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W sali widowiskowej  
11 października wiekowym 
parom towarzyszyły całe 
rodziny. Kiedy Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska wręczała prezydenckie 

odznaczenia za długoletnie 
pożycie małżeńskie, w oczach 
niejednego mieszkańca zakrę-
ciła się łza. 

Jubilaci dumnie odbie-
rali symboliczną nagrodę za 

50 lat wspólnych wysiłków  
w wychowywaniu dzieci, 
budowaniu wzajemnych 
więzi opartych na miłości i 
zrozumieniu. Złotych godów 
w Piławie Górnej doczekało 
aż 9 par, państwo: Halina  
i Józef Barwaczowie, Alek-
sandra i Juliusz Bocianowie, 
Maria i Tadeusz Czarniko-
wie, Helena i Jerzy Kozio-
łowie, Antonina i Eugeniusz 
Kozłowscy, Jadwiga i Tade-
usz Kulawcowie, Maria  
i Stanisław Majcherowie, 

a także Alicja i Mieczysław 
Pawlukowie. Dwie inne pary 
mają już za sobą 61 wspólnie 
spędzonych lat. To państwo: 
Janina i Franciszek Chiżyń-
scy oraz Romana i Stefan 
Mruczkowie. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!

Dla wyjątkowych mał-
żeństw wystąpili „Górzanie”, 
Aleksandra Brzuszkiewicz 
i Oskar Dudek. Po progra-
mie artystycznym jubilaci  
z rodzinami wypili symbo-
liczną lampkę szampana. 

W rodzinnej atmosferze przebiegała  
uroczystość wręczenia medali  

za długoletnie pożycie małżeńskie.  
Pary obchodzące złote gody przeżywały 
chwile wzruszeń 11 października  
w piławskim Miejskim Ośrodku Kultury.

Piękny jubileusz

Uczestnicy małżeńskiego jubileuszu na scenie MOK-u w Piławie Górnej

Państwo Halina i Józef Barwaczowie

Państwo Maria i Tadeusz Czarnikowie
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Dolnośląski Oddział Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, 
dotychczas znany mieszkań-
com Piławy Górnej przede 
wszystkim z  darów żyw-
nościowych, jakie w kilku-
tonowych transzach trafiały  
do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, znacznie rozszerzył 
asortyment i krąg odbiorców. 
Oprócz produktów żywno-
ściowych o długiej dacie 
ważności, przekazywanych 
kilka razy do roku rodzinom 
najbardziej potrzebującym, 
trafia do miasta również  
z bardzo konkretną, materialną 
pomocą. „Wyprawka dla żaka”  

na początku roku szkolnego 
czy kolejny rower dla osób 
niepełnosprawnych to odpo-
wiedź na potrzeby sygnali-
zowane przez mieszkańców.  
Dyrektor Jerzy Gierczak, 
oprócz pierwszej tury jabłek 
dla trzech instytucji, dzia-
łających w Piławie Górnej,  
16 października przywiózł też 
pralkę do szkoły podstawowej 
i wózek dziecięcy dla potrze-
bujących. Jabłka pochodzą 
z zapasów zgromadzonych 
wskutek embarga nałożo-
nego na Polskę przez Rosję. 
Pozostałe dary PCK zorgani-
zował dzięki zaangażowaniu 

i życzliwości osób, którym 
nie są obce troska o dru-
giego człowieka, materialne 
wsparcie i pomoc okazywana 

innym. Nowy transport jabłek 
w następnym tygodniu trafi  
do kolejnych instytucji  
w Piławie Górnej. 

Dyrektor PCK Jerzy Gierczak przyjechał  
z Wrocławia do Piławy Górnej z transpor-

tem darów. Pomoc przekazana 16 paździer-
nika trafiła do miejskiej jadłodajni, szkoły 
podstawowej, Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego i osób potrzebujących. 

Więcej niż jabłka

W Warszawie 29 wrze-
śnia odbyła się konferencja 
prasowa inaugurująca kam-
panię „Rodzina ma głos!”  
W całej Polsce odbywają  

się już regionalne spotkania,  
na których wręczane są Certy-
fikaty Kandydatów Przyja-
znych Rodzinie. Organizator 
akcji, Centrum Wspierania 

Inicjatyw dla Życia i Rodziny 
oraz organizacje i środowiska 
lokalne z ponad 120 miast, 
będą zachęcały wyborców  
do czynnego udziału w listo-
padowych wyborach samo-
rządowych i dokonania 
świadomego wyboru. Będą  
promowali również, pomocny 
w ocenie i wyborze właści-
wych kandydatów, Dekalog 

Samorządowca Przyjaznego 
Rodzinie. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
odbierze Certyfikat Kandy-
data Przyjaznego Rodzinie  
11 listopada, na krótko przed 
wyborami samorządowymi. 
To dla niej miłe wyróżnienie.  

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska otrzyma Certyfikat  

Kandydata Przyjaznego Rodzinie. 

Kandydat Przyjazny Rodzinie

Odznaki honorowe nada-
wane przez Polski Czer-
wony Krzyż od 1927 roku 
to zaszczytne wyróżnienie  
za zasługi w realizacji huma-
nitarnych celów Czerwonego 
Krzyża, a zwłaszcza zadań 
określonych w ustawie oraz 
statucie stowarzyszenia. 

Poza swoimi działaczami 
PCK odznacza też inne osoby, 
a także organizacje i instytu-
cje, czynnie współpracujące 

lub wspomagające działal-
ność PCK. Srebrna Odznaka 
Honorowa Polskiego Czer-
wonego Krzyża jest najwyż-
szym odznaczeniem przyzna-
wanym osobie, która nie jest 
członkiem i działaczem PCK,  
a zasługuje na szczególne 
uznanie. 

PCK uhonorował srebrną 
odznaką Burmistrz Zuzannę 
Bielawską 28 października 
podczas sesji Rady Miejskiej 

w Piławie Górnej. Odznacze-
nie wręczył Dyrektor Dolno-
śląskiego Oddziału Okręgo-

wego Polskiego Czerwonego 
Krzyża Jerzy Gierczak. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska dostała naj-
wyższe odznaczenie przyznawane przez 

Polski Czerwony Krzyż osobom niezrze-
szonym w tej organizacji. Srebrną Odznakę 
Honorową odebrała 28 października podczas 
Sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej.

Honorowo odznaczona

Jerzy Gierczak wnosi jabłka do szkoły

Gratulacje dla Burmistrz  Piławy Górnej
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- Jak, z perspektywy czasu, 
ocenia Pani decyzję o utwo-
rzeniu Oddziału Banku  
w Piławie Górnej?

Decyzja o budowie  
od podstaw nowego  
Oddziału Banku była natu-
ralną konsekwencją syste-
matycznego rozwoju Banku  
na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego i wynikała  
z zapotrzebowania zgłasza-
nego przez mieszkańców 
Piławy Górnej i okolicz-
nych miejscowości. Została 
poprzedzona wieloma ana-
lizami oraz rozmowami  
z władzami miasta. Oczywi-
ście, jak zawsze przy tego typu 
inwestycjach, były obawy  
o efektywność nowej Pla-
cówki, jednak po 5 latach 
mogę z całą pewnością 
stwierdzić, że była to wła-
ściwa decyzja. Świadczy  
o tym duża liczba mieszkańców  
i firm korzystających  
z naszych usług każdego 
dnia. Jesteśmy także Ban-
kiem obsługującym Gminę  
Piława Górna.

- Jak Pani sądzi, co skłania 
mieszkańców do korzystania 
z oferty Banku Spółdziel-
czego?

W Naszym Banku podsta-
wowymi wartościami jest part-

nerstwo, współpraca i zaufa-
nie. Partnerstwo rozumiemy 
jako wzajemny szacunek  
i równość stron.  A zapewnia  
to współpraca i zaufanie  
w relacjach z Klientami. 
Dbamy, aby produkt lub 
usługa dla Klienta były „uszyte 
na miarę”, czyli dopasowane 
do indywidualnej sytuacji. 
W naszych ofertach nie ma 
gwiazdek, ukrytych opłat czy 
dodatkowych zobowiązań. 
Sądzę, że na wybór Banku 
Spółdzielczego wpływa atrak-
cyjność i ciągłe poszerzanie 
oferty. Nasi Klienci mogą 
korzystać z nowoczesnej ban-
kowości internetowej i mobil-
nej, kart płatniczych z funkcją 
zbliżeniową, mogą przepro-
wadzać transakcje dewizowe,  
a ostatnio udostępniliśmy 
realizację ekspresowych  
przekazów Western Union.

- Jakie są plany Banku  
na najbliższą przyszłość?

Już od 6 października  
w Oddziale Banku w Piła-
wie Górnej rozpoczynamy 
konkurs na hasło promujące 
Bank pod nazwą „5 Tabletów  
na 5-lecie Oddziału”.  
W promocyjnej ofercie  
do końca roku będą: Wygodne 
Konto z bezpłatną bankowo-
ścią internetową i mobilną, 

kredyt gotówkowy „CZAS 
NA DOBRY KREDYT”  
z prezentem, kredyt dla firm 
„NA DOBRY POCZĄTEK 
WSPÓŁPRACY”, kre-
dyty „GOSPODARSKI”  
I „NAWOZOWY” dla rol-
ników. A w przyszłym roku 
z okazji Jubileuszu 65-lecia 
Banku planujemy ufundować 
samochód osobowy specjal-
nie dla naszych Klientów.  
Chcemy cały czas być jak 
najbliżej Klienta, dlatego 
we wrześniu otworzyli-
śmy kolejny Oddział Banku  
w Dzierżoniowie, na osiedlu 
Złotym 9H, obok funkcjonują-
cego już od kilku lat naszego 
bankomatu.

- Jak Bank Spółdziel-
czy oddziałuje na lokalną  
społeczność?

Naszą misją i stałym kie-
runkiem strategicznym jest 
zagwarantowanie lokalnej 
społeczności prawa posiadania 
własnego, dziś lokalnie jedy-
nego w 100% polskiego banku, 
który w ich małej ojczyźnie 
będzie zaufanym centrum 
finansowym, w którym będą 
się czuli „u siebie”. Aktualna, 
bardzo dobra sytuacja kapita-
łowa Banku pozwoliła między 
innymi wygrać z międzyna-
rodowymi bankami w prze-
targach na obsługę np. Staro-
stwa Powiatowego,  Gminy 

Dzierżoniów i Piławy Górnej.  
Jesteśmy też głównym Ban-
kiem dla Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie, 
która również funkcjonuje 
tu w Piławie. Nasz Bank  
był pierwszym i pozostaje 
najważniejszym partnerem  
Funduszu Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżo-
niowskiego, który wspomaga 
małych i średnich przedsię-
biorców w pozyskiwaniu kre-
dytów na rozwój działalności, 
również dzięki poręczeniom  
w ramach Inicjatywy JERE-
MIE.  Jednocześnie Bank 
wspiera inicjatywy lokalne 
oraz akcje charytatywne. Bie-
rzemy udział w imprezach 
integrujących społeczności 
lokalne np. Dni Piławy Górnej, 
Dożynki Gminne. Finansu-
jemy dziecięce i młodzie-
żowe kluby sportowe, prowa-
dzimy działalność edukacyjną  
w zakresie bankowości  
w szkołach (np. Gra inter-
netowa Dla Młodych),  
stowarzyszeniach i innych 
podmiotach. Dzięki temu,  
że Centrala Banku znajduje 
się w Dzierżoniowie możemy 
szybko zauważać i reagować 
na oczekiwania społeczności 
lokalnych.

Z 5-letniej perspektywy
Rozmowa z Panią Elżbietą Nowakowską-Akkermans, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

Celem projektu współfinan-
sowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków EFRR 
w ramach POIG 2007-2013 
Działanie 8.3 Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion jest zapewnienie 
dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu dla 30 gospo-
darstw domowych zagrożo-
nych wykluczeniem cyfro-
wym oraz wyrównanie szans 

uczestnictwa mieszkańców 
gminy w społeczeństwie infor-
macyjnym.

Gmina pozyskała 444.000 zł  
na tak zwane przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu. 
Przedsięwzięcie polega  
na zapewnieniu dostępu  
do szerokopasmowego Inter-
netu i umożliwia zakup kom-
puterów z niezbędnym opro-
gramowaniem.

W siedzibie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej 29 maja 
odbyło się uroczyste wręczenie 
58 komputerów mieszkańcom 
i szefom gminnych placówek. 
Gminnym przedsięwzięciem 
objęto 30 gospodarstw domo-
wych zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej 
oraz 4 instytucje, takie jak:
• Szkoła Podstawowa  

im. K.K Baczyńskiego –  
12 sztuk,

• Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru – 10 sztuk,

• Przedszkole Publiczne –  
3 sztuki,

• Gminne Centrum Informa-
cji – 3 sztuki,

W związku z powstałymi 
oszczędnościami w wyniku 
rozstrzygniętych postępowań 
przetargowych Gmina Piława 
Górna uzyskała pozwolenie 
od Władzy Wdrażającej Pro-
gramy Europejskie  na zakup 
dodatkowych sprzętów kom-
puterowych:
• 21 laptopów wraz z opro-

gramowaniem,
• programów biurowych  

do zakupionych laptopów  
dla placówek oświatowych,  
5 drukarek.
W ramach projektu kompu-

tery wraz z oprogramowaniem 
oraz drukarki zostaną przeka-
zane instytucjom podległym 
Gminie Piława Górna.

Piława Górna pod koniec ubiegłego roku 
przystąpiła do realizacji projektu unij-

nego „Internet Szansą rozwoju Gminy Piława 
Górna”. W związku z powstałymi oszczędno-
ściami gmina uzyskała pozwolenie na zakup 
dodatkowego sprzętu komputerowego.

Dodatkowe laptoptopy
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Adaptacja budynku 
przy ulicy Piastowskiej 69 
Konieczność wyboru 

nowego wykonawcy robót 
budowlanych, po przepro-
wadzeniu inwentaryzacji 

dotychczas wykonanych prac, 
skutkowała wszczęciem postę-
powania w trybie przetargu 
nieograniczonego w sierpniu 
tego roku. Do Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej nie wpły-
nęła jednak żadna oferta, więc 
przetarg unieważniono. We 
wrześniu ponownie wszczęto 
postępowanie i 10 paździer-
nika miało miejsce otwarcie 
ofert przetargowych, złożo-

nych przez dwóch oferen-
tów, spośród których będzie 
wybrany wykonawca. 

Realizacja zadania obejmuje 
kontynuację rozpoczętych 
wcześniej robót budowlanych, 

przystosowujących budy-
nek przy ul. Piastowskiej 69  
do potrzeb Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej, Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz 
Gminnego Centrum Infor-
macji. Inwestycja będzie 
realizowana w planowanym 
okresie, od listopada 2014  
do maja 2015 roku.

Modernizacja  
wiaduktów drogowych  

nad linią kolejową
Nad biegnącą przez miasto 

linią kolejową Katowice – 
Legnica znajdują się dwa 
wiadukty, po których prowa-
dzą drogi, będące własno-
ścią Gminy Piława Górna. 
Gmina ma więc obowiązek 
remontowania wiaduktów. To 
obiekty inżynieryjne, których 
nie poddawano jednak od 
zakończenia wojny poważ-

niejszym zabiegom konser-
wacyjnym. Nie przeprowa-
dzano też remontu wiaduktów, 
aby zapewnić bezpieczeń-
stwo użytkownikom. Gmina 
Piława Górna rozpoczęła więc 
prace naprawcze. Przedsię-
biorstwo Robót Mostowych 
„MOSTAR” Sp. z o.o. ze Star-
gardu Szczecińskiego podjęło 
się realizacji zadania. Koszt 
przedsięwzięcia to 280.000 zł. 
Zadanie gmina sfinansowała z 
własnych środków.

Utworzenie Plenerowego 
Centrum Rekreacji 

Realizacja zadania  obej-
muje wybudowanie w roku 
2014 siłowni plenerowej, 
placu zabaw dla dzieci, oświe-
tlenia i monitoringu terenu,  
a także wykonanie chodników 
oraz dojść do urządzeń i zasia-
nie trawy. To pierwszy etap 
inwestycji. 

W roku 2014 powstanie 
płyta skateparku wyposażona 
w dziesięć elementów umożli-

wiających wykonywanie akro-
bacji na rolkach i deskorolkach. 
Będzie to drugi etap. Powsta-
jące centrum, na które składają 
się skatepark, siłownia ple-
nerowa i plac zabaw, wespół  
z boiskami „Orlika” utwo-
rzą dla mieszkańców Piławy 
Górnej miejsce aktywnego 
spędzania czasu, uprawiania 
sportu i rekreacji. Wykonawcą 
robót jest firma ZINPRO  
Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Koszt 
realizacji zadania to 547.350 zł.  

Każdego roku Gmina Piława Górna  
prowadzi kilkanaście postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych,  
zmierzających do wyłonienia wykonawców 
robót budowlanych, usług lub dostaw.  
W 2014 roku przeprowadzono postępowania, 
m.in. w trybie przetargu nieograniczonego, 
które wyłoniły realizatorów zadań  
inwestycyjnych. Obecnie prowadzone są 
czynności odbiorowe wykonanych inwestycji. 

Inwestycje w drugim półroczu 

Jedno z zamontowanych urządzeń do ćwiczeń sportowych

Prace konserwacyjne na drugim z wiaduktów

Remont na zewnątrz budynku dobiega końca

Ul. Limanowskiego przygotowana do położenia nowej nawierzchni
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W 2014 roku będzie to  
270.000 zł za pierwszy 
etap i 277.350 zł za etap 
drugi w roku 2015. Wyko-
nawca został wyłoniony  
w postępowaniu przeprowa-
dzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin 
realizacji zadania upływa  
31 lipca przyszłego roku. 

Gmina Piława Górna pozy-
skała 150 000 zł dofinansowa-
nia na realizację inwestycji ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Przebudowa nawierzchni 
dróg gminnych 

nr 118032D ul. Wąskiej  
oraz nr 118035D  

ul. Limanowskiego
Roboty obejmują przebu-

dowę nawierzchni ul. Lima-
nowskiego na odcinkach  
o łącznej długości 510 m prze-
budowę nawierzchni ulicy 
Wąskiej na odcinkach o łącz-
nej długości 565 m. 

Wykonawca zadania to 
Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów  
sp. z o.o. Koszt realizacji zada-

nia wyniósł 867.974,41 zł,  
w tym za wykonanie robót 
na ul. Limanowskiego 
470.225,47 zł, a za wykona-
nie robót na ul. Wąskiej w 
Piławie Górnej 397.748,94 zł. 
Wykonawca został wyłoniony  
w postępowaniu przeprowa-
dzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin 

realizacji zadania: 31 paź-
dziernika 2014 roku. Zada-
nie uzyskało dofinansowanie  
z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych  
w wysokości 433.987 zł  
i ze Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie w wysoko-
ści 5.000 zł  oraz darowiznę 
mieszkańców w wysokości 
600 zł.

Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118048D  
i chodnika ul. Kasztanowej  

w Piławie Górnej,  
intensywne opady  
czerwiec 2013 r.

Wykonawcą robót jest 
Zakład Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowy „ROKAM” 
z Ząbkowic Śląskich. Koszt 
realizacji zadania to 129.150 zł.  

Wykonawca został wyłoniony 
w postępowaniu przeprowa-
dzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. Termin 
realizacji zadania: 31 paź-
dziernika 2014. Z Minister-
stwa Administracji i Cyfry-
zacji zadanie uzyskało 80% 
dofinansowania w wysokości 
103.320 zł. Środki Gminy  
to 25.830 zł.

Przebudowa  
nawierzchni drogi

(działka nr 69, 76/2, 76/10 
obręb Kopanica,  
Piastowska 52)  

w Piławie Górnej,  
intensywne opady  
czerwiec 2013 r.

Zakres obejmuje m.in.: 
rozbiórkę istniejącej kon-
strukcji drogi wewnętrznej 
o nawierzchni bitumicznej  
i wykonanie nowej konstruk-
cji o nawierzchni z kostki 
betonowej (gr. 8 cm) z regu-
lacją istniejących urządzeń 
oraz wymianą uszkodzonych 
i zniszczonych niedrożnych 
urządzeń kanalizacji deszczo-
wej.

Wykonawcą robót jest 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa z Bielawy. 
Koszt realizacji zadania to 
141.787,76 zł. Wykonawca 
został wyłoniony w postę-
powaniu przeprowadzonym  
w trybie przetargu nieogra-
niczonego. Zadanie uzyskało 
113.430 zł  dofinansowania 
(80%) z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji. Środki 
Gminy to kwota 28.357,76 zł.

Doświetlenie ulic  
na terenie miasta

Gmina Piława Górna zre-
alizowała w tym roku prace 
poprawiające bezpieczeństwo 
na terenie miasta poprzez 
rozbudowę oświetlenia przy  
ulicach: 

- Bolesława Chrobrego  
(na odc. od skrzyżowania  
z ul. Ząbkowicką do lasu), 

- Kośmińskiej (na odc. od 
skrzyżowania z ul. Bolesława 
Chrobrego do drogi DSS,

- Szkolnej (na odc.  
od budynku nr 5 do parkingu).

Zadania zrealizowano 
ze środków gminy. Łączna 
wartość to 92.040 zł. Wyko-

nawcą robót jest EL-MONT  
zs. w Bielawie, firma  wyło-
niona w drodze przeprowa-
dzonych postępowań o udzie-
lenie zamówień publicznych.  
W drugim półroczu, w ramach 
umowy o eksploatację urzą-
dzeń oświetlenia ulicznego 
zawartej z TAURON Dystry-
bucja S.A. w Krakowie Oddz. 
w Wałbrzychu, zamontowano 
4 dodatkowe oprawy oświe-
tleniowe na ul. Szkolnej, Lipo-
wej i Limanowskiego.

Przebudowana nawierzchnia ulicy Wąskiej

Droga wewnętrzna przy ulicy 
Piastowskiej 52 po remoncie

Ulica Kasztanowa po gruntownej modernizacji

Nowe oświetlenie na ulicy Bolesława Chrobrego



6

To historyczne wydarzenie 
pozwala spojrzeć w przeszłość 
i ocenić dorobek nie tylko 
własny, ale wszystkich kreują-
cych w przeszłości wizerunek 
szkoły, odmierzającej swoje 
istnienie latami, a także roz-
poczynającymi i kończącymi 
pobyt w jej murach kolejnymi 
,,rocznikami’’ absolwentów, 
które kształtowały oblicze pla-
cówki, tworzyły jej niepowta-
rzalny klimat i tradycję. 

Takie jubileusze są tym 
zacniejsze, im prezentowane 
przy okazji dokonania są godne 
uwagi i swym całokształtem 
przyprawiają o dumę. Tak 
właśnie było 14 października 
2014 r., w dniu szczególnym, 

Dniu Edukacji Narodowej, 
gdy świętowaliśmy Jubileusz 
45-lecia Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej. 

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się Mszą Świętą 
koncelebrowaną pod prze-
wodnictwem księdza dzie-
kana Zbigniewa Wolanina 
w kościele pw. św. Marcina 
w Piławie Górnej, a piękne, 
głębokie słowa kazania  
wygłoszonego przez księdza 
Krzysztofa Corę, poświęcone 
były  niezwykle ważnej i odpo-

wiedzialnej roli oraz znacze-
niu rodziny, rodziców, szkoły 
i środowiska w wychowaniu,  
kształtowaniu osobowości, 
właściwych postaw  i charak-
teru młodego pokolenia. 

Główne uroczystości jubi-
leuszowe odbyły się w sali 
widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie 
Górnej. Dyrektor Szkoły pani 
Renata Pauczuk  pięknym 
aforyzmem ,,Życie to droga 
od marzeń do wspomnień’’ 
ze wzruszeniem i radością 
powitała gości. Obecnością 
zaszczycili nas: Burmistrz 
Piławy Górnej pani Zuzanna  
Bielawska, kierownicy  
i pracownicy Urzędu Miasta  

w Piławie Górnej, Zastępca 
Burmistrza pani Izabela 
Woronowicz, Sekretarz 
Gminy pan Jacek Mikus, 
Inspektor ds. oświaty pani 
Agnieszka Borowska, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
pani Halina Przepiórka  
i Radni Rady Miejskiej, dyrek-
torzy piławskich placówek 
oświatowych i instytucji kul-
tury, dyrektorzy naszej pla-
cówki z poprzednich kadencji: 
pan Bronisław Judziński, 
pani Romana Musiał, pani 
Krystyna Skowrońska, pani 

Małgorzata Wiącek, a także 
przewodnicząca NSZZ ,,Soli-
darność’’ pani Kazimiera 
Sygulska, przedstawiciele 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Piławie 
Górnej, nauczyciele, wycho-
wawcy, uczniowie, pracow-
nicy administracji i obsługi, 
rodzice i wszyscy zaproszeni, 
znamienici goście.

W swoim przemówieniu 
pani Dyrektor Renata Pau-
czuk przybliżyła nie tylko 
historię szkoły, ale również 

omówiła najważniejsze prio-
rytety i zadania edukacyjno – 
wychowawcze oraz działania 
i różnorodne przedsięwzię-
cia, poprawiające standardy 
nauczania i wychowania. 
Powiedziała także o proble-
mach i trudnościach, z jakimi 
zmaga się dzisiejsza szkoła, 
ale również o sukcesach  

i osiągnięciach tych dużych, 
znaczących i tych małych. 
Dzięki ogromnemu wsparciu 
władz samorządowych, trosce 
i zrozumieniu potrzeb szkoły, 

jej wizerunek poprawia się  
z roku na rok, a placówka nie-
ustannie się rozwija. W szkole, 
zarówno w budynku głównym 
A, jak i w budynku klas młod-
szych B, wykonano wiele prac 
modernizacyjnych i remonto-
wych, zakupiono nowy sprzęt 
i pomoce dydaktyczne, odno-
wiono dotychczasowe i wypo-
sażono w nowoczesny sprzęt 
multimedialny nowe pracow-
nie do nauczania przedmiotów 
oraz odnowiono otoczenie 
szkoły i jej infrastrukturę. 

Pani Dyrektor wskazała też 
na niezwykłą postać Patrona 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, od którego powinni-
śmy uczyć się podejmowania 
wyzwań i szukania nowych, 
twórczych rozwiązań. Zwraca-
jąc się do obecnych uczniów, 
powiedziała także, że to oni 
aktualnie tworzą historię 

naszej szkoły, swoimi sukce-
sami wypełniają kolejne karty 
i muszą czuć się za nią odpo-
wiedzialni nie tylko dzisiaj,  
ale również w przyszłości  

Jubileusz jest zawsze niepowtarzalną 
okazją do wspomnień, które, choć 

minione, pozostają w pamięci. Dźwięk szkol-
nego dzwonka je przywołuje, a czas porząd-
kuje i dodaje niezwykłego blasku. 

Jubileusz 45-lecia naszej szkoły

Przemówienie Dyrektor Renaty Pauczuk

Życzenia od Przewodnicącej Kazimiery Sygulskiej

Prezent i gratulacje od piławskiego samorządu
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jako jej absolwenci. 
Następnie głos zabrała Bur-

mistrz Piławy Górnej pani 
Zuzanna Bielawska, która na 

początku swojego wystąpie-
nia wskazała na osobiste zna-
czenie jubileuszu placówki  
z trzech powodów. Jest 
bowiem absolwentką tej 
szkoły, pracowała w niej jako 
nauczyciel, a teraz będąc 
Burmistrzem Piławy Górnej 
pełni rolę organu prowadzą-
cego gminne placówki oświa-
towe. Przypomniała również,  
że szkoła powstała jako 
pomnik w wyniku realiza-
cji  programu ,,1000 szkół 
na 1000-lecie Państwa Pol-
skiego’’ i że placówka wycho-
wała już ponad 4 000 dzieci. 
Od 1969 r. nieustannie trwa 
praca nad kształtowaniem 
postaw i charakterów przy-
szłych obywateli. Proces ten 
był kontynuowany w różnych  
czasach i przy różnych możli-
wościach, ale z dużym zaanga-
żowaniem zatrudnionej kadry 
pedagogicznej i pracowników 

szkoły, rodziców, samorządu 
lokalnego i mieszkańców 
Piławy Górnej. Placówka nie-

wątpliwie zasłużyła na miano 
szkoły przyjaznej dla uczniów 
i rodziców. Pani Burmistrz w 
serdecznych słowach podzię-

kowała wszystkim pracow-
nikom szkoły, nauczycielom, 
księżom i rodzicom za ich 

pracę, serce i trud włożony w 
wychowanie młodego poko-
lenia, a na ręce pani Dyrektor 
przekazała list gratulacyjny  
i symboliczny prezent. Gratu-
lacje i życzenia dla wszystkich 
pracowników Szkoły Jubilatki 
na ręce pani Dyrektor złożyły 
również dyrektorki gminnych 
placówek oświatowych i prze-
wodnicząca NSZZ ,,Solidar-
ność’’.

Kolejnym punktem pro-
gramu była multimedialna 
prezentacja historii szkoły. 
Na kolejnych kartach przed-
stawiono dorobek placówki, 
zmiany wizerunkowe, udział 
uczniów w różnorodnych 
akcjach, konkursach, zawo-
dach i turniejach sportowych, 
projektach i programach edu-
kacyjnych, współfinansowa-
nych z budżetu Gminy Piławy 
Górna lub z innych źródeł 

zewnętrznych. 
Oglądając obrazy z prze-

szłości, wielu naszych znamie-
nitych gości rozpoznało siebie 
w otoczeniu swoich uczniów 
i być może też niektórym ze 
wzruszenia łza zakręciła się w 
oku. Podziwialiśmy również 
piękne wyposażenie placówki, 
jej zmieniające się otoczenie 
i nowe inwestycje wewnątrz 
i wokół szkoły. Bo każda 
szkoła, również nasza, jest 
czymś trwałym, stałym i sta-
bilnym. Daje oparcie, będące 
mocnym punktem startu i wyj-
ścia w świat. Młodych ludzi 
wyposaża w umiejętność roz-
różniania dobra i zła, prawdy  
i kłamstwa. 

Po oficjalnej części scena 
należała już do naszych 
uczniów, którzy zaprezento-

wali piękny i różnorodny pro-
gram artystyczny przygoto-
wany pod kierunkiem nauczy-

cieli. Po zakończeniu  części 
oficjalnej  wszyscy goście 
zostali zaproszeni do udziału 
w drugiej części uroczystości. 
W holu budynku głównego 
szkoły przygotowano wystawę 

fotografii sprzed lat. Wysta-
wiona była również kronika 
szkoły, do której można było 
się wpisać i  była to doskonała 
okazja do zwiedzania obiektu. 
Chętni dokonali wpisu do 
kroniki szkolnej, a następnie 
wszyscy, przy wspólnym stole, 
delektując się jubileuszo-
wym tortem, wspominali lata 
spędzone w tej szkole. Była 
to niepowtarzalna okazja do 
przypomnienia wielu sytuacji  
i wydarzeń z przeszłości. 

Jubileusz 45-lecia Szkoły 
Podstawowej im. K .K. 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej był dla całej społecz-
ności szkolnej ogromnym 
wyzwaniem, ponieważ aby 
jasno patrzeć w przyszłość, 
sprostać wymaganiom XXI 
wieku, należy spojrzeć wstecz, 
wydobyć z przeszłości to, co 
najwartościowsze i co stanowi 
o tożsamości i korzeniach. 
Jubileusz pozwolił nam nie-
wątpliwie odzyskać poczu-
cie wspólnoty, włożyliśmy 
w jego przygotowanie nasze 
serce, czas i wszystkie siły. 
Cieszymy się, że nasi wspa-
niali goście zaszczycili nas 
swoją obecnością i uświet-
nili obchody tego wydarzenia  
i jesteśmy im wdzięczni.  Ich 
uśmiech, radość ze wspólnego 
spotkania i słowa podziękowa-
nia odbieramy jako sygnał, że 
znów się spotkamy, lecz tym 
razem na jubileuszu 50-lecia 
naszej szkoły.

Wicedyrektor Szkoły  
Podstawowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej 

Marta Skowrońska-Sowa

Zabawa z piosenką

Taniec z szarfami

„Historyczny” hip-hop

„Lokomotywa” Juliana Tuwima
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Firma P.H.U. „MARCOL” 
z Wałbrzycha na parterze, 
w holu oraz na pierwszym 
piętrze głównego budynku 
szkoły zmodernizowała insta-
lację oświetlenia ogólnego  
i awaryjnego, a także insta-
lację dzwonkową. Zamonto-
wała gniazda wtykowe ogól-
nego przeznaczenia i gniazda  
wtykowe dedykowane  
dla komputerów. 

W klasach zainstalowała 
również nowe oprawy oświe-
tleniowe, zapewniające 
właściwe natężenie światła  
dla pomieszczeń lekcyjnych 
(min. 200 luksów dla klas  
i min. 500 luksów dla pracowni 
komputerowej). Na pewno 
jednak najbardziej widoczną 
nowością są oprawy oświe-
tlające tablice. Przy okazji 
pomalowano klasy i korytarze  

w obu kondygnacjach 
budynku. 

Odbiór prac budowla-
nych 24 września podsumo-
wał przedsięwzięcie warte 
242.855,26 zł. Na realiza-
cję zadania Gmina Piława 
Górna zdobyła 182.141 zł 
dofinansowania z Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej, w tym 17.859 zł  
na remont placu apelo-
wego za szkołą (kosztujący  
w sumie 54.164,64 zł). 

Odbiorem prac budowlanych 24 września 
zakończyła się modernizacja instalacji 

elektrycznej w szkole podstawowej  
w Piławie Górnej. Przedsięwzięcie  
warte ponad 242 tysiące złotych  
znacznie poprawiło jakość lokalnej  
infrastruktury oświatowej. 

Nowe oświetlenie w szkole

Sala lekcyjna po modernizacji oświetlenia

Dobrze oświetlony korytarz

Lampy nad tablicami

W Święto Edukacji Naro-
dowej myśli i życzenia wielu 
ludzi kierują się w stronę 
szkoły i nauczycieli. Dzień 
ten uświadamia nam, jak 
wielką rolę w społeczeń-
stwie odgrywa oświata, jak 
wiele zależy od właściwego 
wychowania i kształcenia 
młodzieży. Podczas jubileuszu 
45-lecia Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego Burmistrz 
Zuzanna Bielawska serdecz-
nie podziękowała dyrektorom, 

nauczycielom, wychowaw-
com, pracownikom admini-
stracji i obsługi - wszystkim 
osobom zaangażowanym  
w proces nauczania i kształ-
towania młodych ludzi w pla-

cówkach oświatowych gminy. 
Zgodnie z samorządową 

tradycją rokrocznie podczas 
tzw. Dnia Nauczyciela są 
przyznawane Nagrody Burmi-
strza Piławy Górnej za dzia-
łania podejmowane na rzecz 
wspólnego dobra i szczególne 
osiągnięcia w pracy pedago-
gicznej. W czasie uroczystości  
14 października Burmistrz 
wręczyła tegorocznym nagro-
dzonym okolicznościowe 
decyzje.

W gronie wyróżnionych 
nagrodami znaleźli się:
1. Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej im. K. K. Baczyńskiego 

w Piławie Górnej Renata 
Pauczuk.

2. Dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej Edyta Lisowska.

3. Dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Piławie 
Górnej Barbara Mazur.

4. Nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 
Jolanta Woszczyk.

5. Nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 
Janina Bielecka.

6. Nauczyciel Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej Mariola 
Jabłońska.
Za pracę na rzecz szkoły  

i lokalnej społeczności 
wyróżniono też Wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej im.  
K. K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej Martę Skowrońską – 
Sowę.

W Piławie Górnej jubileusz 45-lecia  
szkoły podstawowej zbiegł się  

z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas  
uroczystości w ośrodku kultury  
14 października nauczyciele zasłużeni  
dla lokalnej społeczności odebrali  
nagrody za szczególne osiągnięcia  
w pracy pedagogicznej. 

Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele nagrodzeni w Dniu Edukacji Narodowej
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Na coroczne pasowanie  
w przedszkolu przychodzą 
całe rodziny. Rodzice dopin-
gują pociechy, wspierając 
dobrym słowem i samą obec-
nością. Uroczystość paso-
wania na straszaka to prze-
cież ważny moment w życiu 
dziecka, a widok mamy i taty 
w gronie publiczności spra-
wia, że przedszkolaki śmielej 
dzielą się talentem. 

Tegoroczna impreza udała 
się wyśmienicie. Przy pięknej 
pogodzie na przedszkolnym 
placu zebrał się prawdziwy 
tłum piławian. Najpierw 

wystąpiły dzieci z grup młod-
szych. Trzylatki zatańczyły 
„Kotki dwa”, a grupy „Jeżyki” 
i „Jagódki” zaśpiewały pio-
senkę „Przedszkolaczek”. 

Potem starsze dzieci recyto-
wały wierszyki, a piosenką 

„Przedszkole drugi dom” 
zapowiedziały, że są gotowe 
do ślubowania. Kulminacyj-
nym momentem było złoże-
nie uroczystej przysięgi, po 
której goście „czarodziejskim 
ołówkiem” dokonali aktu 
pasowania. Za piękny występ 
wszystkie dzieci otrzymały 
prezenty, ufundowane przez 
Radę Rodziców.

Po części oficjalnej rozpo-
czął się Piknik Rozmaitości. 
Na zorganizowanych przez 
rodziców stoiskach czekało 
pyszne jedzenie, a zabawie 
towarzyszyła loteria fantowa 
i losowanie nagrody specjal-
nej, czyli „kosza rozmaito-
ści”. Podczas gdy gimnazjali-
ści i rodzice przedszkolaków 
malowali dzieciom twarze, 
ogromna „Maskotka Mrówka” 
zapraszała chętnych na sesję 
zdjęciową, zaś tajemnicza 

wróżka częstowała słody-
czami. 

Impreza udała się wspa-
niale. Zebrane środki finan-
sowe pozwolą na wzbogacenie 
placu zabaw o nową huśtawkę. 
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują gościom, wśród których 
znaleźli się Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska  
i Wiceburmistrz Izabela 
Woronowicz, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Halina Prze-
piórka, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Piławie Górnej 
Renata Pauczuk i Dyrektor 
Gimnazjum Edyta Lisowska 
oraz księgowa Miejskiego 
Ośrodka Kultury Lucyna 
Pstrąg. Kierują też gorące 
podziękowania za wsparcie 
do rodzin przedszkolaków  
i dzieci tak licznie uczest-
niczących w corocznym  
święcie przedszkola.

Pasowanie na starszaka odbyło się przy 
pięknej pogodzie w sobotnie południe  

11 października. Udał się także Piknik  
Rozmaitości, towarzyszący rodzinnej  
imprezie. Zebranych pieniędzy wystarczy  
na zakup nowej huśtawki na plac zabaw. 

Przedszkole drugim domem

Licznie zgromadzona publiczność i mali artyści

Kocie pląsy trzylatków 

Dzięki staraniom Bur-
mistrz Zuzanny Bielawskiej 
grupa 15 uczniów z piław-
skiego gimnazjum wyjedzie  
z nauczycielem do zaprzy-

jaźnionego miasta Kriftel  
w Niemczech. Gospodarze 
przygotowali wiele niespo-
dzianek. Na miejsce przyjedzie 
młodzież ze Stanów Zjedno-

czonych, Airaines we Francji 
i miejscowości Winterimeier, 
znajdującej się nieopodal Kri-
ftel. Uczniowie będą uczestni-
czyć w Koncercie Pokojowym 
przypominającym o setnej 
rocznicy wybuchu pierwszej 
wojny światowej i wybuchu 
drugiej wojny światowej.

Piławianie pojadą do Frank-
furtu, zwiedzą niemiecki 
parlament, będą spotkać się  
z niemieckimi politykami,  
a w ramach obchodów rocz-
nicowych wezmą udział  
w uroczystym przemarszu 
z pochodniami. Niemieccy 
goście wysłuchają historycz-

nego wykładu, po którym 
wspólnie będzie odśpiewany 
hymn zjednoczonej Europy 
„Oda do radości” i pio-
senka Boba Dylana ”Opowie  
ci wiatr” we wszystkich możli-
wych językach.

Piławska młodzież nie 
ponosi żadnych kosz-
tów wyjazdu. Gimnazjali-
ści ciekawie spędzą czas, 
w nowym miejscu spo-
tkają interesujących ludzi.  
Od 12 do 18 listopada będą 
wymieniać się doświad-
czeniami z rówieśnikami  
za granicą i „szlifować”  
języki obce.

Kilkunastu uczniów z piławskiego  
gimnazjum wyjedzie do Kriftel  

w Niemczech. Gimnazjaliści wezmą udział  
w uroczystościach przypominających  
o wybuchu obydwu wojen światowych,  
zwiedzą pobliski Frankfurt na Menem,  
będą spotykać się z rówieśnikami  
z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych  
i doskonalić języki obce. Różnorodny  
program wizyty zagranicznej będą  
realizować od 12 do 18  listopada. 

Tydzień w Niemczech

Radosny taniec
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Integracja pierwszoklasi-
stów z nową szkołą rozpoczęła 
się 1 września. Na początku 
nowi uczniowie poznawali 
budynek gimnazjum wraz  

z otoczeniem, gabinety i oczy-
wiście nauczycieli. Wycho-
wawczynie klas pierwszych 
Marta Sochacka-Pelczar 
(Ia) i Grażyna Koziara (Ib) 

ustaliły hasło treści między-
przedmiotowych ,,Poznaję 
Gimnazjum”, któremu pod-
porządkowali zajęcia nauczy-
ciele wszystkich przedmiotów. 
Efektem wspólnej pracy były 

pisemne wypowiedzi na temat 
„Jaki naprawdę jestem?”. 
Uczniowie wykonali też mapy, 
drzewa genealogiczne, zdjęcia 
i szereg prac plastycznych. 

Klasy II a i II b pod kierun-
kiem wychowawców 14 paź-
dziernika przygotowały pierw-
szakom otrzęsiny. Zaprosiły 
młodszych kolegów do udziału 
w turnieju o miano ,,Najdziel-
niejszej klasy pierwszej”. 
Uczniowie musieli wykonać 
kilka trudnych zadań i dosko-
nale sobie poradzili. Po złoże-
niu ślubowania nowo przyjęci 
gimnazjaliści wspólnie zaśpie-
wali piosenkę przygotowaną 
specjalnie na tę okazję pod 
kierunkiem Dyrektor Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej Edyty 
Lisowskiej. 

Z ankiety przeprowadzonej 
wśród uczniów klas pierw-
szych wynika, że zostali 
dobrze przyjęci przez nauczy-
cieli i starszych kolegów. Zaję-
cia „Miesiąca Integracyjnego” 
podobały im się, a najbardziej 
utkwiła w pamięci autokarowa 
wycieczka do Wrocławia, pod-
czas której, zgodnie z tradycją 
szkoły, zwiedzili Sanktuarium 
Golgoty Wschodu.  

Starsi uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej 14 października 

przygotowali pierwszakom otrzęsiny. Zabawa 
prowadzona pod kierunkiem wychowawców 
to finał procesu adaptacyjnego zainicjowa-
nego już na początku roku szkolnego.

„Miesiąc Integracyjny” w gimnazjum

Konkursowi w Miejskim 
Ośrodku Kultury przyświe-
cał ważny cel, wspólny dla 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Ideą łączącą obydwie 
instytucje jest popularyzacja 
treści ekologicznych wśród 
dzieci i młodzieży. Narzę-
dziem realizacji wspólnego 
projektu była zaś piosenka  

i możliwość zaprezentowania 
artystycznych umiejętności na 
scenie. 

Do konkursu „Ziemia 
pełna słońca” zostali zapro-
szoni uczniowie wszystkich 
gimnazjów powiatu dzier-
żoniowskiego. Zgłosiły się: 
Gimnazjum Ekologiczne Nr 3  
w Bielawie,  Gimnazjum przy 
Zespole Szkół im. Piastów 
Śląskich  w Łagiewnikach oraz 
Gimnazjum im. Zesłańców 

Sybiru w Piławie Górnej. Jury 
w składzie: Teresa Bokota 
(kierownik zespołu folklory-
stycznego „Górzanie”, Paweł 
Marek Jechna (przewodnik 
sudecki) i Agnieszka Borow-
ska (inspektor ds. oświaty 
w Piławie Górna) przyznało 
miejsce:

I Martynie  Ileckiej z Gim-
nazjum w Łagiewnikach,

II Angeli  Wisłockiej  

z Gimnazjum Ekologicznego 
Nr 3 w Bielawie,  

III Oskarowi Dudkowi  
z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej

Oliwii Kreps z piław-
skiego gimnazjum przypadło  
w udziale wyróżnienie. Gra-
tulacje! Nagrody ufundo-
wał Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodne  we Wrocławiu.

W Piławie Górnej 24 października odbył  
się  Powiatowy Konkurs Piosenki Eko-

logicznej „Ziemia pełna słońca”. To część 
projektu „Eko – edukacja dzieci i młodzieży 
w Gminie Piława Górna”. 

Ziemia pełna słońca

Emocjonujące wykonanie piosenki

Projekt pn. „ Eko – edukacja dzieci  
i młodzieży w Gminie Piława Górna”
 dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu

Laureaci i organizatorzy konkursu

Pierwszoklasiści byli bardzo zadowoleni
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Ustawa z 13 grudnia 2013 
roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych nałożyła na 
zarządy ogrodów obowiązek 
przeprowadzenia głosowania 
nad formą dalszego funkcjono-
wania. W ciągu 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie nowych 

przepisów działkowcy w całej 
Polsce muszą zdecydować, 
jakie stowarzyszenie będzie 
prowadziło ich ogrody. Pod-
czas zebrań opowiadają się 
więc za jedną z dwu możliwo-
ści: wybierają samodzielność  
i zakładają własne stowarzy-
szenie lub zostają w struk-
turach Polskiego Związku 
Działkowców. Zgodnie z art. 
69 ustawy na decyzję mają 
czas do 19 stycznia przyszłego 
roku.

W Piławie Górnej zebra-
nie, na którym działkowcy 
zdecydowali, że pozostają  
w strukturach PZD, odbyło 
się w sobotę 18 października. 
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Zwycięstwo” w Piławie 
Górnej jest więc nadal częścią 
stowarzyszenia kontynuują-
cego ponad 120-letnią tradycję 
ruchu działkowego w Polsce  
i zrzeszającego blisko  
4 miliony osób. 

Na zebraniu Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska poinformowała 
o stanie prawnym miejsco-
wych ogrodów. Zgodnie  
z Uchwałą nr 3/123/98 Zarządu 
Miasta Piławy Górnej z dnia 
24.01.1998 r., aktem notarial-
nym nr 5651/1998 r. z dnia 
25.06.1998 r. Gmina Piława 

Górna przekazała nieodpłat-
nie Polskiemu Związkowi 
Działkowców w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat, tj.  
do 25 czerwca 2097 r., teren 
oznaczony numerami geode-
zyjnymi 462 i 464 – Obręb 
Kopanica o powierzchni 

8.9488 ha oraz 711, 716 
i 719 – Obręb Południe  
o pow. 16.5287 ha. Łączna 
powierzchnia przekazanego 
terenu wynosi 25.4750 ha. 

Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piławy 
Górnej, zatwierdzonym 
uchwałą nr 75/XIV/2003 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 24 września 2003 roku, 
działki o numerach 711, 716, 
719 obręb Południe oraz 
numerach: 464, 462 obręb 
Kopanica mają przeznaczenie 
podstawowe „ogrody dział-
kowe”. Sposób użytkowania 
wymienionych działek musi 
być zgodny z ustaleniami tego 
planu.

Polski Związek Działkow-
ców „Zwycięstwo” z uwagi 
na fakt posiadania na terenie 
Gminy Piława Górna grun-
tów i nieruchomości jest 
podatnikiem podatku rolnego. 
Na mocy ustawy o podatku 
rolnym (art. 12 ust 2 pkt 6) 
oraz ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 
2 pkt 6) podlega zwolnieniu 
z zapłaty za podatek rolny  
i podatek od nieruchomości, 
z wyjątkiem przedmiotów 
opodatkowania zajętych  
na działalność gospodarczą.

Rodzinny Ogród Działkowy „Zwycięstwo” 
pozostaje w strukturach Polskiego 

Związku Działkowców. Tak zdecydowali 
działkowcy w Piławie Górnej podczas  
zebrania 18 października. 

Zostają w PZD

Działka, która w 2009 roku startowała w konkursie

Miejska Biblioteka Publiczna
Parafia św. Marcina

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Ks. Jana Twardowskiego

Schola przy Parafii Św. Marcina
w Piławie Górnej

zapraszają na 

ZADUSZKI
poświecone 

św. JANOWI z DUKLI

7 listopada 2014
 godz. 16.00

Amazon to światowy gigant 
w internetowej sprzedaży 
wysyłkowej. Amerykańska 
firma niedawno ukończyła 
budowę dwóch klimatyzowa-
nych hal magazynowych pod 
Wrocławiem o powierzchni 
blisko 100 tys. m² każda, 
gdzie praca odbywa się  
na trzy zmiany. Pracownicy 
zarabiają po 12,50 zł brutto 
na godzinę. Otrzymują pakiet 
socjalny, m.in. obiad za zło-
tówkę czy darmowy dowóz  
do pracy. Trzecie centrum 
firma otworzyła pod Pozna-
niem. Te wybudowane  

w Polsce są najnowocześniej-
sze ze wszystkich trzydziestu, 
jakie funkcjonują na całym 
świecie.  

Amazon zlecił zatrudnienie 
nowych pracowników firmie 
Adecco. Rekrutacja w Gmin-
nym Centrum Informacji  
w Piławie Górnej odbywała 
się przez Internet. Pierwszy 
etap procesu 28 paździer-
nika przeszło 25 osób. Jak 
poinformowała prowadząca 
nabór, Adecco wystąpi teraz 
z wnioskiem do Amazona  
o dowóz pracowników  
z Piławy Górnej. 

Pracowników do centrum logistycznego 
Amazon na Bielanach Wrocławskich 

poszukiwała w Piławie Górnej firma Adecco. 

Dla amerykańskiego 
giganta
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Konkurs Piosenki Biesiad-
nej „Biesiadowanie w Kapu-
ście” miał miejsce w Wojsła-
wicach na terenie Arboretum. 
Był imprezą towarzyszącą 
Czwartemu Śląskiemu Festi-
walowi Kapusty. „Górzanie”, 
działający przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Piławie 
Górnej, po raz pierwszy brali 
udział w imprezie. Zakwaliko-
wali się jako jeden z dziesięciu 
zespołów z całego Dolnego 
Śląska. 

W konkursie należało 
zaprezentować trzy piosenki 

biesiadne, w tym jedną wła-
snego autorstwa, traktującą  
o kapuście. „Górzanie” 5 paź-
dziernika okazali się najlepsi, 
zdobyli pierwsze miejsce. 
Autorem tekstu zwycięskiej 
piosenki jest kierująca zespo-
łem Teresa Bokota.

„Kiszenie kapusty”
Wielkie dzisiaj święto w Woj-
sławicach mamy, Bo smaczną 
kapustę dzisiaj zakwaszamy.  
/ bis

 Jak nasze Górzanki kapustę 
szatkują, Wszystko z siebie 
dają, siły nie żałują. / bis

Solą ją posypią, marchewki 
dodają, Nóżkami udepczą,  
aż soki puszczają. / bis

Okrągła deseczka w garnku ją 
przyciśnie, Niech nasza kapu-
sta na zimę ukiśnie. / bis

W tej naszej kapuście same 
witaminy, Bo ją zakwasiły  
z Górzanek dziewczyny. / bis

Oj, będzie Wam wszystkim 
bardzo smakowała, Bo ją 
Górzaneczka nóżkami deptała. 
/ bis

Kto naszej kapusty tu dzisiaj 
spróbuje, To będzie żył długo  
i nie zachoruje. / bis

Autorską piosenką „Górzanie” podbili 
serca uczestników Czwartego Śląskiego 

Festiwalu Kapusty. Z konkursu w Wojsławi-
cach wrócili z pucharem dla zwycięskiego 
zespołu. 

„Górzanie” najlepsi

Odcinek chodnika przy 
ul. Młynarskiej poza tere-
nem zabudowanym jest  
w bardzo złym stanie technicz-
nym. Nawierzchnia wykonana 
z płytek betonowych uległa 

degradacji, a ulewne deszcze, 
jakie padały w maju tego roku, 
wyżłobiły koleiny utrudnia-
jące pieszym poruszanie się 
po chodniku. Konieczne stało 
się wykonanie remontu i pozy-

skanie środków na realizację 
przedsięwzięcia.

W lipcu tego roku Gmina 
Piława Górna zleciła wykona-
nie dokumentacji technicznej, 
a ze Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie uzyskała 
pozwolenie na przeprowadze-
nie remontu.

Do Wojewody Dolnoślą-
skiego zgłosiła zniszczenie 
nawierzchni po ulewnych 
deszczach, aby uzyskać dotację 
na naprawę chodnika. Zada-
nie zostało zakwalifikowane  

do realizacji z dofinansowa-
niem Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji, wynoszą-
cym 80% wartości robót.

Jak dotąd nie uruchomiono 
jednak rezerwy budżetowej,  
a wniosek gminy będzie 
musiał zaczekać do przy-
szłego roku, podobnie jak 
wykonanie zadania. Do tego 
czasu, w ramach doraźnych 
remontów, miejsca wypłukane 
przez wodę w chodniku będą  
uzupełniane kruszywem.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
do tej pory nie przyznało osiemdziesię-

cioprocentowego dofinansowania na remont 
odcinka chodnika przy ulicy Młynarskiej. 
Gmina będzie musiała zaczekać  
do przyszłego roku, a ubytki w chodniku  
uzupełniać w trakcie doraźnych remontów.  

Na razie remonty bieżące

Górzanie podczas występu

Teresa Bokota
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Dzięki środkom finanso-
wym dla organizacji poza-
rządowych, systematycznie 
przekazywanym przez gminę, 
w Piławie Górnej jest moż-
liwa realizacja wielu zadań 
publicznych, między innymi 
z zakresu kultury fizycznej. 

Burmistrz ogłasza otwarte 
konkursy, w których uczestni-
czą lokalne organizacje poza-
rządowe zajmujące się spor-
tem. Urząd Miasta w Piławie 
Górnej w 2014 roku przezna-
czył 80 tysięcy złotych rocznej 
dotacji dla Klubu Sportowego 

„Piławianka” na finansowanie 
zadań publicznych. Dodat-
kowo przekazał też 10 tys. zł  
na zakup wyposażenia i stro-
jów sportowych dla czterech 
grup działających przy klubie.

Wsparcie wielkości 7 tys. 
zł uzyskały też zadania reali-
zowane przez Uczniowskie 
Kluby Sportowe, dbające  
o rozwój takich dyscyplin, jak: 
modelarstwo, koszykówka, 
siatkówka, taniec. Zada-
nia realizują UKS „Sporty 
Modelarskie i Rekreacja”, 
działający przy gimnazjum  
w Piławie Górnej oraz  
UKS „Orzeł”, działający  
w szkole podstawowej. 

W najbliższym czasie przy 
kompleksie boisk sporto-
wych Orlik będzie oddana do 
użytku pierwsza część plene-
rowego centrum rekreacyj-
nego. Gminne przedsięwzięcie 
zakłada budowę skateparku  
z siłownia plenerową.  
W 2015 roku planowane 
jest zakończenie drugiego 
etapu i uruchomienie skate-
parku. Gmina zatrudniająca 
pracowników publicznych 
pomaga dodatkowo w utrzy-
maniu porządku i czystości  
na wszystkich miejskich 
obiektach sportowych.

Kluby sportowe działające w Piławie  
Górnej dostały dotacje finansowe.  

Gmina wspiera rozwój kultury fizycznej  
również przez rozbudowę zaplecza  
sportowego. W tym roku planuje  
zakończenie pierwszego etapu budowy  
plenerowego centrum rekreacji.  

Pieniądze na sport

Ubiegłoroczny mistrz prze-
szedł samego siebie. Podczas 
Święta Latawca „Drakona-
lia” zajął pierwsze miejsce 
w konkurencji latawców pła-
skich i drugie w latawcach 
skrzynkowych. W Świdnicy 
4 października stawiło się 
74 zawodników  z Dolnego 
Śląska i silna obsada z Czech. 
Profesjonalni sędziowie oce-
niali najpierw wykonanie  

i malowanie latawca, potem 
lot. Dawid zdobył 2 medale, 
przebijając sukces sprzed roku, 
kiedy zwyciężył w jednej kon-
kurencji. 

Najwyraźniej dla zawodnika 
z Piławy Górnej nasz region 

powoli staje się za mały. 
Żeby rywalizować, powinien 
wystartować w Mistrzostwach 
Polski, a może nawet i świata, 
bo w tej (z pozoru błahej) 
dyscyplinie są rozgrywane 
również takie zawody. Tym-
czasem klub „Sporty Modelar-
skie i Rekreacja” sygnalizuje 
potrzebę znalezienia sponsora, 
który, jak w każdym sporcie 
wyczynowym, byłby wspar-
ciem dla uzdolnionego zawod-
nika. 

- Gratulacje dla Dawida. 
To był największy wyczyn 
na tego rodzaju zawodach  
w historii naszego klubu - pod-
kreśla prezes Krzysztof Ksią-
żek. 

Dawid Kalinowski dokonał największego 
wyczynu w historii Uczniowskiego  

Klubu Sportowego „Sporty Modelarskie  
i Rekreacja” w Piławie Górnej.  
Na międzynarodowych zawodach  
latawców dwukrotnie stanął na podium. 

Podwójny sukces o międzynarodowej skali

Dawid Kalinowski na podium

Przy dobrej pogodzie,  
w duchu wesołej zabawy,  
11 października stawiły się 
na starcie ekipy ze Świdnicy, 
Dzierżoniowa, Bielawy, Cie-
płowód i najliczniej reprezen-
towany klub z Piławy Górnej. 
Na początku zawodów sędzio-
wie oceniali konstrukcję  
i estetykę zdobienia, a później 
powietrzne zmagania lataw-
ców. 

Poziom pokazów był bardzo 

wysoki. Zawodnikom trudno 
było przewidzieć rezultat 
zawodów. Po podliczeniu 
punktów okazało się, że w kla-

syfikacji drużynowej pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna 
z Piławy Górnej, drugie 
zajął klub z Bielawy, a trze-
cie ze Świdnicy. Również  
w klasyfikacji indywidualnej 
piławski klub pokazał, że nie 
ma sobie równych. Czołowe 

medalowe miejsca zdobyli: 
Jakub Drozda, Marcin Musz 
i Dominik Żłobicki.

Uczniowski Klub Sportowy 

„Sporty Modelarskie i Rekre-
acja” z Piławy Górnej pragnie 
podziękować wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie 
Drugich Zawodów Lataw-
cowych im. Emila Kozaka. 
Słowa podziękowania kieruje 
do Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej Pani Renaty 
Pauczuk, Dyrektor Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej Pani Edyty 
Lisowskiej, Burmistrz Piławy 
Górnej Pani Zuzanny Bie-
lawskiej oraz sponsorów 
klubowego banneru reklamo-
wego Pani Janiny Bieleckiej  
z rodziną. Bez Państwa 
pomocy nie udałoby się zorga-
nizować zawodów.

Drugie Zawody Latawcowe im. Emila 
Kozaka w Piławie Górnej zakończyły się 

zwycięstwem gospodarzy. Bielawski klub 
wywalczył drugie miejsce, a na trzecim  
znalazła się drużyna ze Świdnicy. 

Wysoki poziom

Udana próba lotu Fo
t. 
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16 listopada 2014 roku 
odbędą się wybory samorzą-
dowe. W wyborach wybie-
rzemy przedstawicieli samo-
rządu terytorialnego rad gmin, 
rad powiatów i sejmików 
województw. Poza tym zagło-
sujemy na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

Wyborcy głosują w obwo-
dzie głosowania właściwym 
dla miejsca zamieszkania na 
pobyt stały w godzinach od 
7.00 do 21.00. Po raz pierw-
szy Radnych Rady Miejskiej 
Piławy Górnej wybierzemy w 
okręgach jednomandatowych. 
Oznacza to, że w każdym 
okręgu wyborczym zostanie 
wybrany jeden radny. Wygra 
ten, który uzyska największą 

liczbę głosów.
1. Wybierając Burmistrza 

głosujemy tylko na jednego 
kandydata, stawiając na 
karcie do głosowania znak 
X (dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) w kratce  
z lewej strony obok nazwiska 
kandydata. Przyczyną nieważ-
ności głosu jest:

• oddanie głosu na więcej 
niż jednego kandydata,

• niepostawienie znaku X 
w żadnej kratce.

2. Wybierając przedsta-
wiciela do Rady Miejskiej 
głosujemy tylko na jednego 
kandydata, stawiając na 
karcie do głosowania znak 
X (dwie linie przecinające się     
w obrębie kratki) w kratce  

z lewej strony obok nazwiska 
kandydata. Przyczyną nieważ-
ności głosu jest:

• oddanie głosu na więcej 
niż jednego kandydata,

• niepostawienie znaku X 
w żadnej kratce,

• postawienie znaku X  
w kratce wyłącznie przy 
nazwisku skreślonego 
kandydata.

3. Wybierając przedsta-
wiciela do Rady Powiatu 
oraz Sejmiku Województwa 
głosujemy tylko na jedną 
listę kandydatów, stawiając  
na karcie do głosowania 
znak X (dwie linie przeci-
nające siew obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandyda-

tów z tej listy, przez co wska-
zuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu. Przyczyną 
nieważności głosu jest:  

• oddanie głosu na więcej 
niż jedną listę, czyli 
postawienie znaku X  
w kratkach obok 
nazwisk kandydatów 
umieszczonych na 
więcej niż jednej liście,

• nieoddanie głosu na któ-
rąkolwiek z list, czyli 
niepostawienie znaku X 
w żadnej kratce,

• postawienie znaku X  
w kratce wyłącznie przy 
nazwisku kandydata  
z listy, której rejestracja 
została unieważniona.

16 LISTOPADA  2014 ROKU WYBORY SAMORZĄDOWE

Eksponaty pozyskał i opisał 
zespół naukowy geologów 
i mineralogów z kilku reno-
mowanych polskich uczelni, 
którzy w 2008 roku we współ-
pracy z geologami Dolnoślą-
skich Surowców Skalnych 
prowadzili badania na terenie 
kopalni w Piławie Górnej. 
Ich praca była możliwa dzięki 
grantowi Narodowego Cen-
trum Nauki, środkom uczelni 
oraz prywatnym funduszom 

członków zespołu. Podczas 
badań w kopalni, zainicjowa-
nych przez śp. Prezesa DSS 
Jana Łuczaka, natrafiono na 

ponad 100 różnych minera-
łów, niekiedy bardzo rzadkich  

w skali świata, w tym ponad 20 
stwierdzonych po raz pierwszy 
w Polsce. Wartość niektórych 
trudno wręcz oszacować, bo 
naukowcy wydobyli 5–7 nie-
znanych faz mineralnych, 
które po odpowiednim opisie 
i przedstawieniu do akcepta-
cji międzynarodowej komi-
sji mogą zaistnieć jako nowe 
minerały. 

Oficjalnego otwarcia 
wystawy „Minerały Pegmaty-
tów z Piławy Górnej” dokonali  
Kierownik Muzeum Mineralo-
gicznego Instytutu Nauk Geo-
logicznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego  dr hab. prof. Piotr 
Gunia i Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 
- W naszym mieście jest popu-
larne powiedzenie, że „Piława 
Górna na kamieniu stoi”. To 
prawda, bo tradycje wydo-
bycia i obróbki kamienia się-

gają tu już 1740 roku, jednak 
tak naprawdę dopiero dzisiaj 
zobaczymy, jakie bogactwo 
kryje nasza gmina – powie-
działa szefowa piławskiego 
magistratu. Wśród wielu osób, 
którym podziękowała za udział 
w przygotowaniu wystawy, 
wymieniła Kierownika Samo-
dzielnej Pracowni Usług 
Geologicznych WRO-MIN 
mgr Krzysztofa Moskwę.  
O unikalnym znalezisku 
bardzo ciekawie opowia-

dali prelegenci. Wykłady 
poprowadzili mgr Grzegorz 
Gil „Bogactwo mineralne 
Piławy”, dr hab. Antoni 
Muszer „Jak powstają mine-
rały”, dr hab. Robert Tarka 
„Geopark jako nowe narzędzie 
promocji i rozwoju turystycz-
nego regionu”. 

Już podczas uroczystości 
inauguracyjnej eksponaty cie-
szyły się żywym zaintereso-
waniem pierwszych oglądają-
cych. Wystawę można zwie-
dzać do końca listopada.

Okazy bardzo rzadkich minerałów  
odkrytych w miejscowej kopalni  

podczas eksploatacji złóż kamienia można 
oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Piławie Górnej. Wspólnie zorganizowaną 
wystawę otworzyli 25 października  
przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Gminy Piława Górna. 

Wystawa minerałów w Piławie Górnej

Granat, turmalin

Uroczyste otwarcie wystawy

Muskowit

Beryl
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Nr. 
okręgu 

wyborczego

Granice okręgu Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej w wyborach 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

1

ul. Cicha, 
ul. Dalsza,  
ul. Niecała, 
ul.  Sienkiewicza  od nr 51 do nr 95 
(nieparzyste),  od  nr  52  do  nr  132 
(parzyste), 
ul. Struga, 
ul. Zielona

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
OSSOWSKI  Piotr
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
NAWROCKI Mateusz
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
NAHAJOWSKA Janina
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
ŁOIN Jarosław
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
WIĘCEK Marzena Jadwiga

2

ul. Górna, 
ul. Kasztanowa, 
ul. Młynarska, 
ul. Nowa, 
ul.  Sienkiewicza  od  nr  27  do  nr  49 
(nieparzyste),   od  nr  36  do  nr  50 
(parzyste), 
ul. Stawowa, 
ul. Żytnia

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
BUDZYK Teresa Barbara
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
MAZUR Andrzej
Komitet Wyborców Obywatelski Blok Samorządowy
SOBUŃKO Paweł Krzysztof

3

ul. Herbaciana, 
ul. Makowa, 
Osiedle Młyńskie,
ul. Poziomkowa, 
ul. Rumiankowa

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
KULIG Monika Anna
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
SZLAGA Melania Agnieszka
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ŚWIDRAK Jan
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
MADEJSKI Dariusz Oktawian
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
RAGAN Patryk

4

ul. Liliowa, 
Osiedle Małe, 
ul. Piastowska  od nr 65 do nr 69A 
(nieparzyste),   od  nr  80  do  nr  82 
(parzyste),  
ul. Tulipanowa

Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
MAKOWSKA Anna
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
LIBURSKI Jerzy
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
CHROBAK Marcin Grzegorz
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
CHRABĄSZCZ Barbara

5

ul. Kwiatowa, 
ul. Krótka, 
ul. Mała, 
ul.  Piastowska   od  nr  57  do  nr  63 
(nieparzyste),  od  nr  60  do  nr  78 
(parzyste), 
ul. Wiejska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
PACYK Małgorzata
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
SAWICKI Stanisław
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
JANISZEWSKA Anna Maria
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
DZIENDZIEL Bożena

6
Plac Piastów Śląskich, 
ul. Staszica od nr 1 do nr 16, 
ul. Szkolna

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
KUŹMIŃSKA Anna
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ZAWADZKA Zofia
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
KALKA Andrzej
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
PIECH Tomasz
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
ZBOIŃSKA Marzena

7 ul. Staszica od nr 26 do nr 60

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
JAWORSKA Elżbieta
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
CZYŻYK Dorota Elżbieta 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
KULAK Dariusz
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
KORDASIEWICZ Arnold Kazimierz

8 ul. Fabryczna, 
ul. Sienkiewicza  od nr 1 do nr 25
(nieparzyste),   od  nr  2  do  nr  34 

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
POCZĄTEK Mariola Elżbieta
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
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(parzyste), 
ul. Słoneczna

PRZEPIÓRKA Halina
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
GRYGLEWICZ Teresa
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
BIELECKA  Janina Urszula
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
MOCZKO Agnieszka Daria

9

ul. Budowlanych, 
ul. Kościuszki, 
ul. Mickiewicza, 
Osiedle Nowe, 
ul. Osiedlowa, 
ul. Staszica od nr 20 do nr 24 B.

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
ZIELONKA-ŁUPAK Krystyna
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
BUREK-UCHMAN Anetta Luiza
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
PESTKA Halina
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
ZIEMBOWSKI  Paweł
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
SIENICKI Ryszard

10
ul.  Piastowska   od  nr  17  do  nr  55 
(nieparzyste),  od  nr  26  do  nr  58 
(parzyste).

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
LEŚKO Katarzyna Maria
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
LACH Tomasz Artur
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
BAGIŃSKI Stefan
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
WIĄCEK Małgorzata
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
TUBICZ Andrzej Stefan

11

ul. Kilińskiego, 
ul. Piastowska  od nr 1 do nr 15 
(nieparzyste),  od  nr  2  do  nr  24 
(parzyste)

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
SMOLARSKI Mirosław Jan
Komitet Wyborczy Partnerstwo na rzecz Piławy
MOTYKA Marek
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SZWEC Agnieszka
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
CEGLARZ Agnieszka

12
ul. Limanowskiego, 
ul. Polna, 
ul. Wąska

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Piława
CHRZANOWSKI Tadeusz Jan
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
SZCZEŚNIAK Wojciech
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
SKRZYPEK Andrzej

13
ul. Kolejowa, 
ul. Okrzei, 
ul. Sąsiedzka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
BIELAWSKI Krzysztof Jerzy
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
BESKA Jadwiga
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
ŚCIGAŁA Andrzej Tomasz
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
KOŁODZIEJ Kamil Marcin

14

ul. Bohaterów Getta, 
ul. Bolesława Chrobrego, 
ul. Ligocka
ul. Ząbkowicka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
ŚWIETLIK Barbara
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
RASZEWSKA Halina
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
ZAWILIŃSKA Wanda

15

ul. Gospodarcza, 
ul. Kosynierów, 
ul. Kośmińska, 
ul. Leśna, 
ul. Lipowa, 
ul. Ludowa, 
ul. Łąkowa, 
ul. Partyzantów,  
ul. Rolnicza, 
ul. Wrocławska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
BARWACZ Bogusława
Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
PELCZAR Stanisław Józef
Komitet Wyborczy Wyborców PFS FORUM
SOŁTYSIAK Sebastian Artur


