce schodowej holu Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej. Nie zabrakło 
również pisanek ogromnych rozmiarów.

Niebotycznych Niebotycznych 
rozmiarów palma – rozmiarów palma – 
laureatkalaureatka

Ogromne pisankiOgromne pisanki

Na konkursie piosenkiNa konkursie piosenki

25 marca z okazji piątej 
rocznicy śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ 
“Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Dzierżoniowskiej oraz dyrek-
cja II LO im. Jana Pawła II w 
Dzierżoniowie zorganizowali 
konkurs recytatorski i plas-
tyczny. Tematem konkursu 
plastycznego była “Ilustracja 
obrazująca pomnik Jana Pawła” 
na tle kościoła pw. Marii Matki 
Kościoła. Uczniowie Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru zajęli 
następujące miejsca:
I - Dawid Laskiewicz z kl. III b
II - Weronika Wiącek z kl. II a
III - Grzegorz Stala z kl. I c
Wyróżnienie - Wioleta Gwiazda 
kl. I a

Uczestnicy konkursu recy-
tatorskiego mieli przygotować 
dwa utwory Jana Pawła II. 
Uczennica kl. III a Aleksandra 
Świstak zdobyła II miejsce. 
Ponadto 12 marca odbyły się 
eliminacje powiatowe XV 
Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego “Pegazik”, w 
których uczeń kl. II b Artur 
Betlej otrzymał wyróżnienie. 
Do konkursów recytatorskich 
uczniów przygotowywały 
panie M. Sochacka Pelczar i                                              
M. Rutka. Prace na konkurs plas-
tyczny powstały pod kierunkiem 
nauczyciela plastyki - pani                             
T. Kapuścińskiej.

Wielkanoc 2010

25 marca 2010 uczennice 
naszego gimnazjum uczestniczyły 
w podsumowaniu konkursu 
na “Najpiękniejsze świąteczne 
dekoracje - Wielkanoc 2010”, 
zorganizowanego przez Zespół 
Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma 

Rotkiewicza w Dzierżoniowie. 
Konkurs polegał na przygotowa-
niu świątecznej dekoracji z 
naturalnych materiałów, wzięło 
w nim udział dziewiętnaście 
prac z różnych szkół. Uczen-
nica kl. II a Ewelina Chlipała, 
która przygotowała pracę pod 
kierunkiem pani H. Pióry zajęła  
II miejsce.

Osiągnięcia gimnazjalistów 

Praca zwycięzcy Praca zwycięzcy 
Dawida Laskiewicza Dawida Laskiewicza 

Radosny pochódRadosny pochód

ZgadywankiZgadywanki

Nagrodzeni Nagrodzeni 

Laureatka konkursu Laureatka konkursu 
Ewelina ChlipałaEwelina Chlipała
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Gmina Piława Górna 28 
września 2009 złożyła wnio-
sek w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 - 2011, czyli tak zwa-
nych „schetynówek”. Nie otrzy-
mała jednak dofinansowania z 
powodu braku środków. Listy ran-
kingowe wniosków gmin i powia-
tów składanych w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011 Woje-
woda Dolnośląski ogłosił 2 listo-
pada 2009 roku. Ocenie podano 

łącznie 104 projekty zgłoszone 
przez gminy, z czego 39 zakwa-
lifikowało się do dofinansowa-
nia, a 37 znalazło się na liście po 
wyczerpaniu limitu środków, na 
której Gmina Piława Górna zajęła 
27 pozycję. Ze względów formal-
nych odrzucono zaś 28 wniosków. 

Mimo braku środków 
zewnętrznych na realizację II etapu 
zadania gmina w styczniu bieżą-
cego roku ogłosiła przetarg na kon-
tynuację remontu. Obecnie zada-

nie będzie realizowane wyłącz-
nie ze środków gminy. Remontem 
zostanie objęty odcinek od skrzy-
żowania z ulicą Osiedle Młyńskie 
do miejsca zakończenia prac w 
2009 roku, czyli cały zakres zapla-
nowany do wykonania w 2010 
roku. Udało się to tylko dlatego, że 
już w styczniu ogłoszono przetarg.

Zakres robót obejmować 
będzie wykonanie frezowania ist-
niejącej nawierzchni, wzmocnienie 
podbudowy geowłóknina, regu-
lację urządzeń znajdujących się 
w drodze oraz wykonanie nowej 
nawierzchni mineralno – bitumicz-
nej SMA na powierzchni 3,5 tys. 
m2. Planowany termin zakończe-
nia prac to 31 maja 2010 roku

Umowa na kontynuację remontu ulicy 
Młynarskiej podpisana 
Wykonawcą drugiego etapu remontu drogi 

gminnej 118050 D ulicy Młynarskiej                            
w Piławie Górnej będzie Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów (ul. Częstochowska 
12, 58-100 Świdnica). Umowa została podpisana      
15 marca. 

Sprawna kanalizacja to 
obok dobrych dróg jeden z waż-
niejszych celów, jakie stawia 
sobie niemal każda polska 
gmina. Realizacja zadania pod 
nazwą „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami w rejonie ulic Okrzei, B. 
Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. 
Getta, Ligockiej i Sąsiedzkiej – 
etap I do torów kolejowych” 
potrwa do końca kwietnia 
2010 roku. Obejmuje wykona-
nie sieci głównej wraz z przy-
łączami na długości 2,1 km, 5 
przepompowni oraz blisko 70 

studni kanalizacyjnych i rewi-
zyjnych.

Zadanie wykonywane 
jest dzięki środkom własnym 
gminy oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Na ten 
cel Gmina Piława Górna prze-
znaczyła z własnych środków 

499 tys. zł i uzyskała ponad 
197 tys. zł dotacji oraz 291 tys. 
zł pożyczki z funduszu. Wybu-
dowanie kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulic Bolesława Chro-
brego i Stefana Okrzei do torów 
kolejowych będzie kosztowało 
ogółem ponad 987 tys. zł.

Drugie zadanie, pod tą 
samą nazwą, obejmuje wyko-
nanie sieci wraz z przyłączami 
od torów kolejowych do ulicy 
Ząbkowickiej. Będzie realizo-
wane w 90% przy ulicy Stefana 
Okrzei. Planowane jest wyko-

nanie sieci głównej z przyłą-
czami na długości 1,2 km, 2 
przepompowni oraz około 60 
studni kanalizacyjnych i rewi-
zyjnych. Również to zadanie 
będzie dofinansowane z WFO-
ŚiGW, w kwocie 160 tys. zł 
udzielonej w ramach pożyczki 
oraz 107 tys. zł dotacji. Koszt 

budowy drugiego odcinka 
sieci kanalizacyjnej to ponad                      
520 tys. zł. Realizacja potrwa 
do końca sierpnia 2010 roku.

I tak w bieżącym roku 
już od maja, dla pierwszego 
etapu oraz od września, dla 
etapu drugiego zostaną stwo-
rzone warunki dla podłącze-
nia budynków do nowo wybu-
dowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Obowiązek wykonania 
przez właścicieli nieruchomo-
ści przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej wynika z art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

Ubiegający się o przyłą-
czenie, nawet do nowo powsta-
łej kanalizacji, powinien złożyć 
wniosek o wydanie warun-
ków technicznych przyłączenia 
w Przedsiębiorstwie „Wodo-
ciągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dzierżoniowie 
przy ulicy Kilińskiego 25 A. 
Przedsiębiorstwo po otrzyma-
niu wniosku (w oparciu o spo-
rządzony przez Gminę Piława 
Górna projekt techniczny na 
budowę kanalizacji sanitar-
nej w rejonie wymienionych 
ulic) wyda warunki techniczne 
na przyłączenie nieruchomo-
ści. Do wykonania przyłą-
cza można przystąpić dopiero 
po 30 dniach od daty złożenia 
zgłoszenia wykonania robót w 
Wydziale Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżo-
niowie. Po ukończeniu robót 
(przed zasypaniem) należy 
wykonać inwentaryzację geo-
dezyjną i zgłosić je do odbioru 
w Przedsiębiorstwie Wodociągi 
i Kanalizacja. 

Kanalizacja w Piławie Górnej 

Nie tylko sam plac usy-
tuowany w centrum Piławy 
Górnej ma kluczowe znacze-
nie dla wyglądu miasta. W pla-
nach modernizacji centrum oprócz 
budowy nowoczesnej fontanny 
czy ułożenia chodników, prze-
widziano bowiem także remont 
dróg okalających Plac Piastów 
Śląskich. Zadanie zostało czę-
ściowo wykonane w 2009 roku, 
gdy odcinek ulicy Staszica, usy-
tuowanej w pobliżu placu, zyskał 
nową nawierzchnię. Teraz przy-
szła kolej na drogę biegnącą po 
obu dłuższych bokach prostokąt-
nego placu. Gmina ogłosiła prze-
targ na jej remont. Zadanie oprócz 
frezowania starej nawierzchni i 
położenia nowej nawierzchni o 
powierzchni 2,8 tys. m2 z masy 

mineralno-bitumicznej przewi-
duje między innymi regulację 
studzienek kanalizacyjnych oraz 
wymianę zniszczonych krawęż-
ników. Gmina przewidziała na 
jego realizację kwotę ok. 200 tys. 

złotych. Prace remontowe mają 
zakończyć się do 3 czerwca 2010 
roku. Również w tym roku, wspól-
nie ze Starostwem Powiatowym 
w Dzierżoniowie, zaplanowano 
remont odcinka ulicy Piastowskiej 
od skrzyżowania z ulicą Fabryczną 
do skrzyżowania z Groszowiecką. 
Kiedy i ta część drogi powiatowej 
otrzyma nową nawierzchnię, plac 
będzie otoczony przez wyremon-
towane ulice. 

Gmina Piława Górna ogłosiła przetarg na 
remont nawierzchni drogi przy Placu Piastów 

Śląskich. Dzięki wyremontowaniu w ubiegłym 
roku odcinka ulicy Staszica oraz zaplanowanemu 
na ten rok remontowi ulicy Piastowskiej, drogi 
wokół placu będą miały nową nawierzchnię. 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ulic Bolesława Chrobrego i Stefana Okrzei                    

w Piławie Górnej. Rozpoczęły się też przygotowa-
nia do realizacji drugiego etapu gminnej inwesty-
cji. Dzięki niej mieszkańcy terenów objętych pra-
cami budowlanym jeszcze w tym roku będą mogli 
przyłączyć swoje posesje do nowo powstałej sieci 
kanalizacyjnej.

Droga na placu przed remontemDroga na placu przed remontem

Jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi Urząd Miasta 
w Piławie Górnej planuje ogło-
sić przetarg nieograniczony na 

wykonanie termomodernizacji 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zadanie to zostało wpro-
wadzone do budżetu gminy na 
ostatniej marcowej sesji Rady 
Miejskiej. Było to możliwe 
dzięki prowadzonej w ostatnich 
2 latach przez Burmistrza i pra-
cowników Urzędu racjonalnej 
i rozsądnej polityki w zakre-
sie wydatkowania środków 
publicznych. Tak wygospoda-
rowane pieniądze pozwoliły na 
przekazanie ich w trakcie roku 
na nowe zadania inwestycyjne.

W ramach zadania ściany 

zewnętrzne budynku pla-
nuje się ocieplić metodą BSO. 
Docieplenie będzie wykonane z 
twardego styropianu o grubości 

12 cm, pokrytego warstwą kleju 
zbrojonego siatką i tynkiem 
cienkowarstwowym. Całość 
zostanie pomalowana farbą sili-
katową w żywe, przyciągające 
wzrok kolory. Z pokrycia zosta-
nie zdjęta papa asfaltowa i na 
dachu zostanie ułożona war-
stwa izolacyjna ze styropapy 
o grubości 14 cm. Będzie też 
częściowo wymieniona sto-
larka okienna oraz instalacja 
odgromowa. Kotłownię czeka 
generalny remont, polegający 
na wymianie pieców, a także 
instalacji centralnego ogrzewa-

nia. Przy okazji planowany jest 
także remont jednej z sal oraz 
wymiana kafelek w holu na 
parterze Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Budynek, składający się z 
dwóch zintegrowanych części, 
w połowie lat osiemdziesią-
tych ubiegłego stulecia podda-
nych przebudowie i adaptacji, 

nabierze zupełnie nowego cha-
rakteru. 

Z całą pewnością remont 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
wpłynie na poprawę wizerunku 
i estetykę miasta.

Termomodernizacja Miejskiego 
Ośrodka Kultury 
Miejski Ośrodek Kultury w Pilawie Górnej czeka 

gruntowna termomodernizacja. Ściany i dach 
budynku będą ocieplone według nowoczesnej tech-
nologii, kotłownia wyremontowana, a piece oraz 
instalacja centralnego ogrzewania wymienione. 

Termin składania ofert          
upłynął 26 marca 2010 roku o 
godz. 12.00. Więcej informa-
cji można uzyskać na stronie 
www.pilawagorna.bip.ornak.pl                       
w zakładce „Zamówienia 
publiczne”. Zadanie jest współ-
finansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Budżetu 
Państwa po 33%, to jest po 330 
tys. złotych. Ostateczna wyso-
kość pozostałych środków, które  
pokryje Gmina Piława Górna, 
będzie możliwa do ustalenia po 
rozstrzygnięciu przetargu. 

Obiekt będzie zlokalizo-
wany przy ulicy Kościuszki za 
Szkołą Podstawową im. K. K. 
Baczyńskiego w Piławie Górnej, 
gdzie obecnie znajduje się boisko 
do piłki nożnej. W ramach zada-
nia powstanie boisko wielofunk-
cyjne (o wymiarach 19,1 m x 

32,1 m) wyposażone w urządze-
nia do piłki koszykowej, siat-
kowej i ręcznej oraz boisko do 

piłki nożnej (30 m x 62 m). Przy 
boiskach powstanie także muro-
wany budynek zaplecza socjal-

nego, a w nim szatnie, toalety 
czy pomieszczenie na sprzęt 
sportowy. Całość będzie ogro-
dzona i oświetlona. Wzdłuż 
obiektu zostanie wybudowany 
parking na 14 aut.

Planuje się, że obiekt 
powstanie do końca sierpnia bie-

żącego roku, by już od września 
mógł służyć społeczności piław-
skiej.

„Orlik 2012” w Piławie Górnej 
Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony 

na zadanie pod nazwą „Realizacja budowy 
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem                        
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Nowe drogi wokół Placu              
Piastów Śląskich 

Prace kanalizacyjne na ulicy OkrzeiPrace kanalizacyjne na ulicy Okrzei

Projekt termomodernizacjiProjekt termomodernizacji

Ściana frontowa MOK-u Ściana frontowa MOK-u 
przed ociepleniemprzed ociepleniem
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Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy                      
ul. Piastowskiej 29 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości

Wziął udział w III Prze-
glądzie Chórów „Stabat Mater 
Dolorosa” zorganizowanym 
6 marca w Olesznej. Został 
zauważony, co jak na dość krótki 
czas działania - chór istnieje 
dopiero trzy miesiące - budzi 
duże nadzieje. Co prawda nie 
zajął punktowanego miejsca, 
ale jego przygotowanie zostało 
docenione. Wiązało się to m.in. 
z zaproszeniem na przygoto-
wanie występu podczas prze-
glądu chórów, zorganizowanego                    
w kościele w Jaźwinie w nie-
dzielę 14 marca. Również                                                     
14 marca Chór „Eklezja”                           
zapewnił oprawę mszy św.                       
w kościele w Piławie Górnej. 

Wszystkim, którym sztuka 
chóralna nie jest obojętna, przy-

pominamy: próby „Eklezji” 
odbywają się w poniedziałki od 

godz. 12.30 w Sali Lustrzanej 
MOK, zajęcia prowadzi Edyta 
Lisowska. 

Jedyne 10 zł to kwota, za którą 
można nabyć ów przewodnik spor-
towy i zrobić sobie wspaniały pre-
zent.

W klubie trwają gorące przy-
gotowania do rozgrywek rundy 
wiosennej, które zaczęły się 28 
marca, meczem wyjazdowym. 
Podopieczni Piotra Pietrewi-
cza zagrali w Jaszkowej Dolnej z 
tamtejszą Iskrą-Bagietką. Wielka 
Sobota, to kolejny mecz, tym 

razem u siebie. Zmierzymy się 
wówczas z Włókniarzem Kudowa 
Zdrój. Szczegółowe informacje 
o terminach wszystkich spotkań 
można uzyskać pod nr tel. (74) 
8371745. 

Aktualnie w budynku klu-
bowym trwają prace remontowe. 
Wokół czuć zapach farby. Rewo-
lucja remontowa na początek 
objęła sekretariat klubowy i pokój 
sędziowski. Wygospodarowano 

pomieszczenie mające być poko-
jem trenerów. Nowe, schludne 
oblicze zyskują też klubowe                                                        
szatnie.

Kibiców ucieszy też wiado-
mość, że ceny biletów pozostają 
bez zmian: 4 zł zapłaci osoba doro-
sła, a 2 zł młodzież ucząca się. 
Wprowadzono też karnety cało-
rundowe: 30zł - wstęp na wszyst-
kie mecze dla zmotoryzowanych 
(cena karnetu obejmuje miejsce 
parkingowe)

20 zł - wstęp dla osób bez 
pojazdu.

Wspomnieć też należy o spa-
ringach rozgrywanych w tym 
gorącym okresie. Porażki z Lechią 
Dzierżoniów wstydu nie przyno-
szą, bowiem to najlepsza ekipa w 
powiecie. Potem było już znacznie 
lepiej. Szczególnie cieszy mini-
malna porażka z pierwszoligową 
drużyną z Łotwy Blazna Rezekne 
1:2. Dobry mecz, w którym to my 
mieliśmy tak naprawdę przewagę, 
dyktując warunki gry.

W ostatnim meczu przed roz-
poczęciem rundy rewanżowej 
wygraliśmy 4:2 w Świdnicy ze 
Zjednoczonymi Żarów. Z dobrej 
strony pokazali się nasi juniorzy, 
pokonując w prestiżowym spotka-
niu Bielawiankę 4:2. Młody trener 
„najmłodszego dziecka” Piła-
wianki czyli orliko-młodzików, 
Maciej Szeliga (na co dzień bram-
karz pierwszej drużyny) cały czas 
prowadzi nabór zawodników uro-
dzonych w latach 1998-2002. 
Na pierwszy trening przyszło… 
Uwaga: około czterdzieściorga 
dzieci, w tym kilkanaście dziew-
cząt. Nic tylko się cieszyć. 

O kolejnych wydarzeniach 
będziemy systematycznie infor-
mować, zarówno na nowo powsta-
jącej stronie internetowej oraz w 
komunikatach lokalnych.

Wieści z „Piławianki”
Klub Sportowy „Piławianka” Piława Górna 

obchodził niedawno 60-lecie istnienia.                       
Z tej okazji zarząd przygotował bogato ilustro-
wane wydawnictwo, które jest kompendium wiedzy                 
o sporcie w tym właśnie okresie. 

Marzec pod znakiem śpiewu
Chór „Eklezja” działający w Miejskim Ośrodku 

Kultury ma bardzo pracowity miesiąc.

Przebojowy początek impre-
zie pod hasłem „Panowie – 
Paniom” zapewnili chłopcy z 
miejskiego przedszkola, wystę-
pujący w „Tańcu z szablami”. 
Zaprezentowali też układ wokal-
no-taneczny „Piławskie chło-
paki” (podobno w chórkach 
zaśpiewały dziewczynki prze-
brane za chłopców, ale nie chcą 
się do tego przyznać) i recy-
towali wiersze. Później przy-
szła kolej na chłopców z gitarą. 
Ci, jak powszechnie wiadomo, 
mają wzięcie wśród pań, więc 
„Congo” i „Romans” w wyko-
naniu Oskara Dudka ze szkoły 
podstawowej zebrały zasłu-
żone brawa. Chwilę później na 
scenie pojawił się zespół Aposto-
los pod kierownictwem ks. Woj-
ciecha Szymańskiego, z gościn-
nym udziałem wokalisty Toma-
sza Kulaka. Zagrał chwytające 
za serce szlagiery: „Nie płacz, 
Ewka” Perfectu, „Sen o Victo-
rii” Dżemu i „Tolerancję” Stani-
sława Sojki. Zaraz potem Tomek 
zaprezentował się jako solista w 

piosence „Gdy umiera dzień”. 
Owacje zebrał też keyboardzi-
sta Emil Dudek, który przypo-
mniał piosenkę „Cherry Cherry 
Lady” zespołu Modern Talking. 
Po sporej dawce muzyki przy-
szła kolej na słowo. Artur Betlej 
z piławskiego gimnazjum recy-
tował utwór o tym, jak kobieta 
postrzega siebie wraz z upływem 
lat. 

Płci pięknej poświęcili swój 
występ również chłopcy z Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Piła-
wie Górnej. W kolorowych peru-
kach zaśpiewali piosenki „Bo z 
dziewczynami” i „Być kobietą”. 

Na Marcina Małeckiego, 
piławskiego następcę Michaela 
Jacksona, czekało wiele dziew-
czyn. Marcin po raz kolejny 

zaprezentował show, po którym 
dostał gromkie brawa i powięk-
szył liczbę fanek.

Tak jak w poprzednim roku 
Miejski Ośrodek Kultury przy-
gotował niespodziankę dla pań. 
Bukiet kwiatów, wręczony oso-
biście przez Michaela Jacksona, 
wylosowała Marianna Piszczek 
z Piławy Górnej. 

Na zakończenie wystąpiła 
grupa kabaretowa Reszta wyjdzie 
w praniu, która coraz lepiej radzi 
sobie na scenie. Piławianie przy-
gotowali własną wizję kultowego 
programu Kabaretu Potem. Roz-
szerzona wersja „Bajek dla potłu-
czonych” przypadła widowni do 
gustu. Nowoczesne adaptację 
znanych bajek, takich jak „Czer-
wony Kapturek”, „Pinokio” czy 
„Szewczyk Dratewka” rozbawiły 
wszystkich zebranych. Gra z kon-

wencją okazała się czytelna nie-
zależnie od wieku. Początkujący 
artyści obowiązkowo bisowali. 
Na widowni, zgodnie z konwen-
cją imprezy, dominowały panie. 
Niedzielne popołudnie postano-
wiły spędzić w MOK-u między 
innymi Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i Wicebur-
mistrz Izabela Woronowicz. 
Pomysł na tegoroczny Dzień 
Kobiet w Piławie Górnej okazał 
się udany, a koncert z tej okazji 
będzie mile wspominany jeszcze 
długo po 8 marca. 

Relacja z koncertu „Panowie – Paniom” 
Podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet na scenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej           
7 marca wystąpili sami mężczyźni. Zarówno ci 
więksi jak i mniejsi przygotowali repertuar, który na 
długo pozostanie w pamięci. 


