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Od września 2014 roku obowiązuje w na-
szym mieście Bielawska Karta Dużej Ro-
dziny. Program oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 
posiadających przynajmniej trójkę dzieci, 
niezależnie od dochodu. 

Trzydziestu pięciu zawodników bielaw-
skich klubów otrzymało łącznie 46 500 
złotych w  ramach przyznanych przez 
Urząd Miejski w  Bielawie stypendiów 
sportowych. Uroczyste wręczenie odbyło 
się 19 marca. 

Trwa rekrutacja do przedszkoli publicz-
nych w Bielawie na rok szkolny 2015/16.

W  III edycji Plebiscytu Samorządowy Li-
der Roku - Kompasy 2014, Gmina Biela-
wa zdobyła główną nagrodę w kategorii 
Sport za cykliczną imprezę skateboardin-
gową „Lines of Bielawa”. Uroczysta gala 
odbyła się 20 marca w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury. Nagrodę odebrał Pan 
Witold Runowicz - zastępca burmistrza 
Bielawy. Gospodarzem wieczoru był „Ty-
godnik Dzierżoniowski”. 

Na  Święta Zmartwychwstania Pańskiego, 

w imieniu własnym i samorządu miejskiego, 

składamy najlepsze życzenia. 

Niechaj świąteczne dni upływają Państwu 

w ciepłej atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych 

w duchu staropolskiej tradycji, 

z wielkanocną radością i wesołym dyngusem! 

Oby miły nastrój tych pięknych wiosennych świąt 

dał wszystkim Państwu wiele radości i szczęścia, 

a dobre świąteczne życzenia przyniosły wszelaką 

pomyślność oraz spełnienie planów i marzeń.

Wesołych Świąt!

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy

Zbigniew Dragan

Burmistrz Bielawy
Piotr Łyżwa
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o tyle istotne,że przy dużym nasy-
ceniu ruchu miejskiego,nasileniu 
remontów prowadzonych w pasie 
drogowym lub innych zdarzeń lo-
sowych  szczególnie w godzinach 
szczytu rozkłady jazdy umieszczo-
ne na przystankach z reguły nie 
odzwierciedlają stanu faktyczne-
go i nie będą zgodne z momen-
tem pojawienia się pojazdu na 
przystanku.

System dynamicznej informa-
cji przystankowej to nie tylko ta-
blice na przystankach, ale przede 
wszystkim system informatyczny 
i wyspecjalizowane oprogramo-
wanie do przetwarzania danych 
otrzymanych z pojazdów. To rów-
nież wyspecjalizowany sterow-
nik mikroprocesorowy umiesz-
czony w pojazdach komunikacji 
miejskiej. Dzięki niemu do syste-
mu dostarczane są istotne dane 
o położeniu pojazdów w sieci ob-
sługującej wszystkie linie komuni-
kacyjne. Elementem realizującym 
warstwę transportu danych są de-
dykowane modemy telefoniczne, 
które zarówno są zainstalowane 
w pojazdach jak i w szczególności 
umieszczone w wielowierszowych 

tablicach informacyjnych na przy-
stankach. Dane z sytemu są wyko-
rzystywane przy prezentacji gra-
ficznej ruchu pojazdów na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego tzw 
wirtualnego monitora, który moż-
na obserwować na stronie www.
zkm.bielawa.pl . W tablice SDIP po-
winna być wyposażona większość 
przystanków. System jest tak za-
projektowany, że może być rozbu-
dowywany o dodatkowe tablice.

SDIP jest jednym z elementów 
programu unijnego pn „Rozwój 
transportu zbiorowego na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego poprzez 
zakup i montaż systemu centralnego 
sterowania ruchem, dystrybucji bile-
tów, informacji, monitoringu oraz 
modernizacji infrastruktury towarzy-
szącej” realizowanego przez gminę 
Bielawa wspólnie z miastem Dzier-
żoniów, gminą Dzierżoniów, gminą 
Piława Górna i gminą Stoszowice.

Koszt realizacji całego pro-
gramu to 4.927.115,53 zł, w tym 
refundacja unii europejskie w 
wysokości 84,99% wydatków 
kwalifikowanych.” Prace zwią-
zane z programem są w trakcie 
realizacji.

W związku z prośbami rodziców 
udostępniamy dodatkowe punkty 
przyjmowania wniosków do przed-
szkoli publicznych w Bielawie.

Wniosek można otrzymać oraz 
złożyć w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego, Pl. Wolności 1, pok. nr 1 
(biuro podawcze) w  godzinach 
pracy urzędu, jak również w  od-
działach przedszkolnych, znajdu-
jących się przy szkołach podsta-
wowych (SP nr 4, ul. Ludowa 11, 
SP nr 7, os. Włókniarzy 10, SP nr 
10, ul. Gen. Grota-Roweckiego 6) 
w godz. 8:00 – 13:00.

Od 9 marca do 3 kwietnia 
br. rodzice mają czas, by zapisać 
swoje dziecko. Przypominamy, że 
w  tym roku do Przedszkola Pu-
blicznego nr 4 i  jego oddziałów 
funkcjonujących przy szkołach 
w  Bielawie dołączyły trzy przed-
szkola niepubliczne (przy ulicach 3 
Maja 22, Klonowej 4 i Wolności 88), 
które w przypadku dużego zainte-
resowania rodziców zostaną prze-
kształcone w placówki publiczne.

System służy do informowania 
pasażerów jak i do kontroli pra-
widłowości wykonywania usług 
przez operatorów ptz (publiczne-
go transportu zbiorowego).

Jednym z najistotniejszych 
elementów nowoczesnego sys-
temu miejskiego transportu 
zbiorowego jest informowanie 
pasażerów o bieżących, rzeczy-
wistych czasach przyjazdów i od-
jazdów pojazdów z przystanków 
oraz prezentowanie relacji prze-
siadkowych w wybranych, waż-
nych punktach przystankowych. 
Nowoczesne SDIP zapewnia-
ją pasażerom taką informację w 
postaci czytelnej informacji wi-
zualnej na specjalnie skonstru-
owanych w tym celu tablicach 
elektronicznych.

Dane uzyskiwane z systemów 
pokładowych pojazdów są wy-
korzystywane przez system cen-
tralny do bieżącego informowa-
nia pasażerów, co pozwala na 
wyświetlenie na bieżąco aktu-
alizowanych godzin przyjazdu i 
odjazdu pojazdów zgodnie z ich 
aktualnym odchyleniem od reali-
zowanego rozkładu jazdy. Jest to 
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Gmina Bielawa

Wybór przedszkola
Pierwszym etapem jest podjęcie 

decyzji o tym, czy chcemy, by nasze 
dziecko uczęszczało do przedszkola 
publicznego, czy też nie. Jeżeli wy-
bieramy przedszkole niepubliczne, 
wówczas składamy wymagane do-
kumenty w wybranej placówce.

Jeżeli natomiast chcemy skorzy-
stać z  możliwości, którą daje gmina 
i zapisać dziecko do przedszkola pu-
blicznego, wówczas dokumenty na-
leży złożyć w  Przedszkolu Publicz-
nym nr 4 przy ulicy S. Żeromskiego 
18. Uwaga! Po pozytywnym przejściu 
etapu rekrutacji Państwa dziecko zo-
stanie przydzielone do najbliższego 
przedszkola od miejsca zamieszkania.

Wniosek oraz oświadczenia 
można pobrać ze strony (http://bip.
um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_or-
ganizacyjne/szkoly_i_przedszkola/
przedszkole_publiczne_nr_4/komu-
nikaty_i_ogloszenia). Druki wniosku 
i oświadczeń są udostępniane także 
w Przedszkolu Publicznym nr 4 oraz 
oddziałach przy SP 4, SP 7 i SP 10.

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa wychowuje wraz z żoną troje dzieci, 
dlatego wie, co to znaczy mieć dużą rodzinę.

Burmistrz spotyka się z wieloma grupami społecznymi. Tym razem przyjął 
działkowców, których wysłuchał, zapowiadając dalszą współpracę.

7. Sesja Rady Miejskiej
Już po raz siódmy w  tej kadencji 

Radni Rady Miejskiej Bielawy spotkali 
się na Sesji - 25 marca br. Tematem prze-
wodnim była ocena stanu dróg i chod-
ników w mieście po sezonie zimowym.

Po przyjęciu protokołu z 6. Sesji 
Rady Miejskiej, Radni i  zebrani go-
ście wysłuchali prezentowanej przez 
kierownika Referatu Infrastruktu-
ry Technicznej oceny dróg i  chod-
ników po zimie. Zaprezentowane 
zostały miejsca, które wymagają na-
tychmiastowego remontu i  omó-
wione plany związane z naprawami. 

O  planach związanych z  mo-
dernizacją dróg w  naszym regio-
nie mówił również obecny na sesji 
Senator RP Stanisław Jurcewicz. 

Radni przyjęli szereg uchwał. 
Dotyczyły one między innymi: 
utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w  wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt, nadania imienia Zesłańców 
Sybiru Gimnazjum nr 1 w  Biela-
wie, a  także w  sprawie wprowa-
dzenia programu działań na rzecz 
rodzin wielodzietnych, pn. „Bie-
lawska Karta Dużej Rodziny”.

Radni przyjęli również świątecz-
ne życzenia od obecnej na Sesji Po-
seł na Sejm RP – Teresy Świło i Sena-
tora RP - Stanisława Jurcewicza. 

Posiadacze Karty mają moż-
liwość korzystania z  katalogu 
ulg, obejmujących między inny-
mi ofertę kulturalną, rekreacyjną 
i usługową w Bielawie oraz w  in-
nych miastach na terenie kraju, 
gdzie obowiązuje Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny.

Mimo że program funkcjonu-
je w  Bielawie od pół roku, to za-
interesowanie nim nie jest duże. 
Do tej pory na założenie Karty, 
spośród około 300. rodzin posia-
dających troje lub więcej dzie-
ci, zdecydowała się zaledwie 1/3 
z  nich. Dlatego też w  promocję 
Bielawskiej Karty Dużej Rodziny 
postanowił włączyć się burmistrz 
Piotr Łyżwa. - Jestem osobą, któ-
ra wychowała się w  wielodzietnej 
rodzinie, a  obecnie wraz z  żoną 
również wychowujemy troje dzie-
ci. Doskonale wiem, z  jakimi pro-
blemami zmagają się duże rodziny 
i jakie mogą mieć potrzeby. Zachę-
cam więc wszystkich do włączenia 
się w  naszą akcję i  do korzystania 
z proponowanej oferty – argumen-
tuje burmistrz. 

Obecnie Bielawską Kartę Du-
żej Rodziny wspiera kilkunastu 
partnerów z  sektora prywatnego 
i  publicznego. Posiadacze Karty 
zapłacą mniej m.in. w przedszko-
lach, żłobku, kinie czy pływalni 
„Aquarius”. Szczegółowy wykaz 

firm i  instytucji zaangażowanych 
w program znajduje się na stronie 
www.bielawa.pl w  zakładce „Kar-
ta Dużej Rodziny”. Tam też można 
znaleźć wszelkie informacje doty-
czące sposobu uzyskania Karty.

Warto podkreślić, że burmistrz 
zaangażował się nie tylko w  pro-
mocję akcji wśród bielawskich ro-
dzin, ale także u lokalnych przed-
siębiorców – Zamierzam aktywnie 
zachęcać właścicieli firm do włą-
czenia się w nasz program, ponie-
waż udział w  Bielawskiej Karcie 
Dużej Rodziny to korzyść nie tylko 

dla rodzin, ale także dla przedsię-
biorców, którzy mogą liczyć m.in. 
na promocję w  ramach naszego 
programu - mówi Piotr Łyżwa. 

Wszelkich informacji w  spra-
wie BKDR udziela Referat Spraw 
Społecznych i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miejskiego w Bie-
lawie (ul. Piastowska 1, pok. nr 2, 
tel. 74 8328 703). To właśnie tu-
taj można składać wnioski o przy-
znanie Karty Dużej Rodziny oraz 
w  przypadku przedsiębiorców 
składać deklaracje odnośnie przy-
stąpienia do akcji. 

Tak jak zaplanowano na walnym 
zebraniu sprawozdawczo – wybor-
czym 28 lutego w siedzibie Rodzin-
nych Ogródków Działkowych „Za-
chód” w  Bielawie, w  którym wziął 
udział burmistrz Piotr Łyżwa, tym ra-
zem zaprosił do siebie przedstawicie-
li bielawskich ogrodów działkowych.

Spotkanie burmistrza 
z działkowcami

Podczas spotkania działkowcy 
przedstawili burmistrzowi proble-
my, z  którymi borykają się na co 
dzień i ogólnie omówili stan bie-
lawskich ogrodów działkowych. 
Burmistrz podczas rozmowy za-
powiedział dalszą współpracę. 

Paulina Walczewska
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Pradziada Ocal od Zapomnienia”, 
a w akcji „Pomóż i Ty” zbieramy ce-
giełki na rzecz różnych stowarzy-
szeń i fundacji.

Bardzo aktywnie działa Szkolne 
Koło Misyjne, w  którym uczniowie 
prowadzą zbiórkę cegiełek na rzecz 
misji w  najuboższych krajach afry-
kańskich. Koło ściśle współpracuje 
z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym 
we Wrocławiu, a członkowie Ośrod-
ka są regularnymi gośćmi w szkole, 
prowadzą zajęcia z  uczniami, opo-
wiadają o swoich doświadczeniach.

Nie zapominamy też o  na-
szych czworonożnych przyjacio-
łach i   w  czasie Szkolnego Tygo-
dnia Zwierząt zbieramy karmę. 
Zawozimy ją w rowerowej wypra-
wie do zaprzyjaźnionego Schroni-
ska „Azyl” w Dzierżoniowie.

Ważnym wydarzeniem w szko-
le jest Tydzień Edukacji Global-
nej, w  którym promuje się dzia-
łania dla dobra człowieka i Ziemi. 
Tu współpracujemy z Polską akcją 
Humanitarną oraz z WWF. Od pię-
ciu lat należymy do Klubu Szkół 
Unicef i  razem z  Funduszem Na-
rodów Zjednoczonych (Unicef ) 
uczymy się nieść pomoc dzieciom 
w  najuboższych zakątkach świa-
ta  - w  rejonach katastrof huma-
nitarnych czy klęsk żywiołowych. 
Bierzemy udział w  akcjach edu-
kacyjnych i  pomocowych. Wła-
śnie zakończyliśmy udział w  glo-
balnym projekcie Unicef o nazwie 
„Wszystkie Kolory Świata”, którego 
celem jest ratowanie życia dzieci 
w  Sudanie Południowym –  kra-
ju zniszczonym wojną, gdzie lud-
ność jest dziesiątkowana przez 

głód, choroby, gdzie półtora mi-
liona dzieci jest skrajnie niedoży-
wionych i  tysiące z  nich bez po-
mocy humanitarnej skazanych 
jest na śmierć.

Zadaniem uczniów w tej akcji 
było uszycie szmacianej charyta-
tywnej laleczki – cegiełki ratują-
cej życie. Nasi uczniowie wywią-
zali się z tego zadania na szóstkę. 
Stworzyli 176 laleczek zachwy-
cających wyglądem i  pomysło-
wością wykonania. Finałem akcji 
był uroczysty Koncert dla Unicef, 
w którym wzięli udział uczniowie, 
rodzice i opiekunowie. Nie zawie-
dli licznie przybyli oficjalni goście 
– przedstawiciele władz miasta 
i  władz samorządowych, przyby-
li dawni dyrektorzy naszej szkoły, 
a także przedstawiciele lokalnych 
firm. Obecność tak znamienitych 
gości podnosi rangę naszych dzia-
łań i jest dobrym sygnałem, że po-
dążamy we właściwym kierunku.

Wszystkie te przedsięwzię-
cia mające na celu uwrażliwianie 
uczniów na los drugiego człowie-
ka nie byłyby możliwe bez zaanga-
żowania rodziców i opiekunów, na 
których pomoc i  zrozumienie mo-
żemy zawsze liczyć. Dlatego dzię-
kujemy za tę pomoc, za ofiarność, 
za to, że wspólnymi siłami może-
my dążyć do kształtowania właści-
wych postaw, możemy uczyć dzieci 
ciekawości świata, wrażliwości i od-
powiedzialności za jego przyszłość.    

Koordynator Klubu Unicef  
Krystyna Świerczyńska
Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie

12-14 marca 2015r. dyrek-
tor Szkół Niepublicznych w  Biela-
wie Daria Michalska wzięła udział 
w Konferencji nt.”Jak działamy na 
rzecz wszechstronnego rozwoju 
ucznia poprzez różne formy in-
nowacji - wymiana doświadczeń” 
zorganizowanej przez  Krajowe 
Forum Oświaty Niepublicznej oraz 
Szkołę Morską w Gdyni, w siedzibie 
której odbyła się konferencja.

Wśród licznie zgromadzonych 
dyrektorów szkół niepublicznych 
z całej Polski gościem honorowym 
konferencji była minister edukacji 
Joanna Kluzik Rostkowska. Po se-
rii pytań do pani Minister nastą-
pił uroczysty moment wręczenia 
certyfikatu jakości przyznawane-
go przez KFON tym placówkom, 
które spełniają normy wysokiej 
jakości    i  kryteria ustalone przez 

Zarząd  KFON. Dyrektor Daria Mi-
chalska otrzymała z rąk Pani Mini-
ster certyfikat jakości przyznany za 
wzorową pracę dydaktyczną i wy-
chowawczą prowadzoną w  Nie-
publicznym Gimnazjum z  Od-
działami Przysposabiającymi do 
Pracy w  Bielawie    Jako jedyna 
przedstawicielka szkół niepublicz-
nych zgromadzonych na konfe-
rencji otrzymała certyfikat jakości. 
To honorowe wyróżnienie stano-
wi dowód uznania oraz powód do 
dumy i potwierdzenie wysokiej ja-
kości pracy w prowadzonym przez 
nią gimnazjum. Gratulacje na ręce 
Pani Dyrektor Darii Michalskiej zło-
żyli Wiceprezydent Miasta Gdy-
ni ds. edukacji i  zdrowia Bartosz 
Bartoszewicz i  Pomorski Kurator 
Oświaty - Elżbieta Wasilenko.

Marta Latacz

„Mądry, dociekliwy, twórczy, 
otwarty, odpowiedzialny, wrażli-
wy, życzliwy, prawdomówny, kul-
turalny, tolerancyjny” – to dzie-
sięć cech absolwenta „dziesiątki”,  
wzór ucznia zapisany w  Statucie 
szkoły, do którego dążymy wspól-
nym wysiłkiem uczniów,  nauczy-
cieli i rodziców.

Skupiając się na działalności 
wychowawczej podejmę aspekt 
przygotowania do życia w społe-
czeństwie i dla jego dobra. Temu 
zadaniu służą m.in. wszelkie wy-
siłki związane z  wolontariatem, 
z  wdrażaniem uczniów do przyj-
mowania postaw altruistycznych 
dla wspólnego dobra. „Działamy 
dla świata”, to jedna z  idei, która 
od szeregu lat owocuje szerokim 
udziałem całej społeczności szkol-
nej w  różnorodnych przedsię-
wzięciach charytatywnych. Część 
z nich wpisana jest na stałe w har-
monogram roku szkolnego, inne 
podejmowane są spontanicznie 
i wynikają z potrzeby chwili.

Do tych pierwszych zaliczyć 
należy udział  szkoły w akcji „Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy”, gdzie zbierane są cegiełki na 
rzecz Orkiestry, a około czterdzie-
stu uczniów co  roku uczestniczy 
w  jej Finale. Zbieramy groszówki 
dla rodzinnych domów dziecka 
w akcji Góra Grosza. Przez cały rok 
trwa zbiórka (w ilościach imponu-
jących!) plastikowych nakrętek na 
rzecz Wrocławskiego Hospicjum 
dla Dzieci. Przed świętami Boże-
go Narodzenia zbierane są dary 
dla dzieci z Domu Dziecka w Pie-
szycach Jest to wspólna akcja Sa-
morządu Uczniowskiego (który 
przewodzi większości akcji chary-
tatywnych w  szkole) i  szkolnego 
koła PCK. Na początku roku szkol-
nego  odbywa się festyn rekre-
acyjny „Dzieci – Dzieciom”, akcja 
w której wspieramy uczniów znaj-
dujących się w  trudnej sytuacji 
materialnej. Podobnie rzecz się 
ma z akcją „Zeszyt”, gdzie ucznio-
wie przynoszą przybory szkol-
ne, zeszyty, tornistry, by podzie-
lić się tym co mają z  innymi. Na 
stałe w krajobraz działań charyta-
tywnych wpisała się akcja „Mogiłę 

Bielawska „dziesiątka” działa dla świata

Certyfikat jakości Kfon dla 
gimnazjum

PODZIĘKOWANIE
za udział w Koncercie dla Unicef

Oświata

Certyfikat jakości wręczyła minister edukacji – Joanna Kluzik Rostkowska.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy włączyli się w  akcję 
ratowania życia dzieci w Afryce i uczestniczyli w KONCERCIE DLA UNICEF 
„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”, który odbył się 10 marca br. w naszej szkole.

Dziękujemy Dzieciom oraz ich Rodzicom i  Opiekunom. Dziękujemy ofi-
cjalnym gościom: Zastępcom Burmistrza Miasta Bielawa – Pani Małgorzacie  
Greiner i Panu Witoldowi Runowiczowi, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
– Panu Józefowi Gajdzie i  Panu Tomaszowi Tkaczowi, wszystkim Radnym, 
Dyrektorom bielawskich szkół i byłym Dyrektorom naszej szkoły, członkom 
Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi MOKiS, Panu Janowi  
Gładyszowi i całemu zespołowi za logistyczne przygotowanie koncertu.

JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA TAK LICZNĄ OBECNOŚĆ PAŃSTWA, 
OKAZANĄ WRAŻLIWOŚĆ I HOJNE DARY SERC.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że kwota darowizn za wy-
konane przez uczniów laleczki wyniosła 4580,70 zł i została przekaza-
na do Polskiego Komitetu Narodowego Unicef z przeznaczeniem na 
ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

DZIĘKUJEMY!
DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BIELAWIE

Dzieci zaśpiewały dla swoich koleżanek i kolegów z Sudanu Południowego

W  Szkołach Niepublicznych 
w  Bielawie odbył się cykl szko-
leń z  zakresu doradztwa zawo-
dowego. Szkolenia prowadziła 
pani Renata Dzierzgowska radca 
okręgowy Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu oddział w Wałbrzychu. 

Pierwsze szkolenie odbyło 
się 16 marca 2015r., udział wzię-
li uczestnicy  1-33 Hufca Pracy 
w Bielawie, uczniowie klas I, II i III 
Niepublicznego Gimnazjum z Od-
działami Przysposabiającymi do 
Pracy. Drugie spotkanie odbyło 
się 18 marca szkolenie dla klasy I, 
II i III Szkoły Wielozawodowej. 

Spotkania odbyły się w  ramach 
przygotowań uczestników do udzia-
łu w wojewódzkim  konkursie „Wie-
dzy o  zasadach bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla młodzieży zatrud-
nionej w ramach OHP” organizowa-
nym przez Dolnośląską Wojewódzką 
Komendę OHP we Wrocławiu, Pań-
stwową Inspekcję Pracy – Okręgowy 
Inspektorat Pracy we Wrocławiu ora 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego O/R Wrocław.  

Podczas spotkań omówiono za-
gadnienia związane z  zawarciem 
umowy o pracę, obowiązkami pra-
codawców przy zatrudnianiu pra-

cowników młodocianych, urlopy 
wypoczynkowe i  wynagrodzenia 
oraz ochrona pracowników młodo-
cianych w trakcie zatrudnienia.

Na zakończenie spotkań mło-
dzież obejrzała film,  który przed-
stawiał krótkie scenki z  zakresu 
kultury pracy, przepisów i  zasad 
w  zakresie bezpieczeństwa i  hi-
gieny pracy oraz prawa pracy.

Na zakończenie spotkania 
każdy uczestnik dostał książeczkę 
w formie komiksu – „Moja pierw-
sza praca”, która pozwoli utrwalić 
im zdobytą wiedzą.

Daria Wydrzyńska

BHP w Szkołach Niepublicznych
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na dla Polski, Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego oraz Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-
go, jako jedna z 10 osób w Polsce, 
została uhonorowana odznacze-
niem „Chroniąc Pamięć”.

Anna Grużlewska przedsta-
wiła historię rodziny i zakładu „A. 
Fleischer” w  Dzierżoniowie. Wy-
kład połączony był z  pokazem 
zdjęć z  archiwum autorki. Każde 
zdjęcie opatrywane było przez nią 
wyczerpującym komentarzem. 

Sposób, w  jaki przeprowadzony 
został ten wykład, spodobał się 
zebranym gościom, którzy na ko-
niec spotkania zadawali autorce 
wiele pytań. Żadne z nich nie po-
zostało bez odpowiedzi.

Artykuł Anny Grużlewskiej 
pt. Fabryka „A. Fleischer G.m.b.H.” 
w  Dzierżoniowie można przeczy-
tać w  roczniku „Bibliotheca Bie-
laviana 2011” Wrocław-Bielawa 
2012, s. 13-25.

Urszula Ubych

17  marca 2015 r. do Działu Re-
gionalno-Badawczego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) w Bie-
lawie z  wykładem pt. „Fabryka A. 
Fleischer G.m.b.H. w  Dzierżonio-
wie” przyjechała Anna Grużlew-
ska. Spotkanie rozpoczęła dyrek-
tor MBP Urszula Ubych, witając 
licznie przybyłych sympatyków 
historii naszego regionu i  przed-
stawiając sylwetkę prelegent-
ki. Anna Grużlewska z  wykształ-
cenia jest nauczycielem biologii. 
Jej pasją jest historia – szczegól-
nie interesuje się historią spo-
łeczności żydowskiej na Dolnym 
Śląsku. Wyniki swoich badań pre-
zentuje podczas licznych wykła-
dów i konferencji. Od 2009 r. jest 
autorką artykułów do rocznika 
miejskiego „Bibliotheca Bielavia-
na”. W  2014 r. decyzją Ambasady 
Izraela w Warszawie, Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go RP, Funduszu Michaela Traiso-

Wykład Anny Grużlewskiej w MBP

Podczas koncertu wystąpił m.in. 
zastępca burmistrza  Bielawy – Witold Runowicz. 

KWIATEK DLA EWY 
PO RAZ 
DZIESIĄTY !

To już dziesiąta impreza, jaką przygotowali 8 marca 
bielawscy ( i nie tylko ) Panowie, dla Pań z okazji Dnia 
Kobiet. Występowali solo, w duetach i zespołowo.

Na scenie przed mikrofonem pojawili się m.in. za-
stępca burmistrza – Pan Witold Runowicz i bielawscy 
radni. Nie zabrakło tradycyjnego konkursu SMS-owe-
go, który wygrała Pani Basia pisząc, że chciałaby, żeby 
jej mąż wydawał więcej pieniędzy zamiast niej.

Kultura

10 – 12.04
ASTERIX I OBELIX: OSIEDLE BO-

GÓW 3D godz.16.00 prod. FRA
Rok 50-ty przed naszą erą. Cała Ga-

lia jest okupowana przez Rzymian. Cała? 
Nie! Jedna osada, zamieszkana przez nie-
pokornych Galów nadal stawia opór na-
jeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar 
postanawia zmienić taktykę: skoro jego 
armia nie jest w stanie podbić siłą galij-
skich barbarzyńców, to może uwiedzie 
ich rzymska cywilizacja. Władca każe wy-
budować obok osady Galów wspania-
łą wioskę, przeznaczoną dla rzymskich 
właścicieli. To „Wioska Bogów”. Czy nasi 
galijscy przyjaciele oprą się pokusie za-
robku i rzymskiego komfortu? Asteriks i 
Obeliks robią wszystko, by pokrzyżować 
Juliuszowi Cezarowi plany.

FOCUS godz. 18.00 prod. USA
Nicky (Will Smith), doświadczony 

„mistrz podstępu” wdaje się romans z 
początkującą oszustką o imieniu Jess 
(Margot Robbie). Nicky przekazuje pod-
opiecznej tajniki swojego fachu, ale gdy 
ta zbliża się do niego za bardzo, posta-
nawia zerwać z nią kontakt. Trzy lata 
później, już jako zawodowa femme fa-
tale, Jess pojawia się w Buenos Aires na 
wyścigach samochodowych, w których 
stawka jest wysoka. Właśnie tam Nicky 
stara się wykonać swój najnowszy i bar-
dzo niebezpieczny numer, ale ona zu-
pełnie zbija go z pantałyku i wytrawny 
oszust zaczyna mieć trudności.

BODY/CIAŁO godz.20.00 prod. POL
Cyniczny prokurator (Janusz Gajos) i 

jego cierpiąca na anoreksję córka (Justy-
na Suwała) próbują, każde na swój spo-
sób, odnaleźć się po tragicznej śmierci 
najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia te-
rapeutka dziewczyny, Anna (Maja Osta-
szewska) oznajmi im, że zmarła skontak-
towała się z nią z zaświatów i ma dla nich 
wiadomość, będą zmuszeni zweryfiko-
wać swoje poglądy na życie i na śmierć.

17 – 19.04 
KOPCIUSZEK godz. 16.00 prod. USA
W „Kopciuszku” poznajemy losy 

młodej Elli, córki kupca, który po śmier-
ci jej matki ponownie się żeni. Chcąc 
wesprzeć kochającego ojca, dziewczy-
na z radością przyjmuje pod dach ro-
dzinnego domu macochę i jej córki: 
Anastazję i Gryzeldę. Jednak kiedy oj-
ciec niespodziewanie umiera, Ella jest 
zdana na łaskę i niełaskę zazdrosnej i 
bezwzględnej nowej rodziny. Ostatecz-
nie zostaje zdegradowana do roli służą-
cej, wiecznie umorusanej i pogardliwie 
zwanej Kopciuszkiem. Wydaje się, że 
los dziewczyny może się odmienić, kie-
dy z Pałacu wysłane zostaje otwarte za-
proszenie dla wszystkich dziewcząt na 
bal. Ella zaczyna żyć nadzieją ponow-
nego spotkania z przystojnym Kitem.

BÓG NIE UMARŁ godz. 18.00 prod. USA
Josh rozpoczyna studia na jednej z 

amerykańskich uczelni. W pierwszym seme-
strze trafia na zajęcia z filozofii prowadzone 
przez fanatycznego ateistę, profesora Ra-
dissona. Wykładowca już na pierwszych za-
jęciach każe studentom napisać na kartce 
słynne zdanie Friedricha Nietzschego: „Bóg 

umarł” i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy 
tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć 
lub... udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z ca-
łej grupy studentów wyzwanie podejmuje 
tylko Josh. Ma czas do końca semestru, by 
przekonać słynnego wykładowcę i resztę 
studentów, że Bóg jednak istnieje. Rozpo-
czyna się pasjonujący spór, który elektryzu-
je całą uczelnianą społeczność i sprawia, że 
odmienia się życie wielu osób.

CHAPPIE  godz.20.00 prod. USA
W bliskiej przyszłości przestęp-

czość kontrolowana jest przez opresyj-
ne, zmechanizowane siły policji. Wywo-
łują one skrajnie negatywne reakcje ze 
strony ludzi, ponieważ nie można ich w 
żaden sposób przekonać do swoich ra-
cji. Kiedy jednak jeden z nich, Chappie 
zostaje skradziony i przeprogramowa-
ny, staje się pierwszym robotem, któ-
ry posiada umiejętność samodzielnego 
myślenia i odczuwania. Chappie będzie 
musiał zmierzyć się z potężnymi siłami, 
którym zależy na tym, żeby był ostatnim 
przedstawicielem swojego gatunku.

24 – 26.04
ZBUNTOWANA godz. 16.00 prod. USA
Beatrice Prior (Shailene Woodley) 

musi zmagać się z konsekwencjami swojej 
decyzji - porzucenia w imię miłości upo-
rządkowanego świata. Teraz jest nazna-
czona piętnem Niezgodnej. Podjęta przez 
nią walka może mieć wpływ nie tylko na 
jej osobistą przyszłość, ale także wstrzą-
snąć otaczającym światem. O ile uda jej się 
udźwignąć spoczywające na niej brzemię, 
by w ogarniętym wojną domową świecie 
zdać niespodziewany i trudny egzamin 
dojrzałości. To, na co może liczyć to wspar-
cie Cztery (Theo James).

GUNMAN: ODKUPIENIE godz. 
18.05 prod. FRA/HISZ/USA

Były zawodowy zabójca pracujący 
dla amerykańskiego rządu musi stawić 
czoła swoim dawnym mocodawcom 
w obronie ukochanej kobiety. John Te-
rier (Sean Penn) pracował kiedyś jako 
likwidator dla amerykańskich służb. 
Teraz sam stał się celem grupy wykwa-
lifikowanych morderców, którzy ścigają 
go od afrykańskiej dżungli, przez ulice 
Londynu, aż po tętniącą życiem Barce-
lonę. Terrier, by przetrwać i ocalić uko-
chaną, musi pokonać jedną z najpotęż-
niejszych organizacji współczesnego 
świata. Wie doskonale, że w tym świecie 
nie liczy się prawo, ani moralność. Wy-
grywają silniejsi i bardziej bezwzględni.

EX MACHINA godz. 20.00 prod. USA
Caleb, 24-letni programista z naj-

większej na świecie firmy kompute-
rowej, wygrywa konkurs i zostaje za-
proszony do spędzenia tygodnia w 
prywatnej górskiej posiadłości nale-
żącej do Nathana, prowadzącego sa-
motniczy tryb życia szefa firmy. Kiedy 
Caleb przybywa na miejsce okazu-
je się, że będzie musiał wziąć udział 
w dziwnym i fascynującym zarazem 
eksperymencie. Będzie musiał wejść 
w interakcję z pierwszą prawdziwie 
sztuczną inteligencją, znajdującą się 
w ciele pięknej dziewczyny-robota.

komLg

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja 

życzy Prezes 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 

Janusz Cąber wraz z pracownikami.

Anna Grużlewska przedstawiła historię rodziny i zakładu „A Fleischer” w Dzierżoniowie. 



5

Administrowanie nieruchomościami 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Bielawie.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W  związku z  szeregiem pytań 
dotyczących wyniku przetargu na 
usługi administrowania nierucho-
mościami i w trosce o przejrzystość 
działań, Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w  Bielawie przedsta-
wia najważniejsze elementy umów 
zawartych z  PPHU „TOM-BAR” s. c. 
oraz panem Wiesławem Kapturem 
prowadzącym Zakład Usług Instala-
cyjnych i Budowlanych.

W wyniku przeprowadzenia po-
stępowania o  udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
ograniczonego o  wartości zamó-
wienia nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych, zawar-
to umowę, w  której przedmiotem 
są zadania obejmujące administro-
wanie budynkami, lokalami miesz-
kalnymi i  użytkowymi, garażami, 
terenami, pomieszczeniami gospo-
darczymi. W  szczególności przed-
miotem umowy jest administro-
wanie budynkami mieszkalnymi 
i  użytkowymi oraz terenami funk-
cjonalnie związanymi z budynkami, 
lokalami mieszkalnymi, użytkowy-
mi i garażami będącymi własnością 

Gminy Bielawa, Wspólnot Mieszka-
niowych i  Zamawiającego. Umowa 
została zawarta na czas określony.

Obsługa administracyjna 
i eksploatacyjna:
1. Przechowywanie i  bieżące 
kompletowanie przyjętych do-
kumentów technicznych zgod-
nie z  obowiązującymi przepisa-
mi i  instrukcjami obowiązującymi 
u Zamawiającego.
2. Prowadzenie i  aktualizowanie 
ewidencji budynków, zasobów lo-
kalowych/terenów przynależnych, 
pomieszczeń gospodarczych, gara-
ży, ogródków przydomowych.
3. Prowadzenie bieżącej inwenta-
ryzacji administrowanych zasobów 
i nanoszenie w ewidencji wszelkich 
zmian.
4. Protokólarne przyjmowanie no-
wych nieruchomości wraz z przeka-
zaną dokumentacją.
5. Według potrzeb Zamawiające-
go sporządzanie sprawozdawczości 
z administrowanego zasobu.
6. Sporządzanie zakresu robót nie-
zbędnych do wykonania w lokalach 
socjalnych do zasiedlenia.
7. Prowadzenie i  aktualizowanie 
dla każdego lokalu mieszkalnego 
„teczki lokalu”, z  zachowaniem cią-

głości korespondencji i  dokumen-
tów kolejnych najemców.
8. Dokonywanie odczytów wodo-
mierzy indywidualnych i głównych 
do 4 razy w roku na koniec każde-
go kwartału oraz przy zmianie cen 
wraz z kontrolą plomb wodomierzy, 
uszkodzeń wodomierzy.
9. Bieżące przekazywanie infor-
macji Zamawiającego o  stwierdzo-
nych nieprawidłowościach.
10. Prowadzenie ewidencji skarg 
i  wniosków oraz przygotowywa-
nie i  przedkładanie Zamawiające-
mu odpowiedzi na zaewidencjo-
nowane skargi i wnioski w terminie 
14 dni od daty wpływu skargi lub 
wniosku.
11. Na podstawie zaewidencjono-
wanych zgłoszeń od klientów do-
tyczących remontów. Wykonawca 
zobowiązany jest do ich sprawdze-
nia celem ustalenia rzeczywistych 
przyczyn i  zakresu robót. Stwier-
dzony zakres robót przekazuje 
Zamawiającemu.
12. Przedkładanie Zamawiającemu 
do dnia każdego 14-tego po zakoń-
czeniu kwartału informacji ze zre-
alizowanych zadań wynikających 
z  podjęcia przez Wspólnoty Miesz-
kaniowe uchwał oraz przyjętych od 

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 13 do 21 kwietnia 2015 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do 
wniosku za ostatnie trzy miesiące tzn. styczeń, luty, marzec 2015 r. W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane. Zaświadczenie o dochodach do wniosku można pobrać na naszej 
stronie internetowej.

Wnioski na lokale mieszkalne można pobrać w Dziale Lokalowym MZBM Sp. z o.o. ul. 3 Maja 48 pok. nr 1 oraz na stronie internetowej Spółki www.mzbmbielawa.pl  w zakładce pliki po 
pobrania.

Poniżej prezentujemy struktury lokali do wykonania niezbędnych prac remontowych.

Informacja dla osób ubiegających się o lokal mieszkalny.

Lokal mieszkalny:
•kondygnacja: II piętro
•struktura: 2 pokoje, kuchnia, łaz. z WC, 
 przedpokój
•pow. użytkowa: 36,03 m ²
•wyposażony w instalację: elektryczną, gazową
Przynależna do lokalu komórka.
Termin oglądania lokalu 08.04.2015 r. godz. 10:30 –10:45
Termin składania podań od 13 do21 kwietnia 2015 r.

najemców skarg i wniosków.
13. Na zgłoszenia mieszkańców do-
tyczących wystąpienia szkód w nie-
ruchomości, przeprowadzenie wizji 
lokalnej i  na jej podstawie sporzą-
dzanie opinii.
14. Czynne uczestniczenie w  rocz-
nych zebraniach Wspólnot 
Mieszkaniowych.
15. Weryfikowanie dokumentów 
rozliczeniowych za dostawę me-
diów i  wykonane usługi zlecone 
przez Zamawiającego (woda i ście-
ki, energia elektryczna i  cieplna, 
wywóz odpadów komunalnych, 
wywóz nieczystości płynnych, utrzy-
manie zieleni, deratyzacja, wywóz 
odpadów wielkogabarytowych).
16. Prowadzenie książki obiektu bu-
dowlanego wraz z dokumentacją.
17. Zleceniodawca będzie współ-
pracował na bieżąco ze wszyst-
kimi działami organizacyjnymi 
Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzenia po-
stępowania o  udzielenie zamówie-
nia publicznego w  trybie przetar-
gu ograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych, 
zawarto umowę, w  której przed-
miotem jest wykonywanie:
• Przeglądów budynków i instala-
cji zgodnie z art.62 ust. 1 pkt. 1 i 2 
(z  wyłączeniem przeglądów prze-
wodów kominowych) ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
• Wycen potrzeb remontowych 
wraz z  wykonywaniem przedmia-
ru robót na podstawie uprzed-
nich rocznych i  pięcioletnich 
przeglądów.
1. Wykonawca kończy przeglądy 
sporządzeniem protokołów wg wy-
magań ustalonych w  rozporządze-
niu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji z  dnia 16 sierpnia 
1999 r. w  sprawie warunków tech-
nicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych. Protokoły z przepro-

wadzonej okresowej kontroli insta-
lacji gazowej wraz z  odbiornikami 
gazu i  instalacji elektrycznej Wy-
konawca sporządza oddzielnie dla 
każdego lokalu i  części wspólnych 
budynku.
2. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Zama-
wiającego w  przypadku stwierdze-
nia niebezpieczeństwa zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwa mienia lub środowiska. Pro-
tokoły z  przeglądów powinny być 
potwierdzone czytelnymi podpi-
sami; najemcy lub właściciela loka-
lu, uprawnionego przedstawiciela 
Wspólnoty Mieszkaniowej, loka-
tora w  zakresie części wspólnych 
budynków i  instalacji dla zasobu 
gminnego. Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu protokoły z  prze-
prowadzonych przeglądów.
3. Wykonawca przejmuje pełną 
odpowiedzialność materialną za 
szkody powstałe z  winy Wykonaw-
cy w  czasie świadczenia prac na 
rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawca zawiadomi miesz-
kańców budynku o  terminie prze-
glądu okresowego na dwa dni 
przed rozpoczęciem wywiesza-
jąc w  ogólnie dostępnym miejscu 
w budynku pisemną informację.
5. Wykonawca wystawi faktu-
ry odrębnie dla każdej Wspólnoty 
Mieszkaniowej i  zbiorczo dla zaso-
bu Gminy Bielawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się 
do należytego wykonania usług, 
a  w  razie niedotrzymania warun-
ków umowy Zamawiający może żą-
dać od Wykonawcy kar umownych 
włącznie z  odstąpieniem od umo-
wy z winy Wykonawcy.
7. Umowę zawiera się na czas 
określony.

Wynik przetargu znajdu-
je się na stronie internetowej  
Zamówień Publicznych.

Lokal mieszkalny: 
•kondygnacja: II piętro
•struktura: 2 pokoje, kuchnia
•pow. użytkowa: 23,93 m ²
•wyposażony w instalację: elektryczną, gazową.
Przynależna do lokalu komórka.
Termin oglądania lokalu 09.04.2015 r. godz. 9:45 –10:00
Termin składania podań od 13 do21 kwietnia 2015 r.

ul. Strażacka 8B/9 ul. 3-go Maja 45/8

S.6 
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Dnia 17.03.2015 r. pracowni-
cy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej 
przy bielawskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej zorganizowali za-
jęcia edukacyjno - integracyjne 
dla najmłodszych dzieci wraz z ro-
dzicami, z  okazji Dnia Świętego 
Patryka.

Dzieci zapoznały się z historią 
irlandzkiego święta narodowe-

Dzień św. Patryka w OPS
go, wspólnie z  rodzicami rozwią-
zywały zagadki, rysowały, bawiły 
się a na koniec poszukiwały skar-
bu ukrytego w drewnianej skrzy-
ni przez Skrzata. Wszyscy bardzo 
miło spędzili czas, a  głównym 
celem zajęć była nauka aktyw-
nego spędzania czasu wolnego 
z dziećmi.

Katarzyna Czepirska

Z okazji Dnia Św. Patryka OPS zorganizował dla dzieci i ich rodziców 
zabawy edukacyjno – integracyjne. 

Burmistrz Piotr Łyżwa życzył członkiniom PZERiI uśmiechu i pogody ducha.

Już po raz trzeci gimnazjaliści z Bielawy mieli okazję poznać bur-
mistrza i przyjrzeć się pracy Urzędu Miejskiego. Tym razem 23 marca 
grupa złożona z dwóch trzech klas Gimnazjum nr 3, pod okiem orga-
nizatora – Pani Henryki Sepełowskiej spotkała się z Panią Małgorzatą 
Greiner – zastępcą burmistrza Bielawy.

Gimnazjaliści mieli okazję wejść do sali ślubów Urzędu Stanu Cy-
wilnego i  porozmawiać z  jego kierownikiem, a  także poczuć się jak 
radni podczas wizyty w sali narad. 

Paulina Walczewska

Gimnazjaliści zwiedzają 
Urząd Miejski

W dniu 05 marca w dużej sali 
konferencyjnej ART INKUBATORA 
odbyło się spotkanie 100 człon-
kiń PZERiI z  okazji DNIA KOBIET. 
W  uroczystości, oprócz w/w  oraz 
przedstawicieli Zarządu, wziął 
udział burmistrz miasta p. Piotr 
Łyżwa i  zastępca przewodniczą-
cego Rady Miasta p. Tomasz Tkacz.

Po wystąpieniach i życzeniach 
gości wzniesiono toast lampką 
szampana a  następnie wysłucha-
no występu chóru Uniwersytetu 
III wieku.

Oprócz słodkości i owoców każda 
Pani otrzymała piękną różę i tablicz-
kę czekolady. Spotkanie przebiegało 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Zarząd Rejonowy PZERiI posia-
da jeszcze kilka wolnych miejsc na 
wczasy w  Bułgarii w  miejscowo-
ści Kiten (obok Primorska).Termin 
wczasów 30.05 do 10.06 2015r.

Bliższe informacje i  zapisy 
w  biurze Związku e dniach urzę-
dowania lub telefonicznie pod nr 
tel. 694 987 329.

Dzień Kobiet w PZERiI

Lokal mieszkalny:
•kondygnacja: I piętro
•struktura: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
•pow. użytkowa: 35,81 m ²
•wyposażony w instalację: elektryczną, gazową
Przynależna do lokalu komórka.
Termin oglądania lokalu 08.04.2015 r. godz. 10:05 –10:20
Termin składania podań od 13 do21 kwietnia 2015 r.

Lokal mieszkalny:
•kondygnacja: parter
•struktura: 2 pokoje, kuchnia, łaz. z WC, przedpokój
•pow. użytkowa: 38,53 m ²
•wyposażony w instalację: elektryczną, gazową.
Przynależna do lokalu piwnica.
Termin oglądania lokalu 08.04.2015 r. godz. 9:15 –9:30
Termin składania podań od 13 do21 kwietnia 2015 r.

ul. 3-go Maja 34/5

ul. Parkowa 8/11

ul. Piastowska 48A/1
Lokal mieszkalny:
•kondygnacja: I piętro
•struktura: 2 pokoje, kuchnia
•pow. użytkowa: 30,00 m ²
•wyposażony w instalację: elektryczną, gazową.
Przynależna do lokalu piwnica.
Termin oglądania lokalu 09.04.2015 r. godz. 10:10 –10:25
Termin składania podań od 13 do21 kwietnia 2015 r.
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miejsce. Co nas czeka...? Nie wie-
my, ale będzie to coś wielkiego. 
Nieskromnie możemy stwierdzić, 
ze Bielawa na Wojowniczej ma-
pie Polski po tych zawodach jest 
co najmniej wielkości miasta wo-
jewódzkiego, a  nam ciągle mało! 
Gold Team heyyyyyyyy!!! 

MMA 
Tymoteusz Łopaczyk- złoto w kat do 93kg
Oskar Czop - srebro w kat do 77kg 
Full Contact 
Alan Fiuk - srebro, juniorzy do 70kg

BJJ
Krzysztof Sarnecki - brąz w kat do 66kg

Bebson Gold Team

Sporym sukcesem zakończył się 
wyjazd reprezentacji Bebson Gold 
Team na podbój 77 edycji Ama-
torskiej Ligi MMA (ALMMA). Jak to 
z  reguły bywa we Wrocławiu nie 
zawiodła frekwencja, nie zawiódł 
tez poziom walk, to cieszy tym bar-
dziej ze Bielawscy wojownicy wła-
śnie z  najlepszymi bili sie o  naj-
wyższe miejsca na podium. Oskar 
Czop w  swoim debiucie w  MMA 
Full Contact (dozwolone wszyst-
kie uderzenia pięściami w  parte-
rze) miał chyba najtrudniejsze za-
danie, ponieważ jego przeciwnicy 
przyjechali z  największych klubów 
w  Polsce. W  walce o  finał znokau-
tował zawodnika Łukasza Chle-
wickiego (niedawnego uczestnika 
KSW) i  tam dopiero uległ pod ko-
niec walki zdobywając srebro w kat 
do 77kg. Tymoteusz Łopaczyk zde-
klasował swoich rywali w nowej dla 
siebie kategorii wagowej do 93kg 
nokautując wywalczył sobie wal-
kę o  finał, złoto zdobył przewaga 
w każdej płaszczyźnie wygrywając 
na punkty. Kolejnym debiutantem 
był Alan Fiuk, na którego możemy 
patrzeć z wielka nadzieja, ponieważ 
mimo tego ze to był jego pierwszy 
występ dotarł do finału gdzie prze-
grał minimalnie walkę o złoto. 

Na zawodach tradycyjnie od-
były się tez walki w  formule BJJ 
tam medal brązowy zdobył nasz 
młody utalentowany Krzysztof 
Sarnecki. Debiutanci zaskoczy-
li, starsi zawodnicy rywalizowali 
z najlepszymi w kraju zdobywając 
odpowiednio pierwsze i  drugie 

Wysoki poziom, wysokie lokaty bielawian
Stypendia rozdane

W sobotę 14 marca w Cieszko-
wie odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Zapaśniczy Chłopców w  sty-
lu wolnym. W  zawodach młodzi 
adepci zapasów rywalizowali nie 
tylko w przedziale wiekowym ale 
i  również wagowym. UKS IRON 
BULLS Bielawa reprezentowali : 

S.1 

Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele różnych dyscy-
plin: pływania synchronicznego, zapasów, karate, kolarstwa, piłki siat-
kowej, piłki nożnej i podnoszenia ciężarów. Oprócz stypendiów, spor-
towcy otrzymali również pamiątkowe koszulki promujące Bielawę, 
w których mogą godnie reprezentować nasze miasto. Dodatkowo wy-
różnienie otrzymał trener KS Beewatec Bielawianka Bester Bielawa, 
Pan Robert Chabiński.

Mikołaj Maciejewski,Mariusz Gur-
taj, Piotr Szygudziński, Maciej Wilk 
oraz Aleksander Kiersnowski. 

W  Turnieju złoty medal wy-
walczył Mariusz Gurtaj – młodzicy 
100kg. Srebrny medal przypadł Mi-
kołajowi Maciejewskiemu kat. 40kg-
-dzieci. Brązowe krążki tego dnia 

Żelazne Byki na matach w Cieszkowie

L.p. Imię i nazwisko Wnioskujący UWAGI
1 Joanna Bełtowska LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
2 Katarzyna Bełtowska LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
3 Natalia Winiarska LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
4 Hanna Wanszewicz LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
5 Natalia Słomian LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
6 Cios Julia LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
7 Anna Sienkiewicz LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
8 Justyna Sienkiewicz LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
9 Natasza Białek LUKS AQUA-RIUS – Pływanie Synchroniczne pływanie synchroniczne 
10 Piotr Stolarczyk ZKS "Bielawianka" zapasy
11 Sebastian Moskal ZKS "Bielawianka" zapasy
12 Sylwia Moskal ZKS "Bielawianka" zapasy
13 Artur Pawlaczek UKS DREAM – BIKE – wniosek burmistrza kolarstwo
14 Karpierz Wojciech UKS DREAM – BIKE – wniosek burmistrza kolarstwo
15 Dominik Chłodowicz UKS DREAM – BIKE – wniosek burmistrza kolarstwo
16 Wiktor Wiśniewski UKS DREAM – BIKE – wniosek burmistrza kolarstwo
17 Dominik Troczka UKS DREAM – BIKE – wniosek burmistrza kolarstwo
18 Mateusz Polakowski KS "Bielawianka BESTER" siatkówka
19 Bartłomiej Polakowski KS "Bielawianka BESTER" siatkówka
20 Jakub Zemanek KS "Bielawianka BESTER" siatkówka
21 Mateusz Bortnik KS "Bielawianka BESTER" siatkówka
22 Grzegorz Jacznik KS "Bielawianka BESTER" siatkówka
23 Krystian Gawrysiak KS Bielawianka BESTER siatkówka
24 Tomasz Rekieć KS Bielawianka BESTER siatkówka
25 Krystian Rycąbel KS Bielawianka BESTER siatkówka
26 Antoni Domagała KS Bielawianka BESTER siatkówka
27 Sebastian Wałachowski KS Bielawianka BESTER siatkówka
28 Klaudia Błacha UKS IRON BULLS Bielawa zapasy
29 Marcin Mieczkowski KS BALTI Bielawa pływanie
30 Krupa Piotr KS Karate Kyokushin D-ów karate
31 Oliwia Silny UKS Bielawianka piłka nożna
32 Aleksandra Malka UKS Bielawianka piłka nożna
33 Tylak Karolina UKS Bielawianka piłka nożna
34 Mariusz Tomczyk Wniosek Burmistrza podnoszenie ciężarów
35 Aleksandra Podgórska Wniosek Burmistrza kolarstwo

Paulina Walczewska

 Zawodnicy bielawskich klubów spotkali się z zastępcami burmistrza 
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, by przyjąć przyznane im stypendia. 

Zawodnicy UKS Iron Bulls Bielawa wrócili z medalami

zdobyli Piotr Szygudziński 33kg oraz 
Maciej Wilk 39 kg – dzieci. V lokatę 
wywalczył Aleksander Kiersnowski.

Opiekunowie i  trenerzy : Ma-
riusz Tyrcha, Maciej Maciejewski 
oraz Krzysztof Szygudziński.

Norbert Warchoł



8 Ogłoszenia

BURMISTRZA BIELAWY
o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wraz z  prognozą od-
działywania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199/ 
oraz  Uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr XLIII/418/13 z  dnia 30 paź-
dziernika 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar A i B w rejo-
nie Głównego Punktu Zasilania w Bielawie

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu: 
PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO   DLA OBSZARU A  W REJONIE GŁÓWNEGO PUNKTU 
ZASILANIA W  BIELAWIE WRAZ Z  PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 13 kwietnia 2015 r. 
do 15 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie Gos-
podarki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt 
dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej 
bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  
w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z  art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29 maja  2015 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w  postaci elektronicznej, spełniającej wy-
mogi z art.18 ust.3 pkt 1,2,3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko /Dz.U. z 2013 r. poz. 1235   ze  zmianami/, każdy może 
wnieść uwagi i  wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 
Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@
um.bielawa.pl do Burmistrza Bielawy z  podaniem imienia i  naz-
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 29 maja 2015r.

Ogłoszenie

Burmistrz informuje

Burmistrz informuje

Informacja

Informacja

Oświadczenie
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  

Spółka z o.o. w Bielawie
W  odpowiedzi na zainteresowanie mediów sprawą dotacji, jaką 

w latach 2009-2014 Spółka MZBM Bielawa przekazała na rzecz Klubu 
Piłkarskiego Bielawianka,  informujemy:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oświadcza, że decyzją ów-
czesnego Prezesa Spółki MZBM Bielawa przekazał w  latach 2009 – 
2014 dla KP Bielawianka kwotę w wysokości 414 tysięcy złotych.

Dbając o interes finansowy i prawny Spółki Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych wystąpił do wspomnianego Klubu o  przekazanie 
brakujących rozliczeń i  dokumentów finansowych, które stanowiły-
by dowód na prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie 
otrzymanych środków.

O powyższym fakcie został powiadomiony przedstawiciel właści-
ciela Spółki, czyli Burmistrz Miasta Bielawa.

Nowy Zarząd Spółki MZBM Bielawa stoi na stanowisku, że finanso-
we rozliczenie darowizn jest obowiązkiem przede wszystkim wobec 
mieszkańców zasobów komunalnych Gminy. Kwota w wysokości 414 
tysięcy złotych, mogła zostać bowiem przeznaczona na remonty bu-
dynków komunalnych w mieście, a nie na działalność Klubu. Tym bar-
dziej zasadne jest uzyskanie od KP Bielawianka stosownych wyjaśnień 
w tej sprawie. 

W  sytuacji, gdy do dnia 31 marca 2015 roku Klub Piłkarski 
Bielawianka nie przekaże Spółce dokumentów rozliczeniowych, 
Spółka MZBM Bielawa lub właściciel Spółki wystąpi na drogę 
prawną w celu wyjaśnienia sprawy.

Prezes Zarządu
Janusz Cąber

Szanowni Państwo
Zapraszamy serdecznie do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich”, która odbędzie się w Bielawie 9 maja 2015r. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju we Współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Beneficjentów realizu-
jących projekty. Celem akcji jest promocja przedsięwzięć i inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

HARMONOGRAM BIELAWSKICH „DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH”
9 MAJA 2015 ROKU:

Szkoła Leśna w Bielawie, ul. Korczaka 19  
Godz. 10.00 – 16.00
W programie:
- zwiedzanie infrastruktury ogrodu Szkoły Leśnej,
- zapoznanie się z ofertą edukacyjną Szkoły Leśnej,
- prelekcja na wybrany przez uczestnika temat dydaktyczny z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;
- zabawy w ogrodzie edukacyjnym;
- grill integracyjny

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii, ul. Ostatnia 3
Godz. 10.00 – 16.00
W programie:
- zwiedzanie infrastruktury ogrodu dydaktycznego;
- zabawy w ogrodzie dydaktycznym z wykorzystaniem interaktywnych urządzeń zabawowych;
- zwiedzanie części muzealnej z zabytkową stacją pomp z 1909r.;
- zapoznanie się z oferta edukacyjną ICPE;
- prelekcja na wybrany temat dydaktyczny z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
- grill integracyjny
Po szczegółowe informacje na temat „DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH” zapraszamy na 

stronę www.dniotwarte.eu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-
ści 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do zbycia stanowiące załącz-
niki nr 1-6 do Zarządzenia nr 61/2015 (lo-
kale mieszkalne), stanowiące załączniki 
nr 1,2 do Zarządzenia nr 64/2015 (grun-
ty niezabudowane) oraz wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do dzierżawy 
stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 
60/2015 z dnia 25 marca 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-
ści 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości (lokal 
niemieszkalny o powierzchni 27,00 m2) 
przeznaczonej do oddania w najem, sta-
nowiący załączniki nr 1 do Zarządzenia 
nr 59/2015 z dnia 25 marca 2015 roku. 

Urząd Miejski w Bielawie informuje, 
że z dniem 1 marca Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych wprowadziło we wszyst-
kich urzędach na terenie naszego kraju 
obowiązek korzystania z  nowego pro-
gramu do obsługi Klientów, pn. Źródło. 
Niestety program nie funkcjonuje jesz-
cze płynnie i  załatwienie sprawy może 
zająć więcej czasu niż dotychczas. Za 
niedogodności przepraszamy. Minister-
stwo zapewniło, że pracuje nad uspraw-
nieniem funkcjonowania programu.

Na podstawie porozumienia zawartego 
między Gminą Bielawa a Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Dzierżoniowie 11 osób   bez-
robotnych, zatrudnionych w ramach prac 
społecznie użytecznych   będzie wykonywa-
ło prace porządkowe wewnątrz budynków, 
dbało o pielęgnację terenów zielonych wokół 
budynków, porządkowało otoczenie, sprzą-

tało pomieszczenia, wykonywało prace na 
rzecz społeczności lokalnej w OPS, w Zespo-
le Ośrodków Wsparcia, w PP Nr 4, w SP Nr 4, 
w SP nr 10, w Żłobku Publicznym na ul. Grota 
Roweckiego 7 oraz w Gimnazjum Nr 3. Prace 
te zaplanowane są od 1 kwietnia do 30 wrze-
śnia. Natomiast kolejnych 12 osób zostanie 
zatrudnionych w ramach robót publicznych 
w okresie od 5 maja do 31 października 2015. 
Będą wykonywać prace polegające na czysz-
czeniu rowów melioracyjnych i poprawie sta-
nu infrastruktury gminnej.


