
UCHWAŁA NR 38/X/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 27 maja 2015 r.

W sprawie: nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna.

Na podstawie 18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz.379, poz. 1072) oraz 
§ 5 ust. 1 Rozdział II Statutu Gminy Piława Górna, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uznaniu zasług dla miasta i jego społeczności nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta 
Piława Górna Państwu Annie i Ryszardowi Malinowskim.

§ 2. Wręczenie Państwu Annie i Ryszardowi Malinowskim Aktów nadana Honorowego Obywatela 
Miasta Piława Górna oraz okolicznościowych medali nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Madejski
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Uzasadnienie:

Wniosek jest wyrazem uznania dla działalności Państwa Anny i Ryszarda Malinowskich.
Nieprzeciętny zapał do ratowania zabytków, współtworzenie międzynarodowego wizerunku naszego
miasta czy zaangażowanie w przedsięwzięcia inicjowane z własnej woli na płaszczyźnie kulturalnej
i zawodowej, wespół z troską o przyszłe pokolenia, staraniami o zachowanie przyrodniczego
i materialnego dziedzictwa Piławy Górnej czynią z Państwa Malinowskich ze wszech miar godnych
kandydatów. Szczególnie pożądaną dziś cechą jest ich postawa otwarta na otoczenie, z którym związali
swoją przyszłość, konsekwencja w realizacji planów nacechowanych altruizmem, a także społeczna
odpowiedzialność. Odwaga i upór, z jakimi wcielają w życie marzenia, mogą być wzorem do
naśladowania.

W 1996 roku spółka joint venture NOVA POLSKA, którą zawiązali z francuskimi partnerami, nabyła
w Piławie Górnej teren po Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Majątek był w opłakanym stanie. Pola
od lat zarośnięte chwastami, zabytkowy park ze starodrzewiem, wówczas tak zdziczały, że
zakwalifikowany jako las i zrujnowany pałac, chylący się ku upadkowi wymagały od nowych właścicieli
wyobraźni graniczącej z wizjonerską oraz ogromnych nakładów finansowych. Nadzieje na stabilny
rozwój spółki, która miała podźwignąć koszty odrestaurowania nieruchomości z włożonego kapitału
i środków pochodzących z hodowli bydła mięsnego rasy Charolaise, prysły razem z zapałem
Francuzów. Ci wycofali kapitał po powodzi w 1997 roku, a Państwo Malinowscy zostali sami
z marzeniami i wielkimi zobowiązaniami finansowymi. Nie skapitulowali jednak, lecz stopniowo,
systemem gospodarczym, własnoręcznie i z pomocą rodziny rozpoczęli prace naprawcze.
Przeprowadzili się wówczas do Piławy Górnej, aby nieustannie doglądać posiadłości. Kolejne kredyty
i sprzedaż części gruntu Dolnośląskim Surowcom Skalnym dały spółce szansę na ratowanie zabytku.

Dobrze rozwinięta hodowla, od podstaw prowadzona w zgodzie z naturą oraz wysokimi standardami
i wymogami ekologicznymi, zaowocowała międzynarodową renomą. Hodowla z Piławy Górnej należy
dziś do pokazowych, a zarazem większych i najlepszych w Polsce. Gospodarstwo gości wycieczki
hodowców krajowych i rolników zagranicznych: z Niemiec, Austrii czy Irlandii. W majątku odbywają
praktyki uczniowie szkół rolniczych i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, a szkolenia unijne
z zakresu chowu rasy Charolaise prowadził nawet prof. Aleksander Dobicki. Umiłowanie przyrody
u Państwa Malinowskich dało się poznać również w bardziej spontanicznej formie. Prawdziwy
zwierzyniec, jakim otacza się Pani Anna, oprócz gromady zwierząt udomowionych liczy dziś
pojedyncze egzemplarze dzikich gatunków, odratowywanych z sideł i stale powiększa się, co
gospodarstwo czyni również lokalną atrakcją agroturystyczną.

Majątek rolny, popularnie zwany „Zamczyskiem”, stał się miejscem cyklicznych spotkań
o charakterze kulturalnym. Corocznie od 2011 Anna i Ryszard Malinowscy organizują w pałacu
wieczór patriotyczny z okazji 11 listopada. Uzdolniona młodzież i dzieci ze szkół w Piławie Górnej
prezentują program artystyczny, a prace plastyczne trafiają na wystawę. Wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych i wspominanie wydarzeń z historii Polski gromadzi już nie tylko władze i mieszkańców
naszego miasta. Na Święto Niepodległości do Piławy Górnej z wielką ochotą przybywają goście
z całego Dolnego Śląska. W lipcu zaś posiadłość zmienia się w krainę zamieszkiwaną przez
fantastycznych bohaterów twórczości Tolkiena. Zlot miłośników pisarza przyciąga do Piławy Górnej
poprzebieranych gości z całej Polski, a także USA, Irlandii, Węgier oraz Czech, którzy na kilka dni
przenoszą się w świat fikcji literackiej. Od początku działalności w majątku odbywają się plenery
malarskie dla uzdolnionej młodzieży, której gośćmi są znani malarze i rzeźbiarze. Państwo Malinowscy
wspierają też Dom Dziecka w Piławie Górnej, chętnie goszczą również młodzież z Niemiec z wymiany
międzynarodowej. Większość tych spotkań jest realizowana bezpłatnie. Jak mawia Pan Ryszard:
„Pieniądze nie są ważne. Najważniejsze, by każdy mógł się czuć u nas dobrze i korzystać z obiektu,
który ma służyć innym".

Id: 708A610C-EEDF-442E-92F3-37ECB1D5D8A0. Uchwalony Strona 1



Od kilku lat Nova Polska - Majątek Rolny Zamczysko jest firmą wyłącznie rodzinną. Anna i Ryszard
Malinowscy mieszkają, pracują i realizują marzenia w Piławie Górnej. Z radością robią to, co lubią.
Spółka jest zobligowana przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków do wykonywania prac
utrzymujących zabytek w stanie zgodnym z nakładanymi wytycznymi. Przeprowadzono już remonty od
podstaw i aranżacje pomieszczeń pałacowych. Prace cały czas trwają. Wymagają bowiem wielkich
nakładów finansowych: na zabudowę poddaszy, kotłownię, elewację, wykończenie i wyposażenie
wnętrz. Cały czas prowadzone są też prace w obrębie parku. Rekonstruowane są tarasy i murki
kamienne, a roślinność jest odtwarzana poprzez sukcesywne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.
Obiekt pałacowy, jak i cała nieruchomość wymagają wielkiego zaangażowania, ale mimo trudności
Państwo Malinowscy nie poddają się... Pałac ma służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, a otaczające
go tereny zielone mają przyciągać miłośników przyrody.
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