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Wywiad z burmistrzem Piotrem Łyżwą

Szanowna Pani
Barbara Lesiewicz

W imieniu własnym, a także mieszkańców naszego miasta i przede wszystkim czytelników 
„Wiadomości Bielawskich”, składam Pani podziękowania za 21 lat pracy na rzecz rozwoju infor-
matora lokalnego samorządu.

Przez ponad dwie dekady opisywała Pani najistotniejsze wydarzenia z życia Bielawy i jej 
mieszkańców, stając się tym samym kronikarzem dziejów miasta i regionu.

Funkcja redaktora naczelnego nie jest zwykłą pracą, lecz swego rodzaju poświęceniem, któ-
remu nie każdy potrafi sprostać. Na przestrzeni minionych lat pokazała Pani,  że można wyda-
wać gazetę z sercem i pełnym oddaniem, a nawet kosztem prywatnego czasu.

Dziękując za wieloletnią pracę, życzę Pani przede wszystkim zdrowia, a także wszelkiej     
 pomyślności i sukcesów w aktywności społecznej i kulturalnej na rzecz Bielawy.

Piotr Łyżwa,
Burmistrz Bielawy

Rada Miejska w Bielawie 28 
stycznia br. jednogłośnie uchwaliła 
budżet gminy na 2015 rok. Według 
założeń dochody samorządu mają 
sięgnąć 113 752 939 zł, w tym: do-
chody majątkowe w kwocie 19 955 
419 zł, a dochody bieżące w wyso-
kości 93 797 520 zł. Wydatki będą 
na poziomie 109 486 779 zł, w 
tym: wydatki majątkowe w kwocie 
18 976 720 zł i wydatki bieżące w 
wysokości 90 510 059 zł. W roku 
bieżącym zaplanowano nadwyżkę 
budżetu gminy w wysokości 4 266 
160  zł, z przeznaczeniem na spła-
tę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań.

Najwięcej środków planu-
je się na rozwój infrastruktury dro-
gowej, gospodarkę mieszkaniową 
oraz transport i łączność. W 2015 
roku nastąpi przebudowa i moder-
nizacja: ulicy 1 maja od ul. Wojska 
Polskiego do ul. W. Sikorskiego, 
ulicy Grota Roweckiego od ul. Par-

Budżet na 2015r. przyjęty
kowej do ul. K. Marksa i ulic łączą-
cych ul. Grota Roweckiego i ul. 1 
Maja. Dzięki uchwalonemu budże-
towi, przy ul. S. Żeromskiego po-
wstanie siłownia plenerowa, czę-
ściowo zmodernizowane zostaną 
obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bielawie, a budynek Ośrodka Po-
mocy Społecznej zostanie dostoso-
wany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Na częściowy wykup 
Zbiornika Wodnego „Sudety” w bu-
dżecie 2015 r. zaplanowano kwotę 
1 mln zł.

Dziękuję za przegłosowa-
nie uchwały budżetowej. Dzięku-
ję wszystkim, którzy nad nią pra-
cowali, a zwłaszcza Pani Skarbnik 
Beacie Stefańskiej. Oceniam, że 
jest to budżet trudny, ale realny – 
zaznaczył Piotr Łyżwa, burmistrz 
Bielawy. 

Jednym z gości, którzy przy-
byli na sesję, była Poseł na Sejm 
RP Teresa Świło. - Cieszę się, że 
jestem tutaj z Państwem. Gratulu-
ję podjęcia jednomyślnie uchwa-
ły budżetowej. Jestem pewna, że 
podczas sprawowania mandatu, 
będą Państwo godnie reprezento-
wali miasto i mieszkańców - mówiła 
poseł. Złożyła również życzenia no-
woroczne, jednocześnie zapowia-
dając współpracę z burmistrzem i 
radnymi.

Według danych statystycz-
nych pochodzących z biura ewi-
dencji ludności Urzędu Miejskiego  
i Urzędu Stanu Cywilnego w Bie-
lawie wynika, że w minionym roku 
liczba stałych i czasowych miesz-
kańców Bielawy spadła w sumie o 
346 osób w porównaniu z rokiem 
2013. Na koniec 2014 roku wynio-
sła 30728 osób (kobiety – 16504, 
mężczyźni 14224). Liczba miesz-
kańców uprawnionych do głosowa-
nia to 25584.

Urodzenia
Na świat przyszło 232 dzie-

ci - o 10 więcej niż w 2013 roku, z 
czego 107 to dziewczynki, a 125 
chłopcy (w 2013 roku również 
urodziło się więcej chłopców). 
Przyszłe mamy najczęściej wy-
bierały Dzierżoniów jako miejsce 
porodu.

Najpopularniejszymi imiona-
mi męskimi wśród dzieci urodzo-

nych w Polsce były Antoni i Filip, 
a wśród dzieci urodzonych w in-
nym kraju – Alan i Leon. Dziew-
czynki urodzone w Polsce najczę-
ściej otrzymały imiona: Aleksandra, 
Hanna, Julia, Lena, Pola, Wiktoria 
i Zuzanna, a ich zagraniczne kole-
żanki – Amelia i Blanka. 

Ruchy migracyjne
W ubiegłym roku w Gmi-

nie Bielawa na pobyt stały zamel-
dowało się 848 osób, a na po-
byt czasowy 397 osób. Do innych 
miejscowości wymeldowało się z po-
bytu stałego 326 osób, z czego 255  
za granicę. Dowody osobiste zo-
stały wydane 3934 mieszkańcom, 
z czego 609 osób uzyskało doku-
ment tożsamości po raz pierwszy. 

Małżeństwa i rozwody
W związek małżeński w 

2014 roku wstąpiły 233 pary 

Bielawa 2014 w liczbach
(jest to suma ślubów cywilnych 
i wyznaniowych). W 2013 roku 
było ich o trzy mniej. Odnoto-
wano również 36 małżeństw za-
wartych za granicą. Najstarsza 
kobieta i najstarszy mężczyzna 
w dniu ślubu mieli 81 lat. Naj-
większa różnica wieku pomiędzy 
małżonkami to 31 lat (mężczy-
zna był starszy).  Po raz pierw-
szy związek małżeński zawarło 
62,5 proc. par.  Aż 53 pary świę-
towały Złote Gody, a jedna Dia-
mentowe. 

W ubiegłym roku rozwiodło 
się 81 par – o osiem mniej niż w 
2013 r. 

Zgony
Do wieczności odeszło 385 

osób. To dużo mniej niż w roku 
wcześniejszym, kiedy odnotowano 
438 zgonów. 

Wybory za nami i od wyników minęło już trochę 
czasu. Jakie były Pana pierwsze reakcje, wrażenia 
po otrzymaniu wiadomości, że to właśnie Pan został 
Burmistrzem Bielawy? 

Od momentu, kiedy zdecydowałem się pozytywnie od-
powiedzieć na ofertę mojego kandydowania, czyli od lipca ubie-
głego roku, wierzyłem mocno w sukces wyborczy. Zatem kiedy 
stał się faktem, przyjąłem go ze spokojem i skoncentrowałem 
myśli na zadaniach, które mnie czekają. Nie było to łatwe, bo 
przez pierwsze kilka dni po wyborze zostałem wręcz „zbombar-
dowany” licznymi  gratulacjami (jeszcze raz dziękuję!). 

Jaką Bielawę zastał Pan po swoim poprzedniku?
Po swoim poprzedniku zastałem Bielawę, która pięknie-

je (w niektórych miejscach bardziej, w niektórych mniej), ale 
też miasto z wieloma problemami i nierozwiązanymi kwestia-
mi.  Chcę na to pytanie odpowiedzieć bardzo rzetelnie i wyczer-
pująco, dlatego poleciłem przygotować raport o stanie miasta. 

Ostatnie dwa i pół miesiąca to na pewno czas 
wytężonej pracy. Co było najpilniejsze do zrobienia? 

Rzeczywiście dwa pierwsze miesiące były wypeł-
nione bardzo intensywną, choć może mniej widoczną 
pracą. Zająłem się między innymi: rozpoznaniem bieżą-
cych spraw, a niestety także zaległych i często skompli-
kowanych zagadnień, pracami nad budżetem, konsulta-
cjami z gospodarzami sąsiednich gmin, spotkaniami z 
mieszkańcami i równoczesnym podejmowaniem decyzji, 
rozpoczynających proces zmian w funkcjonowaniu bie-
lawskiego samorządu. Były to również decyzje większe 

jak i drobniejsze, ale moim zdaniem ważne, np. poleciłem 
zlikwidować tzw. godzinę dla VIP-ów na krytej pływalni 
„Aquarius”, wymieniłem część władz w spółkach: BARL, 
MZBM, TBS,  rozpocząłem działania mające polepszyć 
pracę Straży Miejskiej. 

Mieszkańcy, wybierając Pana na swojego bur-
mistrza, dali Panu kredyt zaufania. Oczekują m.in. po-
prawy jakości życia, zwiększenia liczby miejsc pracy 
czy wykupienia Zbiornika Wodnego „Sudety”. Co za-
mierza Pan zrobić w tych sprawach? 
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Dziękuję za ten kredyt zaufa-

nia. Wiem, że nadzieje na istotną 
poprawę życia wielu mieszkańców 
są wielkie. Jest przede wszystkim 
ogromny „głód” pracy i mieszkań. 
Wielu mieszkańców zgłasza mi swoje 
nieraz dramatyczne problemy miesz-
kaniowe, a młode i dobrze wykształ-
cone osoby proszą mnie o możliwość 
znalezienia jakiejkolwiek pracy. Od-
powiadając na te prośby chciałbym 
wzmocnić współpracę bielawskimi 
przedsiębiorcami, a także szukać in-
westorów gotowych tworzyć nowe 
miejsca pracy w naszym mieście. 
Dzięki zaangażowaniu Senatora Sta-
nisława Jurcewicza już odbyłem kilka 
ważnych rozmów promujących Bie-
lawę w Warszawie, Wrocławiu i Wał-
brzychu. Mam nadzieję, że zaowocu-
ją one konkretnymi działaniami. Do 
tej pory nie istniała też oferta inwesty-
cyjna Bielawy, więc stworzyliśmy ją 
w pierwszych tygodniach urzędowa-
nia (m.in. na potrzeby wspomnianych 
rozmów). Od początku urzędowa-
nia zająłem się też bardzo złożonym 
problemem Zbiornika Wodnego „Su-
dety”. Wszelkie moje działania będą 
zmierzały w kierunku jego pozyska-
nia dla mieszkańców, lecz na roz-
sądnych warunkach. Mocno wierzę, 
że to się uda. Widzę potrzebę wielu 
zmian i będę wprowadzał je konse-
kwentnie, ale stopniowo. Chcę, aby 
proces wprowadzania pozytywnych 
przekształceń, nie zakłócał bieżącej 
pracy jednostek gminy. Mieszkańców 
oczekujących szybkich i efektownych 
zmian proszę zatem o cierpliwość. 
Będę konsekwentny, pomimo cza-
sem nieżyczliwych opinii niektórych 
mediów, i rozpoczętych już w grudniu 
przygotowań do zorganizowania od-
wołania mnie za rok ze stanowiska w 
drodze referendum. 

Jakimi priorytetowymi zada-
niami Pan jako Burmistrz zamierza 
zająć się jeszcze w tym półroczu? 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich. Na pewno do najważniejszych 
należą: sprawa Zbiornika Wodnego 
„Sudety”, reorganizacja pracy urzę-
du (tak, aby działał sprawniej niż do-
tychczas), dokończenie inwestycji w 
Parku Miejskim, ciągłe poszukiwanie 
inwestorów oraz usprawnienie pracy 
jednostek podległych gminie (w tym 
spółek BARL i MZBM), a także przy-
gotowanie urzędu do aplikowania o 
fundusze unijne. Chcę najpóźniej na 
przełomie kwietnia i maja przedsta-
wić solidny i wnikliwy raport o stanie 
miasta. 

Powołał Pan dwóch zastęp-
ców. Proszę powiedzieć, za co 
będą odpowiadać?

Zastępcy przejęli obowiązki po 
swoich poprzednikach. Natomiast po 
dwóch miesiącach obserwacji, pro-

wadzonych w poszczególnych refera-
tach, postanowiłem częściowo zmie-
nić strukturę organizacyjną Urzędu. 
Głównym argumentem, który za tym 
przemawiał, była potrzeba ulepsze-
nia komunikacji pomiędzy referata-
mi, a co za tym idzie – usprawnienie 
pracy całego Urzędu i podległych jed-
nostek. W związku z tym Zastępca 
Burmistrza - Pan Witold Marek Runo-
wicz, będzie zajmował się m.in.: po-
zyskiwaniem środków i inwestycjami, 
funkcjonowaniem miasta i nadzorem 
nad OSiR-em, MZBM-em, BARL-
-em i TBS-em. Drugi zastępca - Pani 
Małgorzata Greiner dbac będzie o 
sprawy społeczne, obywatelskie i 
działalności gospodarczej, a także 
jednostki: USC, OPS, MZPO, MOKiS 
i Zespół Ośrodków Wsparcia. 

W jaki sposób mieszkańcy 
mogą kontaktować się z Panem i 
Pana zastępcami?

Co tydzień jesteśmy do dyspo-
zycji mieszkańców podczas naszych 
dyżurów. Poniżej znajdą Państwo 
szczegółowy harmonogram:

Burmistrz Piotr Łyżwa – wtorki 
od 13:00 - 15:00

Zastępca Burmistrza Witold Ru-
nowicz – czwartki od 13:00 – 15:00.

Zastępca Burmistrza Małgorzata 
Greiner – poniedziałki od 13:00 - 15:00

Czy mieszkańcy będą mieli 
realny wpływ na to, co będzie się 
działo w Bielawie?

Rozpoczynamy w tym roku 
praktykę budżetu obywatelskiego. 
Trudny stan finansów miasta nie 
pozwala na zaangażowanie dużej 
kwoty, dlatego na początek zapla-
nowano na ten cel 80 tys. zł. Mam 
nadzieję, że w przyszłych latach ta 
kwota będzie rosnąć. Poza tym za-
praszamy mieszkańców do przeka-
zywania swoich propozycji i uwag 
dotyczących funkcjonowania miasta 
bezpośrednio, podczas naszych dy-
żurów, a także pisemnie – za pomo-
cą poczty lub internetu (wysyłając 
wiadomość na adres um@um.biela-
wa.pl).

Jaką Bielawę widzi Pan za 
cztery lata?

Miasto, z którego młodzi ludzie 
nie wyjeżdżają, ponieważ mają per-
spektywę swojego rozwoju. Bielawę, 
która jest w większym stopniu niż 
dotychczas miastem turystycznym 
z licznymi atrakcjami i chętniej od-
wiedzaną przez gości z regionu. Bie-
lawę, w której wszyscy mieszkańcy 
mają godne warunki życia, są spo-
łecznością ludzi aktywnych, zorgani-
zowanych w liczne stowarzyszenia i 
bardziej zadowolonych z życia. Do 
tego będę usilnie dążył.

Dziękuję za rozmowę
Paulina Walczewska

21 stycznia 2015 r. w Bielaw-
skiej Placówce Muzealnej przy ul. 
Piastowskiej 19b w Bielawie, dzia-
łającej w strukturach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (MBP), święto-
wano 5-lecie istnienia tej placówki. 
Podczas uroczystości zaprezento-
wany został film dokumentalny pt. 
„5 lat bielawskiego muzeum” zre-
alizowany przez dra Rafała Brze-
zińskiego, założyciela tej placówki. 
Na spotkanie w muzeum przyszło 
szerokie grono zaprzyjaźnionych 
z placówką mieszkańców Bielawy. 
Wśród gości byli również przed-
stawiciele władz samorządowych: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
(RM) Bielawy – Zbigniew Dragan, 
wiceprzewodniczący RM – Tomasz 
Tkacz oraz zastępca burmistrza 
Bielawy – Małgorzata Greiner. Po 
projekcji filmu gratulacje i kwiaty 
na ręce Urszuli Ubych - dyrektor 
MBP w Bielawie, w imieniu władz 
złożyła zastępca burmistrza, Mał-
gorzata Greiner. Głos zabrał rów-
nież Andrzej Świętczak wspomina-
jąc wcześniejsze próby założenia 
w Bielawie muzeum oraz początki 
działalności Bielawskiej Placów-
ki Muzealnej. Kontynuując wątek 
dalszego rozwoju placówki, mówił: 
Jestem z natury poszukiwaczem 
i interesuje mnie historia Biela-
wy. Pozwoliłem sobie pojechać do 
Augsburga, to jest Bawaria, gdzie 
mieszkają potomkowie rodziny, 
która tutaj założyła ten zakład – 
Dierigów. I proszę państwa, mnie 
szczególnie interesowało Muzeum 
Tekstylne, bo chciałem zobaczyć, 
jak to tam wygląda. Dotarłem. Kupi-
łem bilet, żeby zobaczyć, jak funk-
cjonują krosna. Moim zdziwieniem  
było to, że zobaczyłem wiele auto-
karów, mnóstwo ludzi, którzy przy-
jeżdżają, aby zobaczyć jak funk-
cjonuje krosno, jak to urządzenie 

wygląda, jak tka się tkaniny. Panie 
Brzeziński, ja uważam, że powinien 
pan kontynuować dzieło rozszerze-
nia działalności muzealnej i działać 
na rzecz utworzenia na bazie tych 
obiektów, które jeszcze zostały z 
naszej fabryki, tzw. Muzeum Tek-
stylnego, czego Panu Rafałowi ży-
czę. I chciałbym, żeby Państwo, a 

zwłaszcza władze nowe powierzy-
ły Panu Rafałowi, historykowi, który 
już tyle włożył serca, aby stworzyć 
taką placówkę, żeby dalej kontynu-
ował, i żeby utworzył Muzeum Tek-
stylne. Czego sobie i wszystkim mi-
łośnikom naszego miasta, upadłej 
fabryki, życzę. 

Po części oficjalnej zgroma-
dzeni goście zaproszeni zostali na 
kawę i urodzinowego torta.

O stworzenie muzeum w Bie-
lawie starały się nie tylko władze 
miasta, ale i organizacje kulturalne. 
Był też pomysł stworzenia izby mu-
zealnej w budynku Urzędu Miasta. 
Starania zostały uwieńczone suk-
cesem w roku 2009 powołaniem do 
życia, utworzonego w strukturach 
MBP, muzeum pod nazwą Bielaw-
ska Placówka Muzealna. 

Otwarcie muzeum bielaw-
skiego nastąpiło 28 grudnia 2009 
r. w sali dawnego biurowca „Biel-
bawu” przy ul. Piastowskiej 19. 

Zgromadzone w placówce zbiory 
znalazły się w jedenastu działach: 
I Turystyka, II Przemysł, III Apte-
ka, IV Wydawnictwa, V Sztuka, VI 
Sport, VII Kultura, VIII Atelier, IX 
Handel i rzemiosło, X Dom, czło-
wiek, miasto, XI Wojskowość. Do 
dnia dzisiejszego w muzeum zgro-
madzono ponad 4 tys. eksponatów, 

5-lecie Bielawskiej Placówki Muzealnej
które sukcesywnie, w miarę przy-
bywania są skrzętnie i skrupulatnie 
katalogowane. 

W ciągu pięciu lat swojej 
działalności placówka muzealna 
trzy razy zmieniała swoją siedzi-
bę. Obecnie zbiory wyeksponowa-
ne są na parterze budynku przy 
ul. Piastowskiej 19b. W tym czasie 
muzeum odwiedziło ponad 7 ty-
sięcy turystów, odbyło się tam po-
nad 100 lekcji muzealnych, kilka 
kiermaszów lokalnego rękodzieła 
oraz wystawy czasowe, m.in.: wy-
stawa malarstwa Mariana Wódkie-
wicza, Romana Gargasa, wystawa 
starych kart pocztowych z kolekcji 
Henryki i Jerzego Gawryckich, wy-
stawa „Tkacze” z Muzeum Gerhar-
ta Hauptmanna w Jagniątkowie, 
jak również wystawa afiszy bielaw-
skich. Z wykładami przyjeżdżało do 
placówki wielu wykładowców, m.in. 
dr hab. Tomasz Przerwa, dr Rena-
ta Madziara, dr Ksenia Stanicka-
-Brzezicka, dr Rafał Brzeziński, dr 
Paweł Rodziewicz, Janusz Maniec-
ki, Edward Bień, Tomasz Śnieżek, 
Anna Grużlewska, Janusz Skow-
roński oraz Robert Stando. Każde-
go roku organizowane są imprezy 
o charakterze europejskim, tj. Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa oraz Noc 
Muzeów. Obecnie do grona dar-
czyńców należy już ponad 90 osób. 
Obecni darczyńcy ciągle wzboga-
cają zbiory placówki i to dzięki nim 
może się ona dalej rozwijać.

Trud wkładany w ciągłą pracę 
nad doskonaleniem placówki opła-
ca się. Wystawy czasowe organizo-
wane w muzeum na stałe zapisały 
się w kalendarium imprez kultural-
no-oświatowych miasta i regionu. 
Młodzież szkolna dzięki wizytom w 
muzeum łatwiej przyswaja i utrwa-
la sobie informacje związane z hi-
storią miasta i jego okolic. Poznaje 
styl życia i działalność ciekawych 
osób zamieszkujących to samo 
środowisko, w którym oni teraz 
żyją. Bielawska Placówka Muzeal-
na powstała z miłości mieszkańców 
Bielawy do ich małej ojczyzny.

Miejska Biblioteka Publiczna

Od ponad dwóch miesięcy 
Burmistrz Bielawy - Piotr Łyżwa, 
sukcesywnie pracował na pozy-
skanie środków zewnętrznych. 
Odbył wiele spotkań, które zaowo-
cowały konkretnymi działaniami. 
Ich konsekwencją jest otrzymana 
11 lutego z rąk Wojewody Dolno-
śląskiego – Tomasza Smolarza, 
promesa w wysokości blisko 750 
tys. zł na usuwanie skutków po-
wodzi. Dzięki temu kontynuowane 

będą dalsze prace przy remoncie 
Potoku Bielawica. - Niwelowanie 
skutków powodzi i zapobieganie 
kolejnym jest bardzo ważne dla 
naszego miasta. Jestem zadowo-
lony z tego, że w tak krótkim cza-
sie pozyskaliśmy znaczną sumę 
pieniędzy, która pozwoli nam na 
remont Bielawicy, a co za tym idzie 
- poprawi bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców – mówi Piotr Łyżwa, 
Burmistrz Bielawy. 

750 tys. zł na Bielawicę

709 tys. zł trafi w tym roku do 
organizacji, które wzięły udział w kon-
kursie  rozdysponowania środków fi-
nansowych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowej, pie-
lęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej, nauki i edukacji oraz 
ochrony i promocji zdrowia i pomocy 
społecznej  w 2015 roku.

Wśród osiemnastu organizacji 
sportowych najwięcej środków, bo aż 
179 tys. zł trafi do Klubu Sportowego 
„Bielawianka – Bester”. Na organiza-
cję zajęć pozalekcyjnych i współza-
wodnictwa sportowego dla zawodni-
czek LUKS AQUARIUS – Pływanie 

Synchroniczne w Bielawie, Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy bę-
dzie miał 66 tys. zł. Natomiast Klub 
Footballu Amerykańskiego „Bielawa 
OWLS”, na organizację zajęć futbo-
lu amerykańskiego dostał 59 tys. zł, 
a Uczniowski Klub Sportowy „Biela-
wianka” – 77 tys. zł. Organizacje spor-
towe otrzymały łącznie 530 tys. zł.

Zadanie „Artystyczna Eduka-
cja Młodzieży” będzie mogło zreali-
zować Stowarzyszenie Spółdzielcza 
Animacja Kulturalna, ponieważ na 
ten cel dostało 20,5 tys. zł. Do Pol-
skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
trafiło 6500 zł, a do Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „Ananas”– 3000 zł. 
W sumie wśród dwunastu organizacji 
działających w zakresie kultury, sztuki 

Pieniądze na sport i kulturę
itp. rozdysponowano 75 tys. zł. W za-
kresie nauki i edukacji, przeznaczono 
natomiast 47 tys. zł na Stowarzysze-
nie Bielawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. W zakresie pomocy społecz-
nej 50 tys. zł trafiło do Caritas Diecezji 
Świdnickiej na prowadzenie jadłodaj-
ni w Bielawie. Rozdysponowano też 
7000. zł, między innymi na profilakty-
kę chorób dla Stowarzyszenia „Ama-
zonki” (4000 zł).

Z uwagi na niezadowalającą 
jakość oferty Stowarzyszenia Klub 
Piłkarski „Bielawianka”, komisja kon-
kursowa podjęła decyzję o nie przy-
znawaniu dotacji dla tej organizacji, 
jednocześnie zabezpieczyła środ-
ki na ten cel, w przypadku złożenia 
przez władze klubu ponownej oferty 
i pozytywnego jej zaopiniowania.

Wywiad z burmistrzem Piotrem Łyżwą
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Nowe ceny od stycznia 2015r.
 
W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od 1 

stycznia 2015r. obowiązują nowe ceny. Taryfy zostały opracowane przez 
Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” z Dzierżoniowa w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie określenia taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Wysokość cen oraz stawki opłat abonamentowych przedstawia tabela:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług  Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych
ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.
Gospodarstwa domowe I - od-
biorcy rozliczani według wodo-
mierza głównego

Cena wody (w zł/m2)   netto   4,09
                                     brutto  4,42
Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek)
                                     netto  11,52
                                     brutto 12,45

2.

Gospodarstwa domowe II - 
odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

Cena wody (w zł/m2)   netto   4,09
                                     brutto  4,42
- Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny  (w zł/m-c/budynek) 
                                     netto   11,52
                                     brutto 12,45 
- Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wo-
domierza dodatkowego (w zł/m-c)
                                     netto   1,42
                                     brutto 1,54 

3.
Gospodarstwa domowe III –od-
biorcy rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody

Cena wody (w zł/m2)     netto    4,09
                                       brutto   4,42
Stawka opłaty abonamentowej                             
(w zł/m-c/budynek)
                                       netto    10,10
                                       brutto  10,91

4.

Gospodarstwa domowe IV – 
odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym

Cena wody (w zł/m2)     netto    4,09
                                       brutto   4,42
- Stawka opłaty abonamentowej,  wodo-
mierz główny (w zł/m-c/budynek) 
                                      netto  11,52 
                                      brutto 12,45
- Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wo-
domierza dodatkowego (w zł/m-c)
                                        netto   1,42
                                        brutto 1,54 

5.
Pozostali odbiorcy I -odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego

Cena wody (w zł/m2)      netto  4,46
                                        brutto 4,82
Stawka opłaty abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek)
                                        netto   11,52
                                        brutto 12,45

6.

Pozostali odbiorcy II - odbiorcy 
rozliczani według wodomie-
rza głównego oraz rozliczani 
według wodomierza dodatko-
wego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena wody (w zł/m2)       netto  4,46
                                         brutto 4,82
- Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny (w zł/m-c/budynek)
                                        netto   11,52
                                        brutto  12,45                         
- Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wo-
domierza dodatkowego (w zł/m-c)
                                        netto   1,42
                                        brutto 1,54 

7.

Pozostali odbiorcy III – odbior-
cy usług rozliczani na podsta-
wie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

Cena wody (w zł/m2)      netto  4,46
                                        brutto  4,82
Stawka opłaty abonamentowej                            
(w zł/m-c/budynek)
                                       netto   10,10
                                       brutto  10,91                       

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1.
Gospodarstwa domowe I – od-
biorcy rozliczani według wodo-
mierza głównego lub urządze-
nia pomiarowego

Cena usługi odprowadzania ścieków 
(w zł/m2)                      netto   4,08
                                     brutto  4,41
Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny lub urządzenie pomiarowe                      
(w zł/m-c/budynek)
                                    netto   7,07
                                    brutto 7,64

2.

Gospodarstwa domowe II - 
odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

Cena usługi odprowadzania ścieków 
(w zł/m2)                     netto   4,08
                                    brutto  4,41
Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny lub urządzenie pomiarowe                      
(w zł/m-c/budynek)                            
                                    netto   7,07
                                    brutto 7,64

3.

Gospodarstwa domowe III – 
odbiorcy rozliczani na podsta-
wie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody¹)*

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 (w zł/m2)                    netto   4,08
                                    brutto  4,41
Stawka opłaty abonamentowej                        
(w zł/m-c/budynek)
                                    netto   5,65
                                    brutto 6,11

4.

Gospodarstwa domowe IV – 
odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w 
budynku wielolokalowym

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 (w zł/m2)                   netto   4,08
                                    brutto  4,41
- Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny lub urządzenie pomiarowe                       
(w zł/m-c/budynek)      netto  7,07
                                    brutto 7,64
- Stawka opłaty abonamentowej, odczyt wo-
domierza lub urządzenia pomiarowego w 
lokalu (w zł/m-c)              netto   1,42
                                        brutto 1,54 

5.
Pozostali odbiorcy - I  odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego lub urządzenia po-
miarowego

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto   5,83
Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny lub urządzenie pomiarowe                       
(w zł/m-c/budynek)      netto   7,07
                                    brutto 7,64

6.

Pozostali odbiorcy II - odbiorcy 
rozliczani według wodomie-
rza głównego lub urządzenia 
pomiarowego oraz rozliczani 
według wodomierza dodatko-
wego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto  5,83
Stawka opłaty abonamentowej, wodo-
mierz główny lub urządzenie pomiarowe                       
(w zł/m-c/budynek)      netto   7,07
                                    brutto 7,64
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Pozostali odbiorcy III – odbior-
cy usług rozliczani na podsta-
wie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto  5,83
Stawka opłaty abonamentowej                     
(w zł/m-c/budynek)      netto   5,65
                                    brutto  6,11

¹*) nazwę dla grupy Gospodarstwa domowe III zastosowano ade-
kwatnie do nazwy grupy stosowanej dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę , ze względu na sposób rozliczeń zużycia wody.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń  wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 

Stawka opłaty za przyłączenie do urzą-
dzeń wodociągowych

 246,00 netto / 302,58 brutto( w zł/ odbior-
cę usługi)

Stawka opłaty za przyłączenie do urzą-
dzeń kanalizacyjnych

246,00 netto / 302,58 brutto ( w zł/ odbior-
cę usługi)

W okresie maj – grudzień 
2014 r. Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie realizował projekt 
partnerski pn. „Leksykon kulturalny 
polsko - czeskiego pogranicza” z 
czeską instytucją kultury Dům dětí 
a mládeže Domino Hronov. Kontak-
ty  pomiędzy oboma partnerami na-
wiązane zostały, dzięki współpracy 
Bielawy i Hronova w zakresie dzia-
łań i inicjatyw kulturalnych. 

Przedstawiciele obu partne-
rów aktywnie uczestniczyli na eta-
pie przygotowania oraz realizacji 

Zakończenie projektu Bielawy i Hronova
projektu. Efektem wspólnych dzia-
łań był panel dyskusyjny na temat 
rozwoju współpracy społeczności  
lokalnych obu miast na niwie kultu-
ry oraz  wymiana doświadczeń i po-
wielanie dobrych praktyk. W ramach 
projektu wydano publikację pn. Lek-
sykon kulturalny polsko – czeskiego 
pogranicza, która ukazała się w for-
mie książki oraz w formie filmu. Pu-
blikacja była kolportowana na tere-
nie polsko – czeskiego pogranicza.  

Łączna wartość projektu wy-
niosła 69.840,00 zł, z czego dofi-

nansowanie Unii Europejskiej sta-
nowi 85% tj. 59.364,00 zł, wkład 
budżetu państwa 6.984,00 zł, a 
wkład Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki 3.492,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowa-
ne ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Jan Gładysz 
dyrektor MOKiS

Wizyty w siedzibach firm, 
bezpośrednie rozmowy i zapozna-
wanie się z profilami produkcji – 
tak wygląda, wprowadzona przez 
Burmistrza Piotra Łyżwę, formuła 
spotkań z bielawskimi przedsię-
biorcami. Wyjście do pracodawców 
ma na celu między innymi lepsze 
rozpoznanie sytuacji w poszcze-
gólnych bielawskich firmach a tak-
że wysłuchanie uwag i postulatów 
przedsiębiorców kierowanych pod 
adresem Gminy.

Burmistrz i jego zastępca 
działają według ustalonego har-

monogramu. - Chcemy tak szybko, 
jak to jest możliwe, odwiedzić bie-
lawskie firmy. Dzięki takim spotka-
niom mamy możliwość zapoznania 
się z potrzebami przedsiębiorców 
i opracowania zasad wzajemnej 
współpracy. Staramy się pozyskać 
inwestorów z zewnątrz, ale na-
leży przede wszystkim pamiętać 
również o naszych firmach, które 
tworzą lokalną gospodarkę i dają 
miejsca pracy– zaznacza Witold 
Runowicz, zastępca burmistrza 
Bielawy.

Do tej pory spotkania odbyły 
się m.in. w: PFO „Vetos-Farma” Sp. 
Z O.O. przy ul. Pocztowej 6, Stol-
-Mak przy ul. Bankowej 11, Zakła-
dzie Ogólnobudowlanym K.Strze-
lecki przy ul. Lotniczej 10 oraz w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Bur-
mistrzowie spotkali się również z 
władzami Ace Rico i właścicielem 
Ekologicznego Centrum Odzysku .Bliżej przedsiębiorców
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DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2015
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

           w zł

LP WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
I PÓŁROCZE
 2014 ROK

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
W 2014 ROK

PLAN
NA ROK
2015

%
5:4

1 2 3 4 5 6
A DOCHODY BIEŻĄCE 49.857.709 97.799.169 93.797.520 95,9

1

Dochody z podatków i opłat 9.451.820 17.919.024  18.123.604  101,1
1) podatek rolny 149.419 237.000 211.000 89,0
2) podatek od nieruchomości 5.159.624 9.891.840 10.102.000 102,1
3) podatek leśny 11.788 23.164 23.164 100,0
4) podatek od środków transportowych 100.371 172.000 172.000 100,0
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaca-
ny w formie karty podatkowej 7.939 22.000 22.000 100,0

6) podatek od spadków i darowizn 83.044 135.000 135.000 100,0
7) opłata od posiadania psów 13.032 25.000 25.000 100,0
8) wpływy z opłaty targowej 124.835 260.000 260.000 100,0
9) wpływy z opłaty skarbowej 47.716 94.000 94.000 100,0
10) podatek od czynności cywilnoprawnych 318.726 637.500 637.000 100,0
11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.438.631 4.830.000 4.830.000 100,0

12) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych 329.741 400.000 400.000 100,0

13 wpływy z opłat za koncesje i licencje 460 720 460 63,9
14) wpływy z opłaty produktowej x 6.000 6.000 100,0
15) wpływy z różnych opłat 329.929 799.800 796.980 99,6
16) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nierucho-
mości 336.565 385.000 409.000 106,2

2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-
stwa 7.241.776 15.991.129 17.467.670 109,2

1) podatek dochodowy od osób fizycznych 6.640.348 14.991.129 16.442.670 109,7
2) podatek dochodowy od osób prawnych 601.428 1.000.000 1.025.000 102,5

3 Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach 
lokalnych 24.009 48.618 49.218 101,2

4 Wpływy z usług 2.729.211 5.844.607 6.650.692 113,8

5

Dochody z gospodarowania majątkiem gminy 4.268.038 8.580.000 8.560.000 99,8
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skar-
bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze

4.268.038 8.580.000 8.560.000 99,8

6 Pozostałe dochody ogółem 1.189.638 2.539.089 1.882.136 74,1
1) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 
i prawnych 11.359 71.565 69.500 97,1

2) wpływy z różnych dochodów 943.664 1.870.294 1.430.391 76,5
3) pozostałe odsetki 98.295 288.327 206.280 71,5
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.934 84.515 83.000 98,2
5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

43.021 71.380 71.180 99,7

6) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gro-
madzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 214 215 x x

7) wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

60.151 152.793 21.785 14,3

7 Subwencja ogólna  15.349.404 27.715.913 28.058.005 101,2
1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.140.988 12.281.972 12.270.999 99,9
2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 9.047.712 15.112.530 15.559.036 103,0

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 160.704 321.411 227.970 70,9
8 Dotacje i środki na wydatki bieżące 9.593.320 19.160.787 13.006.195 67,9

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 1.767.777 4.346.962 1.270.700 29,2

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

4.607.383 8.731.571 7.753.180 88,8

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z 
organami administracji rządowej

750 195.929 1.500 0,8

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące reali-
zowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami 
samorządu terytorialnego)

2.248.715 3.984.318 3.591.132 90,1

5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzie-
lonej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

x 29.953 x x

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia-
łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

757.071 1.341.727 x x

7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego

211.624 380.922 389.683 102,3

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowaw-
czej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych

x 48.905 x x

9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

x 100.500 x x

9 Wpływy do wyjaśnienia 10.493 x x x
B DOCHODY MAJĄTKOWE 4.017.213 20.032.542 19.955.419 99,6
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.412.396 16.612.690 16.757.829 100,9

1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzie-
lonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan-
sowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 

 x 305.000 250.000 82,0

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin x 1.419.733 3.000.000 211,3

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powia-
tów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł x 388.500 150.000 38,6

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia-
łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich

3.329.225 14.260.286 10.986.829 77,0

5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

x 156.000 2.371.000 1.519

6) wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie 
wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 83.171 83.171 x x

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 584.349 3.399.252 3.192.590 93,9

3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.468 20.600 5.000 24,3

OGÓŁEM DOCHODY 53.874.922 117.831.709 113.752.939 96,5

UCHWAŁA NR 5/37/15 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) art. 51 ustawy 

z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku poz. 
594, poz. 645 i poz 1318; z 2014 r. poz. 379,, poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1, 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235 - 
237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1664; z 2014 r. poz. 379, 
poz. 911), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 113.752.939 zł w tym:
1) dochody bieżące 93.797.520 zł,
2) dochody majątkowe 19.955.419 zł wymienione w załącznikach: 
a) Nr 1- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2015 według źródeł, 
b) Nr 2- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2015 według działów, 
c) Nr 3- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2015 w układzie działów, 

rozdziałów i paragrafów. 
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 109.486.779 zł w tym: 
1) wydatki bieżące 90.510.059 zł, 
2) wydatki majątkowe 18.976.720 zł wymienione w załącznikach: 
a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2015 rok według działów, 
b) Nr 5- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2015 rok według działów i rozdziałów,
c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2015 rok z podziałem na wy-

datki bieżące i majątkowe. 
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2015 określony w załączniku Nr 7.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków euro-

pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp określone 
w załączniku Nr 8. 

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 300.364 zł. 

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 4.266.160 zł 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.509.000 zł z tytułu:
1) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości 109.000 zł,
2) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.400.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.775.160 zł z tytułu: 
1) wykupu innych papierów wartościowych 6.500.000 zł, 
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 275.160 zł określone w załączniku Nr 9.
§ 3. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i po-

życzek oraz emitowanych papierów w roku budżetowym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżeto-

wego w wysokości 2.000.000 zł,
2) finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emi-

sji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:
a) z tytułu zaciągnięcia, w roku budżetowym, pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 109.000 zł 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,

b) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 
2.400.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 310.000 zł. 
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.424.000 zł z tego: 
1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym 

w wysokości 1.034.000 zł, 
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 310.000 zł,
3) na realizację zadań własnych z zakresu „Budżetu Obywatelskiego” 

w wysokości 80.000 zł. 
§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w zakresie określonym w załączniku Nr 10.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budże-
towego na 2015 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 11.

§ 7. Ustala się plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek budże-
towych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015 w zakresie określonym 
w załączniku Nr 12.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów, w tym dotacje podmiotowe dla 
instytucji kultury na 2015 rok określone w załączniku Nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, 
z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2015 rok określony 
w załączniku Nr 14.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2015, z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami pod-
legające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należą-
cym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze śro-
dowiska na rok 2015 określony w załączniku Nr 17.

§ 13. Ustala sie plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowa-
ne w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialne-
go w roku 2015 określony w załączniku Nr 18.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i para-

grafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposa-
żeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na 
realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyj-
nych objętych dofinansowaniem ze środków UE, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów war-
tościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego de-
ficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł wraz z zabezpieczeniem 
w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złoże-
nie deklaracji wekslowej na sumę całkowitego zobowiązania wyni-
kającego z umowy zawartej z bankiem udzielającym kredytu łącznie 
z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami powstałymi z tego tytułu,

3) zaciągnięcia w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych, 
zobowiązań pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokości 109.000 zł,

4) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań, papierów wartościowych w wysokości 2.400.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.
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WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015
Nr 
za-
da-
nia

Nazwa zadania inwestycyjnego Reali-
zują-
cy

Rok 
rozpo-
częcia/ 
Rok 
zakoń-
czenia

Nakłady do 
poniesienia 
w latach 
2015-2021

Inwestycje gminne w 
2015 r. w tym

z tego 
pomoc in-
nym j.s.t.Środki 

własne 
Gminy

Środki ze-
wnętrzne

1 2 3 4 5 6 7 8
I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 798 140 7 000 000 3 400 000 1 467 678
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1 217 678 1 217 678 0 1 217 678
Paragraf 6300

90 Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 384 na odcinku Dzierżoniów- 
Łagiewniki IZP 2015 1 217 678 1 217 678 0 1 217 678

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 250 000 250 000 0 250 000
Paragraf 6300

32
Udzielenie pomocy finansowej Po wiatowi Dzierżoniowskiemu w 
związ ku z realizacją inwestycji pn. „Prze budowa drogi powiato-
wej nr 2877 D na odcinku Pieszyce - Bielawa”

SP 2015 250 000 250 000 0 250 000

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 9 330 462 5 532 322 3 400 000 0
Paragraf 6050

31
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę 
powiato wą nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą 
wojewódzką nr 384

IZP 2015 8 000 000 4 600 000 3 400 000 0

30 Przebudowa ul. Wysokiej IZP 2015 232 322 232 322 0 0

6 Przygotowanie dokumentacji tech nicznej związanej z Lokalnym 
Pro gramem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020 IZP 2015 150 000 150 000 0 0

3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych IZP 2015-
2017 648 140 250 000 0 0

33 Modernizacja ul. Słowiańskiej IZP 2015 150 000 150 000 0 0
9 Przebudowa dróg - projekty IZP 2015 150 000 150 000 0 0
II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 000 000 1 000 000 0 0
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 000 1 000 000 0 0
Paragraf 6050

55 Nabycie praw do Zbiornika Wodnego Sudety GM 2015-
2017 3 000 000 1 000 000 0 0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 100 000 100 000 0 0
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 50 000 50 000 0 0
Paragraf 6050

38 Budowa siłowni plenerowej przy ul. S. Żeromskiego IZP 2015 50 000 50 000 0 0
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej 50 000 50 000 0 0
Paragraf 6210

39 Modernizacja obiektów OSiR  w Bie lawie IZP / 
OSiR 2015 50 000 50 000 0 0

III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 100 000 0 0
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 100 000 0 0
Paragraf 6060

54 Wykup gruntów i wypłata odszkodowań GM 2015 100 000 100 000 0 0
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 97 774 97 774 0 0
Rozdział 71035 - Cmentarze 97 774 97 774 0 0
Paragraf 6050

50 Rozbudowa i modernizacja cmenta rza komunalnego IZP 2015 97 774 97 774 0 0
IV ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 493 206 1 079 486 2 413 720 0
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 3 493 206 1 079 486 2 413 720 0
Paragraf 6050

20
Rozwój transportu zbiorowego na te renie Powiatu Dzierżoniow-
skiego po przez zakup i montaż systemu cen tralnego sterowania 
ruchem, dystry bucji biletów, informacji, monitoringu oraz moder-
nizację infrastruktury to warzyszącej

IZP 2015 653 201 653 201 0 0

Paragraf 6057

20
Rozwój transportu zbiorowego na te renie Powiatu Dzierżoniow-
skiego po przez zakup i montaż systemu cen tralnego sterowania 
ruchem, dystry bucji biletów, informacji, monitoringu oraz moder-
nizację infrastruktury to warzyszącej

IZP 2015 2 413 720 0 2 413 720 0

Paragraf 6059

20
Rozwój transportu zbiorowego na te renie Powiatu Dzierżoniow-
skiego po przez zakup i montaż systemu cen tralnego sterowania 
ruchem, dystry bucji biletów, informacji, monitoringu oraz moder-
nizację infrastruktury to warzyszącej

IZP 2015 426 285 426 285 0 0

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 163 240 163 240 0 25 540
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 000 24 000 0 0
Paragraf 6060

8 Zakup laptopów dla radnych Rady Miejskiej Bielawy INF 2015 24 000 24 000 0 0
Rozdział 75023 - Urzędy gmin 139 240 139 240 0 25 540
Paragraf 6060

7 Zakup sprzętu i programów kompute rowych INF 2015 100 000 100 000 0 0
25 Zakup programu prawnego dla Urzę du Miejskiego w Bielawie INF 2015 13 700 13 700 0 0

Paragraf 6309

35 Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego 
Systemu Informacji Powiatu Dzierżoniowskie go INF 2015 25 540 25 540 0 25 540

V OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000 100 000 0 0
Rozdział 75023 - Urzędy gmin 100 000 100 000 0 0
Paragraf 6050

34 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie IZP 2015 100 000 100 000 0 0
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 100 000 100 000 0 0
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 100 000 100 000 0 0
Paragraf 6050

40 Dostosowanie budynku Ośrodka Po mocy Społecznej w Bielawie 
do po trzeb osób niepełnosprawnych IZP 2015 100 000 100 000 0 0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMU NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 013 000 750 000 2 263 000 0
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 3 013 000 750 000 2 263 000 0
Paragraf 6050

13 Ekomodernizacja obiektów użytecz ności publicznej w Gminie Bielawa IZP 2015 3 013 000 750 000 2 263 000 0
VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 30 000 30 000 0 30 000

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000 30 000 0 30 000
Paragraf 6170

36 Modernizacja budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  
w Dzierżoniowie SOC 2015 30 000 30 000 0 30 000

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 000 26 000 0 0
Rozdział 80104 – Przedszkola 26 000 26 000 0 0
Paragraf 6050

10 Budowa hydrantu przy budynku przedszkola na ul. Parkowej 11 IZP 2015 26 000 26 000 0 0
VIII NAKŁADY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZ KANIOWA 100 000 100 000 0 0
Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego 100 000 100 000 0 0
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Towarzystwie Bu downictwa Społecznego w Bielawie SP 2015 100 000 100 000 0 0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMU NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 774 500 253 500 0 0
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 774 500 253 500 0 0
Paragraf 6010

37
Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonio-
wie na re alizację projektu pn. „Uporządkowa nie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniow skiego - etap I

FM 2015-
2021 1 774 500 253 500 0 0

22 895 860 10 900 000 8 076 720 1 523 218
OGÓŁEM NAKŁADY 18 976 720

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW 

w zł

LP. DZIAŁ WYSZCZEGÓL-
NIENIE

PRZEWI- 
DYWANE 
WYKONA-
NIE WY-
DATKÓW  
W 2014 
ROKU

PLAN NA
2015 ROK

Z TEGO ZADANIA

WŁASNE ZLECO-
NE

1 2 3 4 5 6 7
1. 010 Rolnictwo i ło-

wiectwo
115.796 31.600 31.600 -

2. 150 Przetwórstwo 
przemysłowe

2.603.310 104.776 104.776 -

3. 600 Transport i łącz-
ność

36.807.707 26.983.829 26.983.829 -

4. 630 Turystyka 75.601 75.355 75.355 -
  5. 700 Gospodarka 

mieszkaniowa
10.469.581 11.224.457 11.224.457 -

6. 710 Działalność usługowa 313.500 292.274 292.274 -
7. 750 Administracja pu-

bliczna
8.086.316 8.376.407 8.172.007 204.400

8. 751 Urzędy naczel-
nych organów 
władzy państwo-
wej, kontroli  
i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

236.459 5.480 - 5.480 

9. 752 Obrona narodowa 400 400 - 400
10. 754 Bezpieczeństwo 

publiczne 
i ochrona prze-
ciwpożarowa

919.739 845.075 844.075 1.000

11. 757 Obsługa długu 
publicznego

2.172.484 2.726.364 2.726.364 -

12. 758 Różne rozliczenia 524.008 1.755.035 1.755.035 -
13. 801 Oświata i wychowanie 24.300.799 23.657.778 23.657.778 -
14. 851 Ochrona zdrowia 545.118 400.000 400.000 -
1 2 3 4 5 6 7
15. 852 Pomoc społeczna 16.744.787 14.261.200 6.719.300 7.541.900
16. 853 Pozostałe zada-

nia w zakresie 
polityki społecznej

1.048.636 1.001.019 1.001.019 -

17. 854 Edukacyjna opie-
ka wychowawcza

1.208.263 935.126 935.126 -

18. 900 Gospodarka ko-
munalna
 i ochrona środo-
wiska

15.506.965 12.309.454 12.309.454 -

19. 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa naro-
dowego

2.510.160 2.241.000 2.241.000 -

20. 925 Ogrody botanicz-
nei zoologiczne 
oraz naturalne 
obszary i obiekty 
chronionej przy-
rody

- 2.000 2.000 -

21. 926 Kultura fizyczna 2.840.000 2.258.150 2.258.150 -

OGÓŁEM 127.029.629 109.486.779 101.733.599 7.753.180

Bielawski Klub Mahjonga w 
składzie: Elwis, Czip, Borsuk i Krab 
działa od lipca 2012 r. Członkowie 
klubu swoją przygodę z grą zaczy-
nali w domowych pieleszach, pilnie 
studiując zasady Riichi Mahjonga 
i oswajając się z klockami do gry. 
Zimą i latem 2013 r. współpracowa-
li z barem Wook & Roll w Bielawie, 
gdzie można było ich spotkać pra-
wie w każdą środę. Okazało się, że 
Sushi i Mahjong to świetny duet! W 
listopadzie 2013 r. członkowie Klu-
bu zorganizowali szkółkę Mahjonga 
na japońskim konwencie BAKA we 
Wrocławiu. W międzyczasie wzię-
li udział w małym turnieju z nagro-
dami. Była to dla nich, i jest nadal, 
przednia zabawa, którą próbują za-
razić innych. 26 listopada 2014 r. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Bielawie odbyło się pierwsze spo-
tkanie Bielawskiego Klubu Mah-
jonga. Podczas spotkania Marek 
Wakuluk – prezes – przedstawił 
zebranym członków Klubu, a na-
stępnie opowiedział o grze i jej za-
sadach. Po części teoretycznej ze-
brani goście mieli okazję zagrać i 

postawić swoje pierwsze kroki na 
drodze do bycia mistrzami Mahjon-
ga. Od listopada 2014 r. bielawska 
biblioteka jest siedzibą Klubu Mah-
jonga. Od 19 do 27 stycznia 2015 
r. w bielawskiej bibliotece odbywa-
ły się zajęcia feryjne z grą Mahjong. 
Zajęcia prowadził instruktor Marek 
Wakuluk. Gra Mahjong wciągnęła 
grupę do tej fascynującej gry umy-
słowej. 3 lutego 2015 r., na zakoń-
czenie kursu, uczestnicy feryjnej 
Szkółki Riichi Mahjonga, czyli Kata-
rzyna Bujnowska, Mikołaj Bujnow-
ski, Julia Fikus, Monika Guzikow-
ska-Fikus, Adriana Kędziak, Renata 
Marczyńska, Joanna Patalon, Ju-
styna Rak, Paulina Urbanek, Oli-
wia Wolska otrzymali certyfikaty i 
uzyskali stopień 新人 (Nowicjusz). 
Bielawski Klub Mahjonga ma swoją 
grupę na FB, gdzie pasjonaci Mah-
jonga z całej Polski mogą wymie-
niać się różnymi ciekawymi linkami 
i informacjami: http://www.facebook.
com/groups/mahjongbielawa

Osoby, które chciałyby zgłę-
bić tajniki tej gry, zapraszamy do 
bielawskiej biblioteki.

Bielawski Klub Mahjonga w bibliotece
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Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie i BARL zaprasza-
ją na wystawę malarską Małgorza-
ty Rynarzewskiej „Magiczna strona 
życia”. Autorka jest absolwentką 
Akademii Sztuk Wizualnych w Po-
znaniu. 

Swoje bogate życie artystycz-
ne (kierownik produkcji w Studio 

Filmów Animowanych, Dyrektor Te-
atru Polskiego w Poznaniu ) dzieli-
ła z działalnością projektową w Pol-
sce i za granicą. ZAPRASZAMY od 
10 lutego do 15 marca 2015 ART 
GALERII w bielawskim ART INKU-
BATORZE (I piętro ) ul. Piastow-
ska 19c w godz. 9.00-16.00  Wstęp 
wolny!

„Magiczna strona życia”

7 lutego w 
siedzibie Zespołu 
Szkół Cechu Rze-
miosł Różnych 
odbył się obo-
wiązkowy spraw-
dzian fryzjer-
ski. W tym roku 
w sprawdzianie 

udział wzięli uczniowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie oraz uczniowie z 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Świdnicy. W ramach sprawdzianu 
zadaniem uczestników w zakresie 
fryzjerstwa męskiego było strzyże-
nie i modelowanie. W ramach fry-
zjerstwa damskiego - wyciskanie 
fal na mokro, nakręcenie pierścieni, 
nakręcenie trwałej ondulacji, strzy-
żenie oraz uczesanie fryzury fanta-
zyjno – wieczorowej. W sprawdzia-
nie udział wzięło 13 osób (w tym z 
klasy I - 6 osób, z klasy II – 3 oso-
by i z klasy III – 4 osoby). Komisja 
oceniająca w składzie wykwalifiko-
wanych fryzjerów w osobach Iwony 
Kumiec, Barbary Buczek i Dari-

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH
usza Masłowskiego pod prze-
wodnictwem Lucyny Pilarczyk, 
wyróżniła najwyższą notą spośród 
uczestników sprawdzianu dwie oso-
by. Pierwsze wyróżnione otrzyma-
ła uczennica klasy I Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie KATARZY-
NA ŚLIZ, szkoląca się w zakładzie 
fryzjerskim Pani Sabiny Błasz-
czyk w Bielawie, a drugie wyróżnie-
nie otrzymał uczeń klasy III Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej ze Świdnicy 
- DAWID LEBODA, szkolący się 
w zakładzie fryzjerskim Pana Da-
riusza Masłowskiego. Komisja 
oceniająca stwierdziła, że poziom 
umiejętności fryzjerskich uczestni-
ków sprawdzianu, był na wysokim 
poziomie, ale warto, a nawet nale-
ży w dalszym ciągu zgłębiać swoją 
wiedzę oraz umiejętności z zakre-
su fryzjerstwa, co zaprocentuje na 
egzaminie czeladniczym, potwier-
dzającym kwalifikacje zawodowe 
uczniów klas III szkół zawodowych.

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu w Bielawie

Nowe miejsca pracy w Bielawie 
Kilkadziesiąt osób znajdzie zatrudnienie w dwóch bielawskich firmach. A wszystko dzięki sprzedaży dzia-

łek przez Gminę Bielawa, umożliwiających obecnie dojazd do znajdujących się tam nieruchomości. 
Inwestor z Wrocławia i inwestorzy z Górnego Śląska zwrócili się do gminy, celem wykupienia działek, bez których 

nie mają możliwości dojazdu do nabytych już wcześniej nieruchomości, znajdujących się przy ul. ks. Biskupa Romana i 
przy ul. Strażackiej.  Zarówno jeden jak i drugi inwestor zamierzają na wiosnę br. rozpocząć remont obiektów, następnie 
uruchomić w nich produkcję, co w przyszłości zaowocuje zwiększeniem liczby miejsc pracy o kilkadziesiąt stanowisk.

Ulica Hempla dwukierunkowa
Ruch dwukierunkowy obowiązuje od 10 lutego br. na przewężeniu 

ulicy Hempla pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Strażacką. Zmiana ta jest 
znacznym usprawnieniem przepustowości ruchu pomiędzy górną a dolną 
częścią miasta i znacznie ułatwia komunikację.

Do tej pory kierowcy, którzy chcieli dotrzeć do drugiej części Biela-
wy zmuszeni byli jechać wyłącznie ulicą Piastowską, a w przypadku koli-
zji czy wypadku - przejazd był niemożliwy.

Jest to również dodatkowe ułatwienie dla kierowców, którzy płynnie 
mogą poruszać się po ulicy Hempla, a także alternatywa dla przejazdu w 
obu kierunkach.

Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i 
zwrócenie uwagi na to, że pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy jadą-
cy od strony ulicy Żeromskiego.

Redaktor naczelny: Paulina Walczewska
Skład: Krystian Borzestowski

Druk:
Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52
tel./fax 74 645 69 70

Adres redakcji: 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1, czynne: pn-pt w godz. 7.30-15.30

1. Wodociąg publiczny Bielawa
Wodociąg oparty jest na wo-

dzie mieszanej powierzchniowo-
-wgłębnej. Zaopatruje w wodę 
99,9 proc. mieszkańców   Bielawy   
oraz  mieszkańców   gminy   wiej-
skiej Dzierżoniów zamieszkałych 
w: Ostroszowicach, Owieśnie, My-
śliszowie, Kietlicach, Józefówku i 
Jodłowniku. Procent zwodociągo-
wania tych miejscowości to 83 %. 
Wody powierzchniowe służące do 
zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia należą do kategorii A2 i 
wymagają prostego uzdatniania fi-
zycznego - filtracji i dezynfekcji. 
Wody wgłębne zawierają duże ilo-
ści żelaza i manganu.

W 2014 r. pobrano do bada-
nia laboratoryjnego 16 próbek do 
badań fizyko-chemicznych i 15 do 
badań mikrobiologicznych wody 

INFORMACJA NA TEMAT ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI WODY W GMINIE BIELAWA
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Stwierdzono przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych war-
tości parametrów chemicznych w 2 
próbkach. Przekroczenia dotyczyły 
żelaza.

Badania laboratoryjne prze-
prowadzone po podjętych dzia-
łaniach naprawczych Spółki WiK 
stwierdzają, że parametry wody 
są zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w 
sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.). 
Wodociąg oceniono jako dobry w 
2014 r.

Pływalnia Miejska „Aguarius”
Stan sanitarno-techniczny i 

porządkowy pływalni dobry. Jakość 
wody dobra. Na 60 przebadanych 

próbek wody nie kwestionowano 
żadnej .

Basen kąpielowy ul. Wysoka 1.
W 2014 roku basen nie był 

uruchomiony w sezonie letnim, po-
dobnie jak w roku ubiegłym.

Ciepła woda użytkowa
W 2014 r. badanie ciepłej 

wody użytkowej w kierunku bak-
terii z grupy Legionella było prze-
prowadzone w budynku Szpitala 
Powiatowego, Zakładu Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczego ul. Wolności 
114 i Domu Pomocy Społecznej ul. 
Żeromskiego. Nie stwierdzono sko-
lonizowania instalacji wody ciepłej 
bakteriami z grupy Legionella w 
kontrolowanych obiektach.

Informacja została przygoto-
wana przez Powiatową Stację Sa-
nitarno-Epidemiologiczną w Dzier-
żoniowie.

29 stycznia odbyło się pierw-
sze w 2015 r. spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki (DKK), na 
którym omawiano ogromnie emo-
cjonującą książkę Sary Connell pt. 
„Surogatka. Jak moja mama uro-
dziła mi syna”.

Książka Sary Connell to wzru-
szający, niezwykle intymny zapis 
długich i bolesnych starań autorki i 
jej męża o własne dziecko. Wielolet-
nie próby poczęcia potomstwa, ku 
rozpaczy rodziców, zawsze kończy-
ły się niepowodzeniem, a nadzieję 
na biologiczne potomstwo nieocze-
kiwanie dała im dopiero matka Sary. 
Ta blisko sześćdziesięcioletnia ko-
bieta, z narażeniem własnego zdro-
wia i życia, została matką zastępczą 
dziecka swojej córki i zięcia. Autorka 
opisuje wyjątkową więź, jaka połą-
czyła obie te kobiety i ogromną ra-
dość całej rodziny z narodzin upra-
gnionego Finneana.

Historia Sary Connell wywar-
ła na klubowiczkach duże wrażenie 
oraz wywołała burzliwą dyskusję 
o zjawisku macierzyństwa zastęp-
czego. Przykład Sary i jej mamy 
pokazuje, że może to być wyjątko-
wy dar. Z jednej strony trudno od-
mówić komukolwiek prawa do po-
siadania biologicznego potomstwa, 
z drugiej zaś wątpliwości budzi tak 
duża ingerencja w prawa natury. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Jak moja mama urodziła mi syna
czyli „Surogatka”  Sary Connell

Niewątpliwie są to kwestie bardzo 
złożone i niemożliwe do jedno-
znacznej oceny zarówno z punktu 
widzenia prawa, jak i etyki.

Już 26 lutego kolejne spotka-
nie DKK, na którym mowa będzie 

o tragicznej wyprawie na Broad 
Peak w 2013 r., której kulisy opisu-
je w swojej najnowszej książce pt. 
„Długi film o miłości. Powrót na Bro-
ad Peak” Jacek Hugo-Bader.

ZAPRASZAMY!
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Propozycja zadań remontowych na 2015 r. 
(c.d.).

Kominy

Adres Wartość robót 
ogółem

Udział Gminy    
w kosztach

Udział wła-
ścicieli     w 
kosztach

Remonty 
budynków 
gminy

Kasztanowa 1B 11 670,00 0,00 -  -
11 Listopada 2 10 000,00 0,00 -  -
11 Listopada 4 10 000,00 2 999,20 7 000,80  -
Ludowa 3 20 000,00 9 631,80 -  -
Piastowska 33 5 000,00 3 662,60 1 337,40  -
Piastowska 65 10 000,00 4 928,80 5 071,20  -
Strażacka 4 4 000,00 1 838,10 2 161,90  -
pl. Wolności 8 4 560,00 1 604,70 2 955,30  -
Waryńskiego 32 15 000,00 3 620,80 -  -
Waryńskiego 43 8 000,00  -  - 8 000,00
Wodna 2 13 000,00 7 452,60 5 547,40  -

Biegi schodowe i stropy

Adres Wartość robót 
ogółem

Udział Gminy         
w remontach 
wspólnot

Udział właści-
cieli          w 
remontach

Remonty 
budynków 
Gminnych

Nowobielawska 49 10 000,00 - - 10 000,00
P. Pracy 22 20 000,00 7 843,70 12 156,30  -
Sienkiewicza 8 5 000,00 - - 5 000,00

Odwodnienia

Adres
Wartość robót 
ogółem

Udział Gminy     
w remontach

Udział właści-
cieli w remon-
tach

Remonty 
budynków 
Gminy

Akacjowa 3 9 000,00 4 795,30 4 204,60  -
Bankowa 8 17 500,00 9 699,60 7 800,40 -
B. Chrobrego 18 18 000,00 5 707,80 12 292,20 - 
B.Getta 14 25 000,00 14 516,10 10 483,90 - 
Ludowa 12 11 000,00 7 894,10 3 105,90 - 
pl. Wolności 2 20 000,00 4 976,80 15 023,20 - 
Obr. Westerplatte 12 22 000,00 11 314,20 10 685,80 - 
Piastowska 42 10 000,00 2 963,40 7 036,60 - 
P. Pracy 9 12 000,00 7 339,80 4 660,20 - 
Wodna 26 46 828,00 27 958,00 18 870,00 - 

Malowanie klatek schodowych

Adres
Wartość robót 
ogółem

Udział Gminy        
w remontach

Udział właści-
cieli              w 
remontach

Remonty 
budynków 
Gminy

3 Maja 25 10 000,00 8 533,30 1 466,70  -
Oś. Włókniarzy 6 20 000,00 3 330,90 16 669,10  -
Piastowska 41-41a 20 000,00 0,00 20 000,00  -
Przod. Pracy 22 20 000,00 7 843,70 12 156,30  -
Waryńskiego 4a 16 000,00 8 551,10 7 448,90  -
Waryńskiego 6 20 000,00 13 359,60 6 640,40  -
Waryńskiego 26 15 000,00 4 149,10 10 850,90  -
Westerplatte 22 10 000,00 0,00 10 000,00  -
Wolności 115 8 000,00 1 714,30 6 285,70  -
Żeromskiego 28a 5 000,00 0,00 5 000,00  -

Stolarka okienna i drzwiowa

Adres Wartość robót 
ogółem

Udział Gminy        
w remontach

Udział właścicieli     
w remontach

Remonty bu-
dynków Gminy

Akacjowa 1 1 700,00 938,80 761,20 - 
Boczna 3 4 000,00 1 859,40 2 140,60 -
Dzierżoniowska 32 1 000,00 352,00 648,00 - 
Jasna 1 5 000,00 846,30 4 153,70 - 
1 Maja 13 3 000,00 1 251,60 1 748,40 - 
Nowobielawska 25 9 000,00 8 245,00 755,00 - 
Nowobielawska 53 4 500,00 3 171,90 1 328,10 - 
P. Pracy 15 4 500,00 3 869,00 631,00 -
P. Pracy 22 8 000,00 3 137,40 4 862,60 -
P. Pracy 37 1 500,00 606,60 893,40 -
P. Pracy 38 1 500,00 557,90 942,10 -
Sowia 8 1 000,00 536,30 263,70 -
Słomiana 6 3 000,00 1 685,50 1 314,50 -
Tkacka 12 2 000,00 1 357,20 642,80 -
Waryńskiego 4 3 000,00 2 197,50 802,50 -
Waryńskiego 4a 1 100,00 587,90 512,10 -
Wiejska 5 2 000,00 747,50 1 252,50 -
Wiejska 23 3 000,00 1 698,80 1 301,20 -
Wolności 65 4 000,00 - - 4 000,00
Wolności 142 2 500,00 955,00 1 545,00 -
Wysoka 5 3 500,00 3 500,00 1 643,40 -

Rozbiórki

Adres
Udział Gminy 
w remontach

Udział 
właścicieli          
w remontach

Remonty bu-
dynków Gminy Uwagi

Wolności 74A  -  - 20 000,00 komórka

Od 18 grudnia 2014 roku funk-
cję prezesa Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych pełni          Ja-
nusz Cąber. Nowy prezes ma 62 
lata, jest żonaty, ma dwie córki i 
wnuczkę. Posiada wieloletnie do-
świadczenie inwestycyjno-budowla-
ne, które zdobywał zarówno w sek-
torze publicznym jak i prywatnym.

Janusz Cąber jest znany nie 
tylko jako przedsiębiorca, ale także 
jako działacz społeczny. Chętnie 
udziela się charytatywnie wspoma-
gając i organizując działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz osób 
potrzebujących. Oprócz tego pełni 
funkcję honorowego prezesa Klu-
bu Sportowego Bielawianka i ho-
norowego członka Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bielawie.

Jaką ma Pan wizję działal-
ności Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych w Bielawie?

Działalność naszej firmy opie-
ra się w głównej mierze na zarzą-
dzaniu nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych. Posiadamy wie-
dzę i doświadczenie w tej mate-
rii. Model świadczonych przez nas 
usług każdorazowo będzie konsul-

towany ze wszystkimi wspólnotami 
współpracującymi z MZBM. W pro-
cesie zarządzania nieruchomościa-
mi chcemy zapewnić racjonalne 
gospodarowanie powierzonymi fun-
duszami, przy jednoczesnym opty-
malizowaniu kosztów utrzymania 
nieruchomości. Będziemy podejmo-
wać wszelkie starania, by utrzymać 
nieruchomości w jak najlepszym 
stanie, a w miarę posiadanych środ-
ków będziemy inwestować w popra-
wę jakości zasobów. Podejmiemy 
starania w celu utrzymania czysto-
ści chodników, przejść i dojazdów 
do nieruchomości, zlecając to spe-
cjalistycznym firmom. Priorytetem 
jest dla mnie racjonalne gospo-
darowanie funduszami i poprawa 
standardu życia mieszkańców oraz 
staranne wywiązanie się z umowy 
podpisanej z gminą Bielawa.

Które zadania uważa Pan za 
priorytetowe w obecnym roku?

Z całą pewnością priorytetem 
jest dla nas  realizacja zadań inwe-
stycyjnych oraz remontów bieżą-
cych przewidzianych na ten rok, po-
nieważ są to najpilniejsze potrzeby. 
W 2015 r. zaplanowaliśmy remonty 
dachów, elewacji, instalacji gazo-
wych, instalacji elektrycznych, pra-
ce murarsko-betoniarskie i wiele in-
nych. Plan zadań remontowych był 
szczegółowo konsultowany. Chce-
my również w tym roku zakończyć 
modernizację budynku administra-
cji, by poprawić jakość obsługi na-
szych klientów. Rozpoczęliśmy 
również starania o pozyskanie środ-
ków unijnych z nowej perspektywy, 
zwłaszcza na termomodernizację.

Na jakie inwestycje MZBM 
będzie starał się pozyskać środki?

Wspólnoty mogą starać się o 
dofinansowanie w ramach 9 Prio-

rytetu „Miasta” RPO WD. Ważnym 
elementem jest ujęcie w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji przyjmowa-
nym przez władze miejskie oraz usy-
tuowanie na wyznaczonym obszarze 
miasta przewidzianym do rewitaliza-
cji. Ponadto, wszystkie inwestycje 
dotyczyć muszą tylko części wspól-
nych nieruchomości. Nowe RPO 
przewiduje możliwość pozyskania 
środków na  termomodernizację bu-
dynków będących w zarządzaniu 
wspólnot mieszkaniowych. Dodat-
kowo przewidziano finansowanie in-
stalacji odnawialnych źródeł energii. 
Przyznawanie pomocy finansowej 
wspólnocie mieszkaniowej odbywa 
się na zasadzie konkursu, opartego 
o kryteria wyboru projektów (meryto-
ryczne i formalne) ustalone przez In-
stytucję Zarządzającą. 

Czy planuję Pan pod-
jąć współpracę ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Bielawie? Jeśli 
tak,  to w jakim zakresie?

Oczywiście, planuję nawiązać 
współpracę ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową w Bielawie, gdyż widzę 
możliwość ścisłego współdziałania 
na wielu polach. W tej sprawie spo-
tkałem się niedawno z Prezesem 
SM Panem Tadeuszem Derenow-
skim. Poruszyliśmy kilka ważnych 
aspektów, m.in. możliwość współ-
pracy zwłaszcza w sąsiadujących 
ze sobą nieruchomościach będą-
cych w zarządzie MZBM i SM. Z 
pewnością postaramy się wspólnie 
zadbać o estetykę naszych zaso-
bów. Tam, gdzie będzie to możliwe, 
będziemy, po modernizacji naszych 
budynków, korzystać z dostaw cie-
pła z kotłowni spółdzielczej.

Otrzymałem zapewnienie od 
Prezesa SM o chęci pełnej współpra-
cy, co odebrałem bardzo pozytywnie.

Wywiad z Januszem Cąbrem -  nowym Prezesem  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie.

REMONTY LOKALI
Modernizacja mieszkań lub lokali  innego typu 

poprawia ich estetykę oraz podnosi standard i kom-
fort użytkowania. Dlatego też spółka MZBM zachęca 
mieszkańców do wykonywania remontów i pozosta-
łych prac modernizacyjnych, a także proponuje po-
moc w ich realizacji.

Jednocześnie Miejski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych w Bielawie przypomina właścicielom i najem-
com, że przed rozpoczęciem remontu warto zapo-
znać się z przepisami prawa budowlanego. Bardzo 
często bowiem inwestor wykonujący poszczególne 
prace, powinien uzyskać niezbędne dokumenty. 

Specjalnie dla Państwa prezentujemy poniżej 
najważniejsze z nich: 

* WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWA-
NIA GAZOWEGO:
• wstępna opinia kominiarska określająca sposób od-

prowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wen-
tylacji nawiewno-wywiewnej,

• warunki przyłączeniowe do instalacji gazowej dla ce-
lów grzewczych z Zakładu Gazowniczego (PGNiG),

• zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
• zgoda Starosty Dzierżoniowskiego.

Po wykonaniu należy uzyskać – pozytywną 
opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia ko-
tła; wykonania i funkcjonowania wentylacji nawiewno-
-wywiewnej w lokalu.

* WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWA-
NIA Z PIECEM NA PALIWO STAŁE:
• wstępna opinia kominiarska określająca sposób od-

prowadzenia spalin od kotła oraz zapewnienia wen-
tylacji naw-wyw,

• zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
• zgoda Starosty Dzierżoniowskiego.

Po wykonaniu należy uzyskać – pozytywną 
opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia ko-
tła; wykonania i funkcjonowania wen. nawiewno-wy-
wiewnej w lokalu.

* ADAPTACJA NIEUŻYTKOWEJ CZĘŚCI BU-
DYNKU NA CELE MIESZKALNE:
• rysunek techniczny określający zakres przebudowy 

wraz z wymiarami,
• zgoda Współwłaścicieli budynku lub Zarządcy,
• zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
• zawarcie umowy o adaptacje.

Po zakończeniu robót należy wykonać - in-
wentaryzację powykonawczą nowo powstałych po-
mieszczeń wraz  z wymiarami i uzyskać oświadczenie 
osoby nadzorującej prace o prawidłowości wykonania 
robót.

* WYMIANA (WYKONANIE) INSTALACJI GA-
ZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W MIESZKANIU:
• zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
• zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
• zawarcie umowy na remont lokalu mieszkalnego.

* WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYN-
KU ZABYTKOWYM:
• zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
• zgoda Starosty Dzierżoniowskiego,
• zgoda konserwatora zabytków.

* PRACE, TAKIE JAK:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lo-

kalu z zachowaniem istniejących wymiarów.
• Malowanie lokalu.
• Częściowa naprawa tynków.
• Wymiana podłóg.
• Ułożenie płytek podłogowych lub ściennych.

Wymagają jedynie uzyskania zgody Zarządcy 
lub Współwłaścicieli budynku.

* ROBOTY MODERNIZACYJNE LOKALU 
MIESZKALNEGO POLEGAJĄCE NA:
• Wygrodzeniu łazienki i WC z części lokalu mieszkal-

nego.
• Zmianie struktury mieszkania (zmiana funkcji po-

mieszczeń, budowa ścianek działowych lub ich wy-
burzenie).

Zmianie układu funkcjonalnego mieszkania 
połączona z przebudową ścian konstrukcyjnych:
• rysunek techniczny określający zakres przebudowy 

wraz z wymiarami pomieszczeń,
• zgoda Współwłaścicieli lub Zarządcy budynku,
• uzyskanie zgody lub pozwolenia na budowę ze Sta-

rosty Dzierżoniowskiego,
• zawarcie umowy na remont.

Po wykonaniu robót należy wykonać: - inwen-
taryzację powykonawczą pomieszczeń w lokalu wraz           
z wymiarami; uzyskać oświadczenie osoby nadzoru-
jącej prace o prawidłowości wykonania robót (opinię 
kominiarską potwierdzającą prawidłowość wykonania i 
funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w po-
mieszczeniu łazienki lub WC)
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50 TWARZY GREYA prod. USA 
20 – 22.02 godz. 18.00 i 20.10
Anastasia Steele jest mło-

dą studentką literatury, która prze-
prowadza wywiad z intrygującym 
Christianem Greyem - milionerem i 
przedsiębiorcą. Dziewczyna jest za-
fascynowana inteligentnym i przy-
stojnym mężczyzną, który robi na 
niej niesamowite wrażenie, jednak 
gdy ich spotkanie dobiega końca, 
stara się o nim zapomnieć. Grey zja-
wia się jednak w sklepie, w którym 
dorywczo pracuje Anastasia i prosi 
o kolejne spotkanie. Studentka zga-
dza się - tym samym wkracza w nie-
bezpieczny świat pożądania, erotyki 
i głęboko skrywanych pragnień.

20 – 22.02
PINGWINY Z MADAGASKA-

RU prod. USA
godz. 14.30 2D
godz. 16.10 3D
Superszpiedzy nie rodzą się 

ot tak - wykluwają się z jaj. Po-
znajcie historię najwspanialszych 
ptasich szpiegów wszech czasów: 
Skippera, Kowalskiego, Rico i Sze-
regowego. Ci elitarni tajni agenci 
łączą siły z tajną organizacją Pół-
nocny Wiatr, którą dowodzi Agent 
Utajniony (moglibyśmy zdradzić 
jego prawdziwe imię, ale… sami 
rozumiecie). Razem stawią czoło 
doktorowi Oktawiuszowi Mackiewi-
czowi, który chce zniszczyć świat. 
Najnowszy film twórców „Mada-
gaskaru” to wielka przygoda pin-
gwinów, które odwiedzą Antarkty-
kę, Wenecję, pustynię, Szanghaj, 
Nowy Jork i Kentucky. Podczas 

tajnej misji będą musiały zmierzyć 
się ze złym naukowcem, skosztują 
pysznych chrupek serowych i zro-
bią to, czego nie zrobiły żadne inne 
pingwiny.

30.02 – 01.03
BARANEK SHAUN prod. 

ANG godz. 16.00
Niepokorny, skory do pakowa-

nia się w tarapaty baranek Shaun, 
wykorzystując nieobecność gospo-
darza, postawia wybrać się na wy-
cieczkę do miasta. Nie do końca 
przemyślana wyprawa w towarzy-
stwie psa Bitzera i innych przyjaciół 
z farmy obfitować będzie w ciekawe 
przygody, ale i niebezpieczeństwa, 
czekające w metropolii na nieznają-
ce świata zwierzęta.

7 Syn  prod. USA
godz. 18.00 3D dubbing
godz. 20.00 3D napisy
W czasach kiedy czary, ma-

gia i legendy splatają się ze sobą, 
ostatni wojownik tajemniczego za-
konu, Mistrz Gregory (Jeff Bridges) 
wyrusza w podróż, aby odnaleźć 
przepowiadanego w proroctwach 
bohatera, któremu dane jest wła-
dać nadludzką siłą. Wyrwany ze 
swojego spokojnego życia na far-
mie i nie zdający sobie do koń-
ca sprawy z roli, jaką przyszło mu 
wypełnić, Tom - ostatni Siódmy 
Syn (Ben Barnes) podejmuje wraz 
ze swoim zaprawionym w bojach 
mentorem wyprawę, której celem 
jest pokonanie królowej ciemności 
(Julianne Moore) oraz jej armii za-
bójców o nadnaturalnej sile.

   komLg

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki Bielawie 
I Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego 
Zapraszają na wystawę malarstwa: 

MAŁGORZATY 
RYNARZEWSKIEJ 

 
 

 
 

Art.Galeria 2.11 
Art.Inkubator ul.Piastowska 19c 1 piętro 

 
     Czynna od 10 lutego   
     Wystawę możną oglądać do 15 marca 2015 w godzinach 9.00 - 16.00 
      Odwiedziny zbiorowe po uprzednim uzgodnieniu.  

Do 15 marca  
MAGICZNA STRONA ŻYCIA 

- wystawa prac malarskich Małgo-
rzaty Rynarzewskiej - Sala wysta-
wowa  Art.Inkubatora przy ul. Pia-
stowskiej 19c.

Wystawa czynna w godzi-
nach 9.00 – 16.00. Odwiedziny 
zbiorowe po uprzednim uzgodnie-
niu tel. 74 8333007.

O Artyście:
Małgorzata Rynarzewska stu-

diowała na Akademii Ekonomicznej 
i Akademii Sztuk Wizualnych w Po-
znaniu – dyplom z projektowania 
wnętrz i ogrodów w pracowni prof. 
A . Oleksyn oraz konserwacji obra-
zów. Przez wiele lat zajmowała się 
projektowaniem odzieży – i za ma-
lowniczość projektów dzianin otrzy-
mała nagrodę niemieckiego domu 
towarowego HORTEN. Była peł-
nomocnikiem dyrektora ds. tech-
nicznych w Teatrze Polskim w Po-
znaniu, a także pełniła obowiązki 
dyrektora tego teatru. Obecnie pra-
cuje jako plastyk w Muzeum Za-

mek Górków w Szamotułach. Pro-
wadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, 
również dzieci upośledzonych a 
także na Uniwersytecie III wieku.  
Autorski program edukacyjny zdo-
był pierwsze miejsce w Polsce w 
konkursie Towarzystwa Wschód  
„Edukacja Globalna przez sztukę. 
Aranżuje wystawy muzealne, jest 
kuratorem wystaw malarskich, et-
nograficznych i myśliwskich.  Pro-
wadziła zajęcia z koloroterapii w 
ośrodku dla osób z porażeniem 
mózgowym po urazach i udarach 
mózgu CEREBRUM. Ale jej naj-
większa pasją jest malarstwo. 

Artystka tworzy obrazy z do-
minantą chłodnych tonów, nastrojo-
we, pełne harmonii i wysmakowa-
nych kolorystycznych zestawień. 
Dekoracyjne walory i intymny cha-
rakter wielu kompozycji są zna-
mienne dla tematycznego reper-
tuaru jej prac. Jednym z głównych 
tematów jest kobieta wpisana w 
surrealistyczny pejzaż. Kobieta 
piękna, często w nieco teatralnej 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza : 

pozie, czasem pojawiają się ko-
nie, kwiaty, akcesoria, kapelusze 
– to wszystko jest odniesieniem do 
osobistych przeżyć i doznań. Nie-
którzy krytycy mówią o niej ma-
larka lirycznego świata kobiet, ale 
też ich nieodgadnionych wnętrz. 
Pojawia się też inna fascynacja – 
to ruch, wirujące spódnice tance-
rek, wszystko wiruje, zmienia się, 
przenika cała postać, ale równię i 
tło obrazu. Ten ruch rozświetla ob-
raz, przenika wszystko powodując 
iż cały obraz staje się jednolitym 
ornamentem.  Wyważone, zwarte 
kompozycje, ukazujące bogaty we-
wnętrzny świat, z jej fascynacjami 
i silnymi związkami z naturą – w 
ten nurt wpisują się też bursztyno-
we obrazy będące zapisem wyda-
rzeń sprzed tysięcy lat, nie ulegają 
trendom i wpływom, odznaczają się 
niezwykłą konsekwencją. Bursztyn 
(tonacja cieplejsza), to silny kolor i 
zdecydowany kontrast, to połącze-
nie nurtu życia z naglą śmiercią.

Jej prace znajdują się w ko-
lekcjach w Polsce i zagranicą 
Niemcy, Wielka Brytania, Szwajca-
ria. Więcej: www.rynarzewska.com 

18 lutego
10.00 – PRGAZIK - eliminacje 

miejskie konkursu recytatorskiego 
dla szkół. Miejsce: Pozytywka 

8 marca
17.00 - MUZYCZNY KWIA-

TEK DLA EWY XI – doroczny kon-
cert, podczas którego dla Pań, z 
okazji Dnia Kobiet, wystąpią zna-
ni i mniej znani Panowie z Powia-
tu Dzierżoniowskiego. Miejsce: Art.
Inkubator.

Zajęcia stałe:
- Zajęcia muzyczno-wokalne 

prowadzi instr. Elżbieta Zachowska 
: Soliści: poniedziałek i czwartek 
g.16.00;  Zespół wokalny „Erato” 
soboty 9.00 - 12.00 17.00; Zespół 
„Quartet” czwartek18.00 20.00   –  
Pozytywka 

- Zespół wokalny senio-
rów Czerwona Jarzębina prowa-
dzi instr. Anna Rataj – Poniedzia-
łek  g.16.30 – magazyn artystyczny 
Art.-Inkubator

- Bielawska Kapela Podwór-
kowa – środy 16.00 – sala prób or-
kiestry

- Mali Kreatorzy - piątki–17.00  
art.inkubator pracownia ceramiki - 
prowadzi    mgr inż.arch.krajobrazu 
A.Juraszek

MOKIS jak co roku, na fe-
rie zimowe, zaprezentował szero-
ką ofertę kulturalno-rozrywkową. 
Przede wszystkim mnogość ofer-
ty filmowej dla najmłodszych, star-
szych i całkiem dorosłych. Kilkana-
ście porannych seansów w ramach 
kina feryjnego i specjalne pokazy 
cyklu STAR WARS w ramach feryj-
nego DKF. Ten drugi specjalny, bo z 
atrakcyjnymi nagrodami dla uczest-
ników pokazów. Wśród nich rozlo-

sowano model pojazdu kosmiczne-
go z GWIEZDNYCH WOJEN oraz 
gadżety komputerowe.  

Podczas ferii zimowych 2015 
rozgrywane były dwa turnieje z wy-
korzystaniem konsoli Xbox 360. „Ki-
nect Dance” to konkurs polegający 
na odtwarzaniu ruchów tanecznych 
zgodnych z przedstawionym obra-

zem graficznym i kontrolowanych 
przez specjalne urządzenie „ki-
nect”. Im lepsze odtworzenie ru-
chów tym większa punktacja dla 
grającego. Po wielu zmaganiach i 
kilkunastu kolejkach tańca, wyło-
niono zwyciężczynię pierwszego w 
Bielawie turnieju tanecznego z wy-
korzystaniem konsoli do gier z kon-
trolerem ruchu. Turniej rozgrywa-
no do gry DANCE CENTRAL 2 i 3. 
Do końca ważyły się losy trzeciego 
i czwartego miejsca. Od początku 
faworytką była Klaudia Kwiatkow-
ska i to ona, zdecydowanie zwycię-
żyła.  

Wyniki:
1. Klaudia Kwiatkowska – 24 344 746 pkt  
2. Natalia Olbińska – 13 775 529  pkt  
3. Karolina Chrzan – 12 698 500 pkt

 
FIFA 2015 to najnowszy, zna-

komity symulator piłki nożnej. Do 
turnieju przystąpiło 20 zawodni-
ków. Każdemu, droga losowania, 
przypisano drużynę piłkarską. Aby 
szanse były wyrównane, wybierano 
drużyny o równym poziomie gry. Po 

rozegraniu turnieju ligowego wyło-
niono czołową ósemkę,  która ro-
zegrała turniej w systemie pucha-
rowym. Po zaciętych pojedynkach 
najlepszy okazał się Adrian Byczek 
( zespół Chelsea FC ), drugie miej-
sce zajął Krzysztof Demczuk ( FC 
Barcelona ), a trzecie Paweł Bagiń-
ski ( Juventus Turyn ).  

Kolejną propozycją był projekt 
Piętro Artystyczne. Projekt 
stał się formą spędzania wol-
nego czasu dla dzieci w wie-
ku od 8 do 15 lat z bielawskich 
szkół. Podczas pięciu dwu-
godzinnych spotkań uczest-
nicy mieli możliwość poprzez 
zabawę rozwinąć swoje 
umiejętności w zakresie tań-
ca, prac plastycznych, pro-
jektowania i konstruowania. 

 Podsumowanie ferii w MOKiS Dzieci zapoznały się z budową instru-
mentów muzycznych i same zbudo-
wały z tektury dwa egzemplarze gitar 
i skrzypiec naturalnych rozmiarów. 
Uczestnicy grali również w  cie-
kawe gry planszowe rozwijają-
ce logiczne myślenie i refleks. 
- Feryjne Piętro Artystyczne było bar-
dzo fajne - relacjonuje z przejęciem 
trzynastoletnia Iza Czerwińska, jedna 
z najaktywniejszych uczestniczek za-
jęć - Dużo się tu nauczyłam, czas zle-
ciał szybko, a  do tego przekonałam, 
ze z tektury można zrobić wszystko.  

Nie zabrakło również za-
jęć artystycznych skierowanych 
do młodych wokalistów i tych któ-
rzy chcą kształcić i udoskonalać 
technikę śpiewu. Zajęcia wokalne 
prowadziła, kierowniczka zespołu 
ERATO Pani Elżbieta Zachowska.


