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Mieszkańcy Bielawy i kierowcy przejeżdżają-
cy przez nasze miasto mogą zauważyć zmiany na 
jednym z najbardziej uczęszczanych skrzyżowań. 

Mowa o  zmianie oznakowania poziome-
go na Rondzie Miast Partnerskich przy ulicy 
Wojska Polskiego i Alei św. Jana Pawła II.

Do tej pory kolizyjne skrzyżowanie było 
bolączką wielu kierowców. Aby temu zapo-
biec, wykonano zmianę organizacji ruchu, 
która ułatwi poruszanie się po rondzie i  po-
prawi bezpieczeństwo kierujących. 

W marcu minęło pierwsze 100 dni nowe-
go burmistrza Bielawy. O tym, co wydarzyło 
się w  tym czasie oraz o  planach na kolejne 
miesiące, Piotr Łyżwa opowiedział podczas 
wtorkowego spotkania z dziennikarzami.  

 W  marcu w  Ekologicznej Szkole Pod-
stawowej nr 7 im. Juliana Tuwima zagości-
ła wiosna i  to za sprawą młodych pisarzy, 
uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Li-
terackiego o  Statuetkę Sowy, którzy po raz 
kolejny wykazali się dużą dojrzałością emo-
cjonalną i  wrażliwością na otaczający świat. 
Pisali o tym, co ich cieszy, boli, o swoich ma-
rzeniach i wątpliwościach.

Park Miejski staje się powoli prawdziwą 
atrakcją dla mieszkańców Bielawy. Po wielu 
miesiącach prac, kłopotach z wykonawcami 
inwestycji oraz przedłużającymi się termina-
mi ukończenia przebudowy, nareszcie moż-
na z przyjemnością przyjść do bielawskiego 
parku.

                                                 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Bielawa !!! 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i Burmistrz Miasta 

zapraszają na: 

MIEJSKIE OBCHODY 

ŚWIĘTA KONSTYTUCJI  

3 MAJA 
 
 
 
 

 
 

Program 03.05.2015 (niedziela) 
 
godz.12.30 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 

      Kościół p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie 
 
 

godz. 15.00  -  PIKNIK MAJOWY - łąka w Parku Miejskim ul.1Maja 
w programie: koncerty i prezentacje artystyczno – estradowe m.in. z okazji 70-
lecia Orkiestry Dętej SART, Zespołu Pieśni i Tańca POLONEZIAKI, KAPELI 
BIELAWSKIEJ, Studia Piosenki i Tańca FART, CZERWONEJ JARZĘBINY. 
Pokaz musztry paradnej, stoiska prezentacyjne oraz gastronomiczne, pokazy, 
wystawy, atrakcje dla dzieci, zawody sportowe oraz stanowiska rekreacyjne z 
wykorzystaniem nowych atrakcji Parku Miejskiego. Całość zakończy zabawa 
taneczna z zespołem AMBER  z „ogniową niespodzianką”. 
 
 
                                                                                                  ZAPRASZAMY 
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- Nie ukrywam, że moim naj-
ważniejszym celem jest pozyskiwa-
nie dla miasta zewnętrznych inwe-
storów, którzy dadzą mieszkańcom 
nowe miejsca pracy. Niewątpliwie 
właśnie tego obecnie najbardziej 
potrzebują bielawianie – podkre-
ślił Piotr Łyżwa. 

Warto zaznaczyć, że oprócz 
pozyskiwania do miasta nowych 
inwestorów, priorytetem dla bur-
mistrza jest również bardzo dobra 
współpraca z funkcjonującymi już 
w  Bielawie firmami. Dlatego też 
w  pierwszych dniach swojej pra-
cy Piotr Łyżwa odbył spotkania 
u lokalnych przedsiębiorców, aby 
poznać specyfikę ich działalności 
oraz zaproponować wsparcie ze 
strony bielawskiego samorządu. 
Istotnym punktem w  pierwszych 
miesiącach pracy burmistrza było 
również uporządkowanie spraw 
związanych z  dokończeniem re-
alizacji kilku inwestycji. Mowa tu-
taj między innymi o  przebudo-
wie Parku Miejskiego – inwestycji, 
która w  ostatnim czasie przy-
sporzyła samorządowi najwięcej 
problemów. 

Minione 100 dni to także mię-
dzy innymi: wypracowanie do-
brych relacji ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową, przygotowanie 
koncepcji nowych projektów, na 
realizację których miasto mo-

głoby ubiegać się o  środki ze-
wnętrzne, rozpoczęcie prac nad 
„Polityką Mieszkaniową Miasta”,  
z uwzględnieniem budowy miesz-
kań komunalnych i wsparcie Karty 
Dużej Rodziny. 

- Moją ambicją jest włączenie 
mieszkańców w  zarządzanie mia-
stem. Chciałbym, aby pomysły do-
tyczące rozwoju naszego miasta 
realizowane były przy udziale i po-
parciu jak najszerszej grupy Bie-
lawian – wspomniał burmistrz 
podczas spotkania z  dziennika-
rzami. Dlatego też w ostatnich ty-
godniach przygotowano uchwałę 
regulującą zasady przeprowadza-
nia konsultacji społecznych, po-
wołano do życia Radę Seniorów 
i  podjęto rozmowy na rzecz lep-
szej współpracy ze środowiska-
mi sportowymi, kulturalnymi 
i młodzieżowymi.

Każdy mieszkaniec, który 
chciałby zaproponować ciekawy 
pomysł dotyczący rozwoju miasta 
lub przekazać swoje uwagi w spra-
wie funkcjonowania Bielawy, może 
to zrobić pisząc na adres mailowy 
burmistrza: plyzwa@um.bielawa.
pl albo za pośrednictwem Face-
booka. Osoby, które wolą tradycyj-
ną formę kontaktu, mogą spotkać 
się z burmistrzem w Urzędzie Miej-
skim w każdy wtorek od godziny 
13.00 do 15.00. 

Bielawa przystąpiła do konkur-
su pod hasłem „Podwórko NIVEA”. 
Nagrodą w  konkursie jest wybu-
dowanie placu zabaw w  mieście, 
które będzie laureatem akcji. Pro-
simy mieszkańców o  wsparcie 
Bielawy w  konkursie, ponieważ 
jest szansa, aby nowy plac zabaw 
powstał w  górnej części miasta 
przy ulicy Polnej.

Szczegóły na temat konkursu 
i  głosowania znaleźć można na 
stronie www.nivea.pl/podworko. 
Tam też znajdują się informacje 
o  uczestnikach konkursu, którzy 
skutecznie dokonali zgłoszenia.

Jak zaznaczył burmistrz, 
pierwsze miesiące wykorzystał 
między innymi na wprowadze-
nie własnych pomysłów na funk-
cjonowanie Urzędu Miejskiego, 
spółek gminnych, a  także Straży 
Miejskiej czy Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Wszystko po to, aby każ-
da instytucja działała sprawniej 
i  spełniała oczekiwania miesz-
kańców. Wspomniany czas to tak-
że rozpoznanie realnej sytuacji 
finansowej gminy i  rozpoczęcie 
prac nad opracowaniem „Raportu 
o  stanie miasta”, czyli dokumen-
tu, który będzie podstawą do dal-
szej pracy nad rozwojem Bielawy 
w wielu dziedzinach.

Przede wszystkim jednak pod-
jęto kroki na rzecz rozwoju go-
spodarczego miasta i  promocji 
terenów inwestycyjnych. W  tym 
celu nawiązano ścisłą współ-
pracę z  Ministerstwem Gospo-
darki, Polską Agencją Informa-
cji i  Inwestycji Zagranicznych, 
Centrum Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów COIE, a także z Wał-
brzyską Specjalną Strefą Ekono-
miczną „Invest-Park”. Dodatkowo 
przygotowano wydawnictwo pn. 
„Oferta Inwestycyjna Miasta Bie-
lawa” oraz rozpoczęto pracę nad 
nową stroną internetową miasta, 
która w szczególny sposób będzie 
promować przedsiębiorczość. 

Przede wszystkim przedsiębiorczość 
i nowe miejsca pracy

Podwórko Nivea

S.1 

S.1 

Gmina Bielawa

Rywalizacja polega na aktyw-
nym głosowaniu na zgłoszoną lo-
kalizację (ul. Polna), za pośrednic-
twem strony internetowej: www.
nivea.pl/podworko. Codziennie 
każdy mieszkaniec ma możliwość 
oddania jednego głosu, a im wię-
cej głosów, tym większa szansa na 
wygraną i wspólną zabawę.

Pierwsza tura głosowania trwa  
od 1 do 30 kwietnia i ma na celu 
wyłonienie 20 zwycięskich lokali-
zacji Druga tura głosowania od 1 
do 31 maja i ma na celu wyłonie-
nie kolejnych 20 lokalizacji.

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa podsumował pierwsze sto dni urzędowania

Po wykonaniu nasadzeń park będzie bardziej atrakcyjny

Wiele frajdy najmłodszym daje trakt linowy

W  marcu minęło pierwsze 100 dni nowego burmistrza Bielawy. O  tym, co wydarzyło się w  tym 
czasie oraz o  planach na kolejne miesiące, Piotr Łyżwa opowiedział podczas wtorkowego spotkania 
z dziennikarzami.  Park Miejski staje się powoli 

prawdziwą atrakcją dla mieszkań-
ców Bielawy. Po wielu miesiącach 
prac, kłopotach z wykonawcami 
inwestycji oraz przedłużającymi 
się terminami ukończenia prze-
budowy, nareszcie można z przy-
jemnością przyjść do bielawskie-
go parku.

Każdy kto odwiedzi to miej-
sce zobaczy m.in. nowe alejki, 
oświetlenie i ławki. Dużą popular-
nością wśród spacerujących cie-
szą się mostki nad odnowionymi 
i połączonymi stawami wodnymi, 
a dzieci chętnie spędzają czas na 
trakcie linowym. Na terenie parku 
wybudowano również Centrum 
Informacyjno-Edukacyjne, a tak-

że przystań dla łódek i kajaków, z 
których będzie można korzystać 
jeszcze w tym roku.

Obecnie miasto rozpoczęło 
prace związane z uporządkowa-
niem terenów zielonych na tere-
nie parku i dokonaniem nasadzeń 
różnego rodzaju roślinności. Po 
ich zakończeniu park będzie jesz-
cze bardziej atrakcyjny.

Należy wspomnieć, że inwe-
stycja, którą współfinansowała 
Unia Europejska, realizowana była 
od wiosny 2014 roku. Niemniej 
prace na dobre nabrały tempa na 
początku 2015 roku, a odbiór in-
westycji nastąpił w marcu.

Zapraszamy do Parku 
Miejskiego
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Szkoła Podstawowa nr 7. Laure-
aci I  miejsc reprezentowali nasze 
miasto w  XIII Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim „Sport to 
zdrowie”, który odbył się 13 marca 
2015 r. W  konkursie udział wzięli 
laureaci gminnych eliminacji z po-
wiatu dzierżoniowskiego. Tym ra-
zem jury obradowało w  składzie: 
pani Ewa Glura – prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy, pani 
Jolanta Pawlak – przedstawi-
ciel Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz pan Jarosław Florczak 
– animator kultury w  Miejskim 
Ośrodku Kultury i  Sztuki. Wszy-
scy uczestnicy byli bardzo dobrze 
przygotowani, dzięki czemu kon-
kurs stał na wysokim poziomie, 
a jury musiało dokonać trudnego 
wyboru. Ostatecznie w  kategorii 
klas pierwszych nagrodzeni zo-
stali: I miejsce- Filip Bajron z Biela-
wy, II miejsce- Aleksandra Kożuch 
z Dzierżoniowa, III miejsce – Piotr 

Bieńkowski z  Mościska. W  kate-
gorii klas drugich: I miejsce – Oli-
wia Marek z  Bielawy, II miejsce – 
Jarosław Duda z  Dzierżoniowa, 
III miejsce – Maksymilian Marto-
włos z  Mościska. Wśród uczniów 
klas trzecich wyróżnieni zostali:            
I  miejsce- Kamil Kasztelan z  Pi-
ławy Dolnej, II miejsce – Milena 
Zelwis z Dzierżoniowa,     III miej-
sce – Agata Wrzesińska z  Niem-
czy. Konkursy niezwykle spraw-
nie poprowadziły uczennice klasy 
III a  z  ESP 7 Milena Piechowska 
i  Emilia Kozłowska. Sponsorami 
nagród i  upominków był M.O.K. 
i S., Referat Promocji, biuro Infor-
macji Turystycznej, Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy. Obydwa kon-
kursy odbyły się, dzięki życzliwo-
ści dyrekcji, w Zespole Szkół Spo-
łecznych w Bielawie. 

Małgorzata Kołcz
nauczyciel ESP 7 w Bielawie

2 marca 2015 r. Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7 w  Biela-
wie po raz kolejny była organiza-
torem Miejskiego Konkursu Re-
cytatorskiego uczniów klas I – III. 
W  tym roku konkurs przebiegał 
pod hasłem „Sport to zdrowie”. 
Uczestnikami byli uczniowie bie-
lawskich szkół podstawowych, 
którzy recytowali przygotowane 
utwory zgodnie z  podaną tema-
tyką. Zachęcali w  nich do upra-
wiania różnych sportów, a  także 
do troski o własne zdrowie i kon-
dycję. Jury pracowało w  składzie 
pani Ewa Glura – prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy oraz pani 
Jolanta Matuszczak – przedstawi-
ciel Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Bielawie. Tradycyjnie oceniany 
był dobór utworu, jego interpre-
tacja, dykcja oraz ogólny wyraz 
artystyczny recytacji. Laureatami 
konkursu zostali: w kategorii klas 
pierwszych – I miejsce Filip Bajron 
/SP 4/, II miejsce – Natalia Kubiak /
ESP 7/, III miejsce – Wiktoria Kwiat-
kowska /SP 10/. W  kategorii klas 
drugich – I miejsce Oliwia Marek /
SP 4/,    II miejsce – Tymon Wojty-
siak /SP 10/, III miejsce Aleksandra 
Mrzygłód /SP 4/. W kategorii klas 
trzecich – I miejsce zajęła Agniesz-
ka Letniowska /SP 10/, II miejsce 
Oliwia Bandura   /SP 4/, III miej-
sce zajął Wiktor Flisowski /ESP 7/. 
Nagrody dla laureatów oraz dy-
plomy przygotował Miejski Ośro-
dek Kultury i  Sztuki, a  upomin-
ki dla uczestników Ekologiczna 

Konkurs Recytatorski „Sport to zdrowie”

Wiosna w przedszkolu

Szkoła Podstawowa nr 10  
w Bielawie - Wiarygodna Szkoła

Oświata

Dzieci z radością powitały wiosnę

Dzieci recytowały wiersze zachęcające do uprawiania różnych sportów

Mistrzowie słowa wywalczyli nagrody

 W marcu w Ekologicznej Szko-
le Podstawowej nr 7 im. Juliana 
Tuwima zagościła wiosna i  to za 
sprawą młodych pisarzy, uczest-
ników Międzyszkolnego Przeglą-
du Literackiego o Statuetkę Sowy, 
którzy po raz kolejny wykazali się 
dużą dojrzałością emocjonalną 
i wrażliwością na otaczający świat. 
Pisali o  tym, co ich cieszy, boli, 
o  swoich marzeniach i  wątpliwo-
ściach. Codzienność pod ich pió-
rem nabrała lekkości, literackiej 
świeżości i piękna. Udowodnili, że 
są po prostu mistrzami słowa.

W  tegorocznej edycji udział 
wzięli uczniowie z  trzech bielaw-
skich szkół. Laureatami zostali:

Patrycja Kowalska, Julia 
Wrotyńska, Agata Golczewska 
z SP4 z Oddziałami Integracyjnymi,

Anna Chlebnica, Tatiana Za-
wrotniak, Nina Kobylańska, Wik-
toria Ramus, Julia Wujaś z ESP7, 

Dominika Porzybót, Michał 
Morasz, Maria Maciejewska, 
Oliwia Fedko, Kacper Kudyba 
SP10 z Oddziałami Sportowymi.

Za swoją twórczość młodzi 
adepci sztuki zostali uhonorowani 
pamiątkowymi dyplomami i  Sta-
tuetkami Sów.  

Należy podkreślić, że Prze-
gląd Literacki nie jest konkur-
sem, więc wszyscy uczestnicy 
są zwycięzcami. Jednak orygi-
nalność i  specyfika niektórych 
prac, ich niekonwencjonalność 
w ujęciu tematu i artyzm sprawi-
ły, że organizatorzy postanowili 
wyróżnić: 

Agatę Golczewską ( SP4) za 
opowiadanie „Przyjaciółki”,

Tatianę Zawrotniak (ESP7) 
za utwór „ O  tym, jak pingwiny 
przestały latać”,

Dominikę Porzybót (SP10) 
za wiersz „Iskra dobroci”.

Wszystkie nagrodzone pra-
ce zostały opublikowane w tomi-
ku literackim, nad stworzeniem 

którego pracowała pani Barba-
ra Olejnik – nauczyciel z  Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7, 
a tegoroczne spotkanie z literatu-
rą uświetnił występ kl. Va z Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7, 
która zaprezentowała program 
muzyczno – artystyczny pt. „Wio-
sna” pod kierunkiem pani Anny 
Kuś –Smagi.

Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści prace literackie młodych arty-
stów pozostaną na równie wyso-
kim poziomie artystycznym, jak 
w  tym roku i  nadal będą nas za-
dziwiać pięknem słowa. 

Barbara Olejnik
Anna Kuś-Smaga

Statuetki Sów rozdane

Od Stycznia 2015 r. Szkoła Podsta-
wowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w 
Bielawie została wyróżniona w Ogólno-
polskim Programie Wiarygodna Szkoła i 
tym samym dołączyła do Rankingu naj-
lepszych szkół w całym powiecie.

 Wyróżnienie to szkoła otrzymała 
ze względu na osiągnięcie wysokich 
standardów edukacyjnych ciekawą 
bazę oraz zapewnianie dzieciom bez-
pieczeństwa w szkole. Podstawowym 
kryterium było uzyskanie przez szkołę 
wysokiego miejsca wśród wszystkich 
szkół podstawowych w całym po-
wiecie w oparciu o wyniki podsumo-
wujące Sprawdzian Szóstoklasistów 
opracowane przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma 
na celu wyróżnić najlepsze szkoły w 
całej Polsce, które dzięki właściwemu 

poziomowi nauczania osiągają bardzo 
dobre wyniki w nauce . Udział w Pro-
gramie jest także potwierdzeniem, że 
szkoła posiada właściwą infrastruktu-
rę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim 
uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła już 
po raz kolejny ma być drogowskazem 
dla rodziców i uczniów podczas wy-
boru szkoły.

Uczestnictwo w Programie było 
jednoznaczne z nadaniem szkole Cer-
tyfikatu, który przesyłamy do Państwa 
w załączeniu.

Portfolio wszystkich wyróżnio-
nych szkół można zobaczyć na Stro-
nie Internetowej Programu: www.
wiarygodna-szkola.pl w zakładce  
„Wiarygodne Szkoły” a także na Face-
booku wpisując hasło: „Wiarygodna 
Szkoła”.

Pierwszy dzień wiosny to jeden 
z takich dni w roku, na który zarów-
no dzieci, jak również dorośli, czekają 
z wielką niecierpliwością. Jak co roku 
w tym dniu, w naszym Niepublicznym 
Przedszkolu Montessori z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie było bardzo 
wesoło i kolorowo.

Tego dnia dzieci przyszły do 
przedszkola ubrane na zielono. Gru-
pa „Misie” wraz z panią Elżbietą Ry-
baczuk oraz Katarzyną Smuśkiewicz 
przygotowała dla swoich kolegów i 
koleżanek barwne przedstawienie pt.: 
„Na łące”. Następnie każda grupa za-
śpiewała piosenki lub wyrecytowała 

wiersze o tematyce wiosennej, przy-
gotowane wraz ze swoimi paniami. 
Po występach wszystkie przedszkola-
ki ze śpiewem na ustach, przy akom-
paniamencie instrumentów perkusyj-
nych i z barwnymi kwiatami w rękach, 
maszerowały ulicami Osiedla Włók-
niarzy. Na czele barwnego korowodu 
królowała Marzanna, która pod wpły-
wem dziecięcych czarów zamieniła 
się w Wiosnę.

Teraz mamy nadzieję, że nastaną 
ciepłe, słoneczne dni z trelami pta-
ków, soczystą zielenią traw i koloro-
wymi kwiatami.

Anna Podłęcka

Płynie Marzanna, marcowa panna,
Za siódmy las, za siódmy las !
Mróz pożegnajmy, słońce witajmy,
Już wiosny czas, już czas !
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Monika Sługocka
Marceli Kołodziej
Oliwia Myszkowska
Kornelia Ostrowska
Ciekawostką były też, po raz 

pierwszy zorganizowane przez 
MOKiS, rodzinne warsztaty ozda-
biania jajek wielkanocnych. Na 
trzech kilkugodzinnych spotka-

niej działalności wystąpiła ponad 
1600 razy na różnych koncertach 
i  uroczystościach. Występowała 
poza granicami kraju, pojawiła się 
w filmie „Słodkie oczy” oraz w tele-
dysku” Piosenka o  Bielawie 1956-
2014”. Dwukrotnie zabezpieczała 

niach dzieci i  rodzice poznawali 
techniki tradycyjne (malowanie, 
drapanie, ozdabianie woskiem) 
oraz ozdabianie w  stylu faber-
ge lub decoupage. Podczas zajęć 
można było nabyć wydmuszki jaj 
gęsich, które są większe i  tward-
sze od kurzych i zwiększają możli-
wości realizacji artystycznych.

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

młodej Elli, córki kupca, który po 
śmierci jej matki ponownie się żeni. 
Chcąc wesprzeć kochającego ojca, 
dziewczyna z radością przyjmuje 
pod dach rodzinnego domu maco-
chę i jej córki: Anastazję i Gryzeldę. 
Jednak kiedy ojciec niespodziewa-
nie umiera, Ella jest zdana na łaskę 
i niełaskę zazdrosnej i bezwzględ-
nej nowej rodziny. Ostatecznie zo-
staje zdegradowana do roli służącej, 
wiecznie umorusanej i pogardli-
wie zwanej Kopciuszkiem. Pewne-
go dnia w lesie poznaje czarującego 
chłopaka. Nie wie, że tak naprawdę 
nie jest to czeladnik z pałacowych 
warsztatów, a sam książę. Tak czy 
inaczej, czuje, że wreszcie odnalazła 
kogoś bliskiego. Wydaje się, że los 
dziewczyny może się odmienić, kie-
dy z Pałacu wysłane zostaje otwarte 
zaproszenie dla wszystkich dziew-
cząt na bal. Ella zaczyna żyć nadzie-
ją ponownego spotkania z przystoj-
nym Kitem.

 BÓG NIE UMARŁ godz. 18.00 
prod. USA

Josh rozpoczyna studia na jednej 
z amerykańskich uczelni. W pierw-
szym semestrze trafia na zajęcia z fi-
lozofii prowadzone przez fanatycz-
nego ateistę, profesora Radissona. 
Wykładowca już na pierwszych za-
jęciach każe studentom napisać na 
kartce słynne zdanie Friedricha Nie-
tzschego: „Bóg umarł” i złożyć pod 
nim podpis. Ci, którzy tego nie zro-
bią mogą zrezygnować z zajęć lub... 
udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z 
całej grupy studentów wyzwanie po-
dejmuje tylko Josh. Ma czas do koń-
ca semestru, by przekonać słynne-
go wykładowcę i resztę studentów, 
że Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna 
się pasjonujący spór, który elektry-
zuje 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 opre-
syjne, zmechanizowane siły policji. 
Wywołują one skrajnie negatyw-
ne reakcje ze strony ludzi, ponie-
waż nie można ich w żaden sposób 
przekonać do swoich racji - nie ma 
tu miejsca na negocjacje, czy zmia-
nę sposobu myślenia. Kiedy jednak 
jeden z nich, Chappie zostaje skra-
dziony i przeprogramowany, staje 
się pierwszym robotem, który po-
siada umiejętność samodzielnego 
myślenia i odczuwania. Dla jednych, 
jak Vincent Moore (Hugh Jackman), 
to dość niebezpieczny pomysł. We-
dług niego myślące roboty to za-
grożenie dla rodzaju ludzkiego, któ-

oprawę muzyczną podczas wizyt 
Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego i  jego małżonki. Za 
całokształt swojej działalności mu-
zycznej została odznaczona Zło-
tym Krzyżem Zasługi oraz Złotą 
Odznaką Z Wieńcem Laurowym Pol-

skiego Związku Chórów 
i  Orkiestr. Najdłuższym 
stażem muzycznym wy-
noszącym 76 lat szczyci 
się grający na barytonie 
Mieczysław Surma, któ-
ry rozpoczął działalność 
muzyczną w  wieku 16 
lat. Obecnie orkiestra li-
czy 18 muzyków.  Preze-
sem Stowarzyszenia jest 
Roman Pajda. Z  okazji 
rocznicy, w  dniu 3 maja, 
w bielawskim Parku Miej-
skim, odbędzie się kon-
cert galowy Orkiestry 
SART, na który serdecz-
nie zapraszamy.

2 kwietnia, w  Art Galerii Bie-
lawskiego ART INKUBATORA ofi-
cjalnie ogłoszono wyniki i  wrę-
czono nagrody w  dorocznym 
konkursie „Jajo z klasą, Jajo z Fan-
tazją”. Nagrody wręczały jurorki 
konkursu Ewa Glura ( TPB ) i Kata-
rzyna Bzdeń, współpracująca przy 
warsztatach artystycznych oraz 
Z-ca Przewodniczącego RM w Bie-
lawie Tomasz Tkacz. Po obejrzeniu 
ponad 30 zgłoszonych prac jury 
zdecydowało nagrodzić:

Kategoria „JAJO Z KLASĄ”
1. Magdalena Hryniewicz 
2. Kacper Środoń
3. Weronika Satory
Kategoria „JAJO Z FANTAZJĄ”
1.Małgorzata Jankiewicz
2. Ewelina Woźniak
3. Anita Satory
Wyróżnienia
Kacper Środoń
Nikola Malczewska
Anna Jakimczyk
Jakub Markiewicz
Damian Łozowicki

W  tym roku Orkiestra Dęta 
SART, czyli przez wiele lat, Orkie-
stra Dęta BIELBAWU, obchodzi 
70-lecie swojego istnienia. Zosta-
ła założona w 1945 roku przez Wa-
cława Debicha. Pierwszy raz zagra-
ła 30 kwietnia 1946 roku, a  dzień 
później poprowadziła pierwszo-
majowe pochody, najpierw w Bie-
lawie, potem w  Dzierżoniowie, 
dokąd muzycy musieli dojść pie-
szo. Od Wacława Debicha batu-
tę przejmuje jego ojciec, Bernard 
i dzierży ją do 1965 roku. Po jego 
śmierci kapelmistrzem zostaje Ry-
szard Fritsche i dyryguje do 1985 
roku, w którym kierowanie orkie-
strą przyjmuje ponownie, będący 
na emeryturze, Wacław Debich. 
W  1990 roku funkcję kapelmi-
strza obejmuje Antoni Moskal 
i pełni tę funkcję do chwili obec-
nej. W  tym czasie następuje re-
organizacja, zostaje założone sto-
warzyszenie i  następuje zmiany 
nazwy na Orkiestrę Sudecką SART. 
Orkiestra w  czasie swojej 70-let-

„JAJO Z KLASĄ, JAJO Z FANTAZJĄ” 2015

Kultura

Wyróżnione prace

Orkiestra od lat towarzyszy najważniejszym wydarzeniom w mieście

Orkiestrę założył w 1945 roku Wacław Debich

70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej

ry może być wkrótce wyparty przez 
takie maszyny. Inni, jak jego twórca 
Deon Wilson (Dev Patel), postrze-
gają Chappiego jako utalentowany, 
wyjątkowy twór o ludzkich cechach, 
pod wieloma względami bardziej 
etyczny i empatyczny niż niejeden 
człowiek. Ścieranie się tych dwóch 
poglądów sprawi, że Chappie bę-
dzie musiał zmierzyć się z potęż-
nymi 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 uporządkowanego świa-
ta. Teraz jest naznaczona piętnem 
Niezgodnej. Podjęta przez nią wal-
ka 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 niespodziewa-
ny i trudny egzamin dojrzałości. To, 
na co może liczyć to wsparcie Cztery 
(Theo James).

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

Były zawodowy zabójca pracują-
cy dla amerykańskiego rządu musi 
stawić czoła swoim dawnym moco-
dawcom w obronie ukochanej ko-
biety. John Terier (Sean Penn) pra-
cował kiedyś jako likwidator dla 
amerykańskich służb. Teraz sam stał 
się celem grupy wykwalifikowa-
nych morderców, którzy ścigają go 
od afrykańskiej dżungli, przez ulice 
Londynu, aż po tętniącą życiem Bar-
celonę. Terrier, by przetrwać i oca-
lić ukochaną, musi pokonać jedną z 
najpotężniejszych organizacji współ-
czesnego świata. Wie doskonale, że 
w tym świecie nie liczy się prawo, ani 
moralność. Wygrywają silniejsi i bar-
dziej bezwzględni.

EX MACHINA godz. 20.00 prod. 
USA

Caleb, 24-letni programista z 
największej na świecie firmy kom-
puterowej, wygrywa konkurs i zo-
staje zaproszony do spędzenia 
tygodnia w prywatnej górskiej po-
siadłości należącej do Nathana, pro-
wadzącego samotniczy tryb życia 
szefa firmy. Kiedy Caleb przybywa 
na miejsce okazuje się, że będzie 
musiał wziąć udział w dziwnym i fa-
scynującym zarazem eksperymen-
cie. Będzie musiał wejść w interak-
cję z pierwszą prawdziwie sztuczną 
inteligencją, znajdującą się w ciele 
pięknej dziewczyny-robota.

komLg
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Posiedzenie Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
I FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wspólnota Mieszkaniowa działa na podstawie przepisów ustawy o  wła-

sności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, Dz.U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, 
z późn. zm.). Niniejszy regulamin reguluje kwestie nieujęte lub niedostatecz-
nie sprecyzowane w  cyt. ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących 
przepisach.

Wspólnota Mieszkaniowa utworzona z mocy prawa przez właścicieli loka-
li w nieruchomości położonej w Bielawie przy ul. ...  to także trwała wspólnota 
międzyludzka wszystkich mieszkańców, którą winny cechować pozytywne za-
sady współżycia, wzajemna życzliwość i kultura zachowań.

Budynek i  jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale 
z nim związane są wspólną własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Dbałość o należyte jego użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepo-
gorszonym jest obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.

Członek Wspólnoty, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej, ma pra-
wo do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych 
współwłaścicieli.

Właściciele zobowiązani są do powiadamiania Zarządcy o liczbie osób za-
mieszkujących lokal.

W  przypadku nabycia lub sprzedaży lokalu (lub jego części) - właściciel 
obowiązany jest powiadomić o tym Zarządcę nie później niż w terminie 1 ty-
godnia od daty dokonania transakcji oraz okazać umowę kupna-sprzedaży.

Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w  równym stopniu wszystkich 
właścicieli wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i pozostałych 
mieszkańców – najemców i  podnajemców oraz członków gospodarstw do-
mowych właścicieli, bądź innych osób korzystających z lokali.

Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym 
oddał swój lokal do użytkowania. Właściciele lokalu ponosi również odpowie-
dzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowią-
zany jest do zapoznania tych osób z regulaminem.

II. ZASADY PORZĄDKOWO - TECHNICZNE
Lokale mogą być używane wyłącznie zgodnie ze swym przeznaczeniem. 

Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wy-
rażonej w formie uchwały, dodatkowo właściciel lokalu winien uzyskać zezwo-
lenia przewidziane prawem budowlanym.

Właściciele są zobowiązani do umożliwienia wstępu Zarządcy i  ekipom 
technicznym do lokali, w celu sprawdzenia stanu urządzeń wspólnych i prze-
prowadzenia bieżących lub planowanych remontów.

Wszelkie ingerencje w  części wspólne nieruchomości wymagają zgo-
dy właścicieli w formie uchwały. Zabroniona jest ingerencja w przewody ko-
minowe obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz zgody 
współwłaścicieli.

Instalowanie zewnętrznych anten telewizyjnych i  radiowych wymaga 
uzgodnienia z Zarządcą.

Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 
od 22:00 do 6:00.

Skrzynki na kwiaty , doniczki itp. umieszczane na oknach i balkonach , po-
winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Podlewanie 
kwiatów powinno odbywać się w taki sposób , aby woda nie przeciekała na 
niższe kondygnacje.

Trzepanie dywanów i chodników dozwolone jest tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym. Pranie należy wywieszać w pomieszczeniach do tego prze-
znaczonych (suszarnie, strychy).

Sprzątanie klatek schodowych  oraz innych pomieszczeń ogólnego użyt-
ku odbywa się według ustalonego przez Wspólnotę Mieszkaniową porządku, 
co nie zwalnia ich użytkowników od obowiązku utrzymania czystości również 
we własnym zakresie.

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bie-
lawie informuje, że w dniu 9 mar-
ca 2015r. odbyło się posiedzenie 
Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej, której zadaniem jest kontro-
la społeczna w zakresie przestrze-
gania zapisów ustawy i uchwały w 
sprawach związanych  z najmem 
lokali  i lokali socjalnych wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Bielawa.

Członkowie Komisji zajęli po-
zytywne stanowisko w sprawie 
wskazań:

10 wnioskodawców do za-
warcia umów najmu lokali po 
wykonaniu niezbędnych prac 
remontowych,

2 wnioskodawców  do zawar-
cia umów najmu na lokale do za-
siedlenia po wpłaceniu kaucji  
mieszkaniowej,

5 wnioskodawców do za-
warcia umów najmu na lokale 
socjalne,

2 wnioskodawców do za-
warcia umów na pomieszczenia 
tymczasowe.

Zasady sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz gruntów 
z nimi związanych

W dniu 27 marca 2013 r. Rada Miejska zmieniła zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów 
z nimi związanych, podejmując uchwałę Nr XXXIV/354/13. Treść uchwały przedstawiamy poniżej. Istotną 
zmianą wprowadzoną uchwałą jest umożliwienie najemcom wykupu lokali w budynkach poddanych re-
montom na częściach wspólnych w łącznej kwocie nakładów przekraczającej 50 tys. zł. w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu.

Jednocześnie nabywca nie traci prawa do udzielanych bonifikat pod warunkiem pokrycia poniesionych 
nakładów remontowych przez Gminę Bielawa proporcjonalnie do udziału przypadającego na lokal.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 
9  lit. a, art. 40 ust. 2  pkt 3  ustawy 
z  dnia 8  marca 1990 r.    o  samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 68 ust.1 pkt 7, art. 70 ust. 
4  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 
r. o  gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:  

§  1.  Ustala się zasady sprzedaży 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych 
wchodzących w  skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy, wraz ze sprzedażą na wła-
sność bądź oddaniem w  użytkowanie 
wieczyste gruntów z nimi związanych.  

§  2.  Ilekroć w  uchwale jest mowa 
o lokalu, należy przez to rozumieć samo-
dzielny lokal mieszkalny, o którym mowa 
w przepisach ustawy o własności lokali.  

§  3.  1. Wyłączeniu ze sprzedaży 
podlegają lokale, które znajdują się 
w budynkach:  

1) pozostających w kolizji z usta-
leniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,  

2) mających pozostać w wyłącz-
nej dyspozycji Gminy, celem umożli-
wienia realizacji zadań własnych,  

3)  przeznaczonych do rozbiórki, 
remontu lub zmiany funkcji na cele 
inne niż mieszkalne.  

2.  Wykaz budynków wyłączo-
nych ze sprzedaży ustala Burmistrz 
Miasta Bielawa.  

§  4.  1.  Przy sprzedaży lokalu, w  sto-
sunku do wartości ustalonej przez rze-
czoznawcę majątkowego, dla osób korzy-
stających z  pierwszeństwa ustawowego, 
określa się warunki i  stawki procentowe 
bonifikat:  

1) 50 % przy zapłacie ceny sprze-
daży w ratach,  

2) 70 % przy zapłacie ceny sprze-
daży jednorazowo,  

3) 80 % przy jednorazowej zapła-
cie ceny sprzedaży z  równoczesną 
sprzedażą co najmniej połowy lokali 
w budynkach, w których znajduje się 
powyżej 7 lokali mieszkalnych i w któ-
rych udział Gminy wynosi 100 %,  

4) 90 % przy jednorazowej zapła-
cie ceny sprzedaży z  równoczesną 
sprzedażą wszystkich lokali w budyn-
kach, w których znajduje się nie wię-
cej niż 7 lokali mieszkalnych i w któ-
rych udział Gminy wynosi 100 %,  

5) 95 % przy jednorazowej zapła-
cie ceny sprzedaży z  równoczesną 
sprzedażą wszystkich lokali w  bu-
dynkach, w których znajduje się po-
wyżej 7 lokali mieszkalnych i w któ-
rych udział Gminy wynosi 100 %.  

2. Bonifikat nie stosuje się przy sprze-
daży lokali znajdujących się w nowo wy-
budowanych budynkach lub w budyn-
kach, w których w ciągu 5 ostatnich lat, 
przed dniem złożenia wniosku o wykup 
lokalu, poniesiono nakłady remontowe, 
dotyczące części wspólnych w  łącznej 
kwocie przekraczającej 50 000 zł.  

3. Postanowienia ust. 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy na-
bywca pokryje koszty poniesionych 
nakładów remontowych, proporcjo-
nalnie do ustalonego udziału w czę-
ściach wspólnych budynku i gruntu.  

§ 5. Rozłożona na raty niespłaco-
na część ceny sprzedaży lokalu, pod-
lega oprocentowaniu w  wysokości 
5 % w stosunku rocznym, a oprocen-
towanie to liczone jest od niespłaco-
nej należności.  

§ 6. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Miasta.  

§  7.  Do wniosków złożonych 
przez najemców o  wykup loka-
li do dnia wejścia w życie niniejszej 
Uchwały, stosuje się zasady określo-
ne w  Uchwale Nr XLI/306/05 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 
2005 roku w sprawie zasad sprzeda-
ży lokali mieszkalnych wchodzących 
w  skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Bielawa oraz gruntów z nimi 
związanych.  

§  8.  Traci moc uchwała Nr 
XLI/306/05 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 września 2005 roku w spra-
wie zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Bielawa oraz 
gruntów z nimi związanych.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłosze-
nia w  Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  

UCHWAŁA NR XXXIV/354/13 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych. 

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Biela-
wie informuje, że w marcu 2015 
r. zakończyły się zebrania rocz-
ne Wspólnot Mieszkaniowych 
zarządzanych przez tutejszą 
Spółkę. Zarządca złożył człon-
kom poszczególnych Wspólnot 
Mieszkaniowych sprawozdanie 
ze swojej działalności w roku 
2014, w celu oceny jego pracy 
i przyjęcia rocznego sprawoz-
dania. Właścicielom nierucho-
mości przedstawiono sytuację 
finansową wspólnoty, opis sta-

nu technicznego ich nierucho-
mości i potrzeby remontowe, 
w celu ustalenia planu gospo-
darczego na rok bieżący i naj-
bliższe lata. Mając na względzie 
poruszane przez mieszkańców 
problemy w zakresie korzysta-
nia z nieruchomości wspólnej, 
na tegorocznych zebraniach zo-
stała przedstawiona propozycja 
Regulaminu Porządku Domo-
wego. Regulamin określa nor-
my dot. porządku domowego 
obowiązujące na terenie danej 
nieruchomości. Przyjęty przez 

właścicieli regulamin stano-
wi podstawę do wyciągnięcia 
konsekwencji wobec osób sta-
le i uporczywie naruszających 
przyjęty ład. Projekt Regulami-
nu zamieszczony obok, dostęp-
ny jest również na naszej stronie 
internetowej, w zakładce pliki 
do pobrania. Zainteresowanych 
treścią podjętych uchwał wła-
ścicieli, którzy z różnych przy-
czyn nie mogli uczestniczyć w 
zebraniu Wspólnoty Mieszkanio-
wej, prosimy o kontakt z Działem 
Wspólnot Mieszkaniowych. 

Zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych

  S.6
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infrastruktury dla rowerzystów, 
certyfikację bazy noclegowej, ga-
stronomicznej i  usługowej. Pro-
jekt jest realizowany dzięki zaan-
gażowaniu pasjonatów kolarstwa 
górskiego wspomaganych przez 
sprawnych organizatorów two-
rzących stowarzyszenie oraz 
w/w gminy i nadleśnictwa.

Na obszarze Strefy MTB 
Sudety znajdziecie Państwo 

oprócz doskonale przygoto-
wanych tras wiele atrakcji tu-
rystycznych oraz miejsc do ak-
tywnego wypoczynku oraz 
nietuzinkowych, często tajem-
niczych zabytków.

Strefa MTB Sudety to produkt 
turystyczny, który swoim zasię-
giem obejmuje tereny od Miero-
szowa aż do Srebrnej Góry. 

Jest to system 20 tras MTB 
o łącznej długości 497 km, utwo-
rzony na obszarze 8 miejscowości 
(Bielawa, Dzierżoniów gm. wiej-
ska, Głuszyca, Mieroszów, Nowa 
Ruda gm wiejska, Pieszyce, Sto-
szowice, Walim) i  4 nadleśnictw 
(Bardo, Jugów, Świdnica, Wał-
brzych). Obejmuje on całe Góry 
Sowie i  Suche, część G. Wałbrzy-
skich, Pasma Lesistej i Mieroszow-
skich Ścian w G. Stołowych.

Jest to największy i  pierwszy 
w Polsce system górskich tras rowe-
rowych budowanych z  takim roz-
machem, który ma na celu wpływać 
na rozwój regionu oraz zbudowa-
nie trwałego skojarzenia z produk-
tem jako „Najlepsze Miejsce dla Fa-
nów Kolarstwa Górskiego w Polsce”. 

Tworzące go Stowarzyszenie 
Strefa MTB Sudety planuje w  ko-
lejnych latach rozbudowę syste-
mu o trasy singeltrack, tworzenie 

Strefa MTB Sudety
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
I FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Ciągów komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) oraz strychów 
nie wolno zastawiać przedmiotami.

Niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatkach schodo-
wych. Odpady komunalne należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do 
tego celu pojemników. Do pozostałych odpadów zastosowanie mają przepisy 
prawa miejscowego w tym zakresie.

Do obowiązków właścicieli i najemców  należy usuwanie gruzu po remoncie lokalu.
Zabrania się zakłócania spokoju mieszkańców i innych użytkowników oraz za-

nieczyszczania części wspólnych budynku i posesji, pisania, drapania po ścianach.
Zabrania się malowania ścian pomieszczeń wspólnych lub ścian zewnętrz-

nych bez zezwolenia Wspólnoty Mieszkaniowej.
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są, aby dzieci stosowały się do niniej-

szego regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci od-
powiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

Niedozwolone jest umieszczanie szyldów oraz tabliczek informacyjnych 
na ścianach obiektu bez uzyskania zgody współwłaścicieli.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Wszyscy współwłaściciele i  użytkownicy winni pamiętać o  przestrzeganiu 

wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zabronione jest samowolne 
przerabianie instalacji i bezpieczników we wszystkich szafkach energetycznych.

W mieszkaniach, piwnicach oraz komórkach gospodarczych nie wolno prze-
chowywać żadnych płynów i innych materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

W piwnicach i na strychach zabronione jest instalowanie bez zgody współ-
właścicieli dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej.

Wszelkie awarie i  zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać Zarządcy, 
a w nagłych przypadkach alarmować służby publiczne.

 IV. ZASADY RUCHU ŚRODKÓW TRANSPORTU
Na terenie posesji pojazdy powinny się poruszać z szybkością bezpieczną, 

zalecana jest szczególna ostrożność.
Parkowanie pojazdów osobowych może odbywać się tylko w miejscach 

do tego wyznaczonych. Parkowanie pojazdów  na ciągach pieszych lub w spo-
sób mogący utrudniać poruszanie się pojazdów specjalnych jest zabronione.

Na terenie całej posesji nie wolno parkować samochodów ciężarowych 
i autobusów.

Zabrania się mycia samochodów na terenie posesji.
V. OCHRONA ZIELENI I TRAWNIKÓW
Dbałość o  estetykę i  ekologię otoczenia jest obowiązkiem wszystkich 

mieszkańców i użytkowników nieruchomości.
Właściciele psów powinni zadbać, aby zwierzęta nie niszczyły zieleni i nie 

zanieczyszczały trawników.
Psy należy wyprowadzać na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do 

niezwłocznego usuwania pozostawionych przez zwierzęta zanieczyszczeń.
Sadzenie drzew i krzewów może odbywać się tylko zgodnie z ustalonym 

planem urządzenia zieleni.  
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu ogółu właścicieli 

w dniu...
W stosunku do mieszkańców nieprzestrzegających niniejszego regulami-

nu Zarządca może stosować nakazy i upomnienia. Uporczywe uchylanie się 
od przestrzegania regulaminu przez właściciela, najemcę lub innego użytkow-
nika lokalu może spowodować wystąpienie do sądu o orzeczenie przymuso-
wej sprzedaży lokalu lub eksmisji z lokalu.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
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20 marca odbył się VII Powiatowy Konkurs Krasomów-
czy Sowiogórski Bajarz zainicjowany przez MOKiS i współ-
organizowany z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa 
Powiatowego. Tegoroczny konkurs stał na wysokim i wy-
równanym poziomie, jednak jury było jednomyślne. MO-
KiS zarejestrował wszystkie legendy i te nagrodzone suk-
cesywnie prezentuje na swoim profilu FACEBOOK.

Jury w składzie: 
1. Alicja Hromada - Dyrektor Wydziału Edukacji i Kul-

tury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
2. Ewa Glura – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 
3. Jan Gładysz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

i Sztuki w Bielawie 
po przesłuchaniu:
15 uczestników w kategorii szkół podstawowych
6 uczestników w kategorii szkól gimnazjalnych
5 uczestników w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
postanowiło:
w kategorii SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przyznać 

nagrody:
I Miejsce – Krzysztof Kasztelan
Klub „Pozytywka” w Bielawie, 
Opiekun – Barbara Pachura, Legenda „O diabelskich 

gwoździach” 
II Miejsce – Mikołaj Maciejewski 
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Sportowymi w 

Bielawie, 
Opiekun – Jadwiga Mariolla Jonas, Legenda „Sztolnie 

w Górach Sowich”
III Miejsce – Natalia Pelczar 
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie 

Górnej
Opiekun – Joanna Korczyńska, Legenda „Biała mysz 

z Piławy Dolnej”
w kategorii SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH przyznać 

nagrody:
I Miejsce – Marcin Szczypka

Gimnazjum w Pieszycach, Opiekun – Justyna 
Protaziuk

II Miejsce – Weronika Wolf 
Gimnazjum Nr 1 w Bielawie
Opiekun – Małgorzata Jagielska, Legenda „Rycerz w 

czarnym kaftanie” 
III Miejsce – Paulina Wojtaszek 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
Opiekun – Magdalena Pierzchała, Legenda „O wod-

nej Rusałce z Nowizny” 
III Miejsce – Julia Pastuszka 
Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
Opiekun – Jolanta Hada – Jasikowska, Legenda „O 

pięknej Kindze i rozbójnikach”

w kategorii SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Wyróżnić:
Krystian Kubiaka 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
Opiekun – Iwona Gryś, Legenda „Smok z Owiesna”

Przyznać Nagrody:
I Miejsce – Angelika Wojciechowicz 
Zespół Szkól Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w 

Dzierżoniowie
Opiekun – Patrycja Pelczar, Legenda „O pięknej We-

ronice z Woliborza” 
II Miejsce – Agnieszka Piskorowska 
I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Dzierżoniowie 
Opiekun – Sebastian Runowicz, Legenda „Zielony 

myśliwy”

VII SOWIOGÓRSKI BAJARZ

Równolegle z prowadzonymi 
działaniami w kierunku przejęcia 
przez miasto zbiornika „Sudety”, wła-
dze Bielawy rozpoczęły prace na rzecz 
reaktywacji nieczynnego od kilku lat 
basenu w pobliżu zbiornika.

Jest to obiekt, który niegdyś cie-
szył się dużą popularnością w okresie 
letnim, nie tylko wśród mieszkańców 
Bielawy. Dlatego też ponowne uru-
chomienie basenu byłoby ciekawym 

uzupełnieniem oferty rekreacyjnej 
miasta. Obecnie Urząd Miejski jest na 
etapie ustalania możliwości zaadap-
towania obiektu, zakresu ewentual-
nych modernizacji i szacowania kosz-
tów przedsięwzięcia. Jeśli udałoby się 
reaktywować kąpielisko, to zostałoby 
one udostępnione bezpłatnie miesz-
kańcom i turystom. O całej sprawie 
będziemy Państwa informować na 
bieżąco.

Reaktywacja basenu na „Sudetach”?

Góry Sowie to wymarzony teren dla miłośników MTB

Dzięki nim powstały nowe legendy o mieście i górach

Laureaci konkursu Ponowne uruchomienie basenu ucieszyłoby wielu mieszkańców



7Karta Dużej Rodziny
KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ W RAMACH PROGRAMU
„BIELAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

Poniżej prezentujemy wykaz firm i instytucji wspierających program „Bielawska Karta Dużej Rodziny”. Jednocześnie zachęcamy pozostałych przedsiębiorców i instytucje do włą-
czenia się w tę akcję. 

Oprócz tego zapraszamy osoby spełniające wymogi programu do skorzystania z oferty i składanie wniosków o uzyskanie Karty Dużej Rodziny. 

Lp.

Nazwa
Partnera Programu, miejsce 

honorowania Bielawskiej Karty 
Dużej Rodziny

Zakres ulg i zwolnień dla uczestników programu
„Bielawska Karta Dużej Rodziny”

Okres obowiązywania 
ulg i zwolnień

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BIELAWA

1.

Miejska Biblioteka Publiczna
Bielawa,
ul. Piastowska 19c
tel. 74 645 09 66

* Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie;
* Usługi ksero – 0,10zł za stronę A4, skan 0,05zł za stronę;
* Bezpłatne korzystanie z komputera i internetu;
* Wstęp do Działu Regionalno-Badawczego – zniżka 50%;
* Publikacje wydawnictwa MBP – zniżka 30%;
* Bilet wstępu na koncerty Klubu „Pozytywka” – zniżka 
50%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

2.

Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki
Bielawa,
ul. Piastowska 19a
tel. 74 833 30 07

* Dla dzieci nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach 
warsztatowych
   organizowanych przez MOKiS w czasie ferii szkolnych oraz
   wakacji;
* Udział w sekcjach i zespołach amatorskiego ruchu
   artystycznego – zniżka 50% na pierwsze dziecko, 
kolejne
   dziecko bierze udział bezpłatnie;
* Nieodpłatne uczestnictwo w zespołach dziecięcych;
* Dla dzieci nieodpłatne wejście na imprezy biletowane
   organizowane przez MOKiS, dla rodziców wejście ze 
zniżką –
   cena biletu będzie każdorazowo publikowana na plakacie
   (z wyjątkiem imprez odbywających się w obiektach MOKiS na
   zasadzie wynajmu sali);
* Nieodpłatne wejście dla całych rodzin na Regałowisko oraz 
inne
   płatne imprezy plenerowe organizowane przez MOKiS
* bilety do kina – zakup biletów ze zniżką 25%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bielawa,
ul. Gen. Grota Roweckiego 8
tel. 74 833 95 10

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
* Jednorazowe wejście na siłownię – zniżka 50%;
PŁYWALNIA AQUARIUS
* Druga i każda następna godzina pobytu na pływalni dla taryfy:
   normalnej, ulgowej oraz biletu rodzinnego – zniżka 50%;
IMPREZY
* Biletowane imprezy organizowane przez OSiR – zniżka 
10%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

4.

Żłobek Publiczny
Bielawa,
ul. Gen. Grota Roweckiego 7
tel. 74 645 22 26

* Każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub 
więcej dzieci, objętej Programem Bielawskiej Karty Dużej Rodz-
iny, po okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny otrzymuje 50 
% zniżki  w ustalonej opłacie za pobyt dziecka w Żłobku 
Publicznym.

od 01.01.2015
na czas 
nieokreślony

5.

Przedszkole Publiczne nr 4
Bielawa,
ul. Żeromskiego 18
tel. 74 645 22 47

* Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł, za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka powyżej minimum programowego (w/w 
opłata, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o sys-
temie oświaty).
Każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej 
dzieci, objętej Programem Bielawskiej Karty Dużej Rodziny, 
po okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny otrzymuje 50% 
zniżki   w w/w opłacie.

od 01.01.2015
na czas 
nieokreślony

PARTNERZY PRYWATNI / FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

1.

ARTE Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna
Bielawa,
ul. Nowobielawska 5
tel. 535 933 887

* Remont mieszkań – zniżka 10%;
* Usługi hydrauliczne – zniżka 10%;
* Usługi wodociągowe – zniżka 10%;
* Usługi elektryczne – zniżka 10%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

2.

Pretty Woman
Ewelina Minkina
Bielawa, ul. Piastowska 2a
tel. 600 375 074

* Odzież dziewczęca – zniżka 10%;
* Pozostały asortyment – zniżka 5%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

3
„G.M.” Grzegorz Machowski
Bielawa, ul. Bankowa 1
tel. 502 208 056

Złotnik – jubiler:
* Zakup dowolnego artykułu – zniżka 10%;
* Wykonanie usługi – zniżka 10%;

od 22.10.2014
do 31.12.2015

4.

Niepubliczne Przedszkole 
MONTESSORI
Bielawa, os. Włókniarzy 11
tel. 74 645 22 25

* 20% zniżki w opłacie czesnego dla jednego dziecka, każde
   następne dziecko dodatkowo 10% zniżki;
* 50% zniżki na jedno wybrane odpłatne zajęcie 
dodatkowe;

od 22.10.2014
do 31.08.2015

5.

Przedszkole Niepubliczne 
„Wesołe Krasnoludki”
Bielawa, ul. 3 Maja 22
tel. 74 645 22 29

* 20% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne dziecko
   z rodziny (niekoniecznie uczęszczające do przedszkola
   jednocześnie);
* 30% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne 
dziecko, gdy
   uczęszczają do przedszkola jednocześnie;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

6.

Przedszkole Niepubliczne  
z Oddziałami Integracyjnymi
Bielawa,
ul. Wolności 88
tel. 74 645 22 27

* 20% zniżki w opłacie czesnego na drugie i kolejne dziecko
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania do przedszkola
   dwojga dzieci z jednej rodziny);
* Bezpłatne ubezpieczenie dla drugiego i trzeciego dziecka
   z jednej rodziny (w przypadku jednoczesnego uczęszczania do
   przedszkola);
* 50% zniżki w opłacie czesnego dla dziecka 
niepełnosprawnego;

od 22.10.2014
do 31.12.2016

7.

Sportowe Przedszkole 
Niepubliczne
Bielawa,
ul. Klonowa 4
tel. 74 645 22 28

* 50% zniżki w opłacie czesnego dla drugiego dziecka
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania dwojga dzieci
   z rodziny do przedszkola);
* 100% zniżki w opłacie czesnego dla trzeciego dziecka
   (w przypadku jednoczesnego uczęszczania trojga dzieci
   z rodziny do przedszkola);
* Przedszkole zapewnia dzieciom wyprawkę papierniczą na
   początku roku szkolnego;

od 22.10.2014
do 31.12.2016

8.
„HD” Henryk Drozdowski
Bielawa, pl. Wolności 3
tel. 74 833 36 09

* Sprzedaż obuwia – zniżka 5%;
od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

9.

Katering
Firma Handlowo-Usługowa
Piotr Drozdowski
Bielawa,
pl. Wolności 3
tel. 530 790 093

* Katering – zniżka 5%;
* Asortyment w sklepie (torby i inne wyroby ze skóry, galante-
ria) – zniżka 10%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

10.

Ekologiczne Przedszkole 
Niepubliczne
Bielawa,
ul. Parkowa 11
tel. 74 645 22 24

* Każde dziecko z rodziny posiadającej „Kartę Dużej
   Rodziny”otrzymuje 20% zniżki w opłacie czesnego;
* Dodatkowo drugie dziecko uczęszczające do przedszkola
   otrzymuje 30% zniżki w opłacie czesnego;
* Trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola
   otrzymuje 50% zniżki w opłacie czesnego;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

11.

„FENIKS”
Adrian Paczkowski
Bielawa, ul. Nowobielawska 
45/3
tel. 512 834 664

* Meble na wymiar – zniżka 5%;
od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

12.

P.H.U.P. „BOOM” S.C.
M. Luzar, M. i T. Michalak,
S. Jurgowiak
Bielawa, ul. Wolności 141
74 833 21 04

* Artykuły szkolne i biurowe – zniżka 10%;
* Eksploatacje i nośniki danych – zniżka 5%;
* Zniżki nie dotyczą towarów objętych promocją;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

13.

Fryzjerstwo Damsko-Męskie
Alicja & Dawid, Alicja Nowicka
Bielawa,
ul. Obrońców Westerplatte 15
tel. 535 327 590

* Strzyżenie dziecięce – 10zł;
* Strzyżenie damskie – zniżka 10%;
* Strzyżenie męskie – zniżka 5%;
* Koloryzacja – zniżka 10%;
* Stylizacja włosów – zniżka 5%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

14.

Zakład Optyki Okularowej
Katarzyna Brejnak
Bielawa, os. Włókniarzy 2;
Dzierżoniów, ul. Szarych 
Szeregów 3
tel. 507 101 660

* Usługi z zakresu optyki okularowej – zniżka 10%;
* Towary sprzedawane w każdym zakładzie – zniżka 10%;

od 02.11.2014
do 31.12.2015

15.

TOYS
Sławomir Hanuszek
Bielawa, pl. Wolności 9
tel. 512 169 400

* Cały asortyment (z wyłączeniem asortymentu firmy LEGO 
oraz produktów objętych promocją, wyprzedażą lub przeceną) 
– zniżka 10%;

od 22.10.2014
na czas 
nieokreślony

16.

Fryzjerstwo Damsko-Męskie Ewa 
Ciszek
Klinika Włosa Hair Derm
Bielawa, ul. Wolności 84
tel. 507 065 699

* Usługi – zniżka 20%;
* Preparaty – zniżka 10%;

od 12.11.2014
na czas 
nieokreślony

17.

LAF-POLSKA
Andrzej Kupiec
Bielawa, ul. Wolności 117
oraz internet
tel. 602 435 898

* Odwodnienia łazienkowe, prysznicowe oraz wpusty i syfony 
produkcji LAF – zniżka 20%;

od 21.01.2015
na czas 
nieokreślony

Stan na dzień: 21.01.2015r.
!! UWAGA !!
* Regulamin korzystania z uprawnień w ramach lokalnego Programu pn. „Bielawska 

Karta Dużej Rodziny” dostępny jest na stronie www.bielawa.pl, w zakładce „Karta Dużej 
Rodziny”.

*     Wykaz ulg w ramach ogólnopolskiego Programu pn. „Karta Dużej Rodziny”
dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl, w zakładce „Duża Rodzina”.
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Informacja o konkursach
 W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie:
1. Wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjącym kotom
2. Dokarmianie wolno żyjących kotów
3. Opieka nad chorymi kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami bezdomny-
mi po wypadkach

wybrano STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH do realiza-
cji wspomnianych zadań.

Działania wpisane są w „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015r”.

Stowarzyszenie będzie:
1. weryfikować zgłoszenia mieszkańców Bielawy odnośnie pochodzenia ko-
tów i sprawdzać czy kot jest wolno żyjący, w razie konieczności użyczy zainte-
resowanym mieszkańcom Bielawy klatki pułapki - celem wyłapania wolno ży-
jących kotów zakwalifikowanych na zabieg sterylizacji/kastracji,
2. prowadzić zabiegi sterylizacji /kastracji wolno żyjącym kotom w  leczni-
cach weterynaryjnych na terenie miasta Bielawa.

W ramach zadania pt. „Dokarmianie wolno żyjących kotów”, Stowarzysze-
nie Inicjatyw Obywatelskich będzie:
1. weryfikować zgłoszenia mieszkańców odnośnie dokarmiania wolno żyją-
cych kotów,
2. wydawać karmę karmicielom kotów wolno żyjących i dokarmiać te koty, 
80 % karmy zostanie rozdysponowana w okresie zimowym, pozostałe 20 % 
w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

W  ramach zadania: „Opieka nad chorymi kotami wolno żyjącymi oraz 
zwierzętami bezdomnymi po wypadkach”, Stowarzyszenie  Inicjatyw Obywa-
telskich zobowiązane jest do:
1. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych mających miejsce w  Bielawie z  udziałem zwierząt bezdomnych 
(m.in. leczenie zwierząt, zabiegi profilaktyczne, zakup usług laboratoryjnych, 
zakup leków, środków opatrunkowych) i zapewnienie tym zwierzętom czaso-
wej opieki w okresie ich rekonwalescencji,
2. zapewnienia opieki weterynaryjnej wolno żyjącym chorym kotom,
3. podjęcie interwencji nastąpi po przyjęciu telefonicznego zgłoszenia od 
przedstawiciela Straży Miejskiej, Policji lub Urzędu Miejskiego w Bielawie.

 Mieszkańcy Bielawy mają możliwość telefonicznie skontaktować się 
z przedstawicielami Stowarzyszenia:

Pan Krystian Botew tel. 798 550 570
Pani Adrianna Kaszuba tel. 519 695 509

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że 
w  siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Wolności 1, 
zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do dzierża-
wy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 i 9 do Zarządzenia nr 76/2015 Burmistrza 
Miasta Bielawa z dnia 08.04.2015 r.

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, wy-
wieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, stanowiące załączniki nr 1-5 do Zarzą-
dzenia nr 72/2015 (lokale mieszkalne) oraz wy-
kaz nieruchomości do zbycia, stanowiący za-
łącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2015 (grunt 
zabudowany) z dnia 2 kwietnia 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, 
wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 
dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia 
nr 77/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że 
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie 
pl. Wolności 1, dnia 07.04.2015 r. został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, prze-
znaczonej do zbycia, stanowiący załączniki 
Nr  1do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bie-
lawa Nr 68/15 z  dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Z ogromnym bólem i żalem 
zawiadamiamy 

o śmierci nieodżałowanego kolegi, 
działacza samorządowego 

Ś.P. Henryka Lichnowskiego 
- Radnego III, IV, V i VI kadencji Rady Miejskiej Bielawy.

Najszczersze kondolencje pełne głębokiego 
współczucia 

składają rodzinie zmarłego 

Radni Rady Miejskiej Bielawy 
i Burmistrz Miasta Bielawa.
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 OPS Bielawa: korepetycje dla dzieci
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od stycznia 2015 r. w każdy czwartek, w godzi-

nach od 16:00 do 17:30 wolontariusze Ośrodka udzielają korepetycji uczniom szkoły podstawowej (eduka-
cja wczesnoszkolna, matematyka, j.polski, j.angielski).

Akcja ma na celu pomoc dzieciom w nadrobieniu zaległości w szkole, poprawić wyniki w nauce, jak rów-
nież dodać pewności siebie i wiary we własne siły oraz pokazać, że nauka to przyjemność a nie obowiązek.

Zapraszamy
Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
ul. 3 Maja 20
58-260 Bielawa
Tel. 74 8334 793
e-mail: wolontariat@opsbielawa.pl

Randstad Polska
poszukuje pracowników magazy-

nu na Bielany Wrocławskie (dodatko-
we uprawnienia nie są wymagane).
Obowiązki:
- wykonywanie prac magazynowych
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie + premie

- bezpłatny transport
- dodatkowe benefity m. in. obiad 
za 1 zł
- zatrudnienie w oparciu o umowę o 
pracę tymczasową

Kontakt w sprawie pracy: 
tel. kom: 605-131-554 lub 
501-331-250, 
email: tomasz.gazda@randstad.pl

Wolontariusze pokazują, że nauka może być też dobrą zabawą


