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Urząd Miejski w Bielawie zachęca do założenia 
skrzynki na platformie ePUAP wraz z  potwierdze-
niem profilu zaufanego. e-PUAP to system infor-
matyczny, przy pomocy którego można załatwiać 
sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. 

Ta ogólnopolska platforma teleinformatyczna 
służy do komunikacji z  jednostkami administracji 
publicznej w ujednolicony sposób.

W Bielawie mieszkańcy przystępujący do sys-
temu mogą nie tylko zapewnić sobie   możliwość 
załatwiania wielu spraw administracyjnych drogą 
elektroniczną, ale także wziąć udział w  konkursie 
ogłoszonym przez burmistrza.

Konkurs skierowany jest do osób, które od po-
czątku roku założyły konto na platformie ePUAP 
i potwierdziły profil zaufany w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie lub zrobią to do 15 czerwca 2015 roku.

Na mieszkańców czekają następujące 
nagrody:
- 2 podwójne bilety na Regałowisko
- 10 karnetów (jednogodzinnych) na Aquarius (ba-
sen lub fitness)
- 5 podwójnych biletów do Kina MOKiS 3D
- 10 podwójnych biletów na wieżę Kościoła pw. 
WNMP

24 maja w Bielawie, podobnie jak w ca-
łym kraju, odbyła się druga tura wyborów 
prezydenckich. Głosowanie w 22 okrę-
gach wyborczych przebiegło bez więk-
szych utrudnień. Frekwencja w naszym 
mieście wyniosła 48,64%. Drugą turę wy-
grał w Bielawie Bronisław Komorowski, 
na którego swój głos oddało 57% wybor-
ców. Andrzej Duda uzyskał poparcie na 
poziomie 43%. 

Podczas świętowania Tygodnia Bibliotek 
bielawska biblioteka gościła swoich najmłod-
szych czytelników. W ramach akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” przeprowadzony został 
dla nich cały cykl czytań realizowany przez 
zaproszonych gości: zastępcę burmistrza Bie-
lawy Małgorzatę Greiner oraz radnych: Toma-
sza Wojciechowskiego, Tomasza Jazowskiego 
i Jarosława Elka Florczaka. 

Komitety Obywatelskie „Solidarność” powstawać zaczęły w całym kraju po przyjęciu przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” 7 kwiet-
nia 1989 roku odpowiedniej uchwały. Był to wynik ustaleń „okrągłego stołu”, które przewidywały przyspieszone wybory do sejmu i odrodzonego senatu 
już w czerwcu 1989 roku. Reprezentantem Związku na wybory były właśnie Komitety Obywatelskie „Solidarność” 

Na terenie ziemi dzierżoniowskiej rolę organizatorów lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wzięli na siebie działacze nielegalnego wciąż Związ-
ku, skupieni od 1985 roku w Duszpasterstwach Ludzi Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie.

Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły 
się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej. Organizatorem wydarzenia, które miało miejsce  pod 
obeliskiem na placu Kombatantów, był bielawski Związek Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Na zaproszenie senatora Stanisława Jurcewicza 18 maja po-
wiat dzierżoniowski odwiedziła minister edukacji narodowej Jo-
anna Kluzik-Rostkowska. Tego dnia swoją wizytę na naszym 
terenie minister rozpoczęła w Dzierżoniowie, a po jej zakończe-
niu odwiedziła Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowe-
go w Bielawie.

25 lat bielawskiego samorządu

Odrodzony samorząd Bielawy – 1989-1990 

Minister edukacji 
w Bielawie

70. rocznica 
zakończenia 
II Wojny Światowej
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zik-Rostkowska spotkała się tam 
między innymi z: przewodniczą-
cym Rady Powiatu Marianem Ko-
walem, starostą dzierżoniowskim 
Januszem Guzdkiem, przewod-
niczącym Rady Miejskiej Zbignie-
wem Draganem, burmistrzem 
Bielawy Piotrem Łyżwą, zastępcą 
burmistrza Małgorzatą Greiner 
oraz władzami szkoły. 

Podczas spotkania rozma-
wiano na temat funkcjonowa-
nia i  przyszłości polskiej oświaty. 
Minister edukacji odpowiedzia-
ła również na szereg pytań zada-
nych przez zaproszonych gości 
oraz uczniów ZSiPKZ w Bielawie.

Wizyta w naszym powiecie za-
kończyła się w Niepublicznej Szko-
le Podstawowej w Pieszycach.

7 maja burmistrz Bielawy Piotr 
Łyżwa spotkał się z  przedstawi-
cielami partnerskiego miasta Lin-
gen. Niemieccy goście przyjecha-
li do naszego miasta, aby poznać 
nowe władze Bielawy i  rozwijać 
relacje partnerskie z  mieszkań-
cami. W  trakcie spotkania, które 
odbyło się w  Dolnośląskim Inku-
batorze Art - Przedsiębiorczości, 
głos zabrał przewodniczący SPD 
Rheinhold Hoffmann, który od-
czytał list od burmistrza Lingen. 
Oprócz tego wyraził nadzieję, że 

Na zaproszenie senatora Stani-
sława Jurcewicza 18 maja powiat 
dzierżoniowski odwiedziła minister 
edukacji narodowej Joanna Klu-
zik-Rostkowska. Tego dnia swoją 
wizytę na naszym terenie minister 
rozpoczęła w  Dzierżoniowie, a  po 
jej zakończeniu odwiedziła Zespół 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawo-
dowego w  Bielawie. Joanna Klu-
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rozpoczynający się właśnie nowy 
rozdział wzajemnych kontaktów 
między miastami, przyniesie wie-
le dobrego zarówno dla strony 
niemieckiej, jak i  polskiej. Pod-
czas swojego wystąpienia bur-
mistrz Bielawy powiedział m.in. 
- „Jako nowemu burmistrzowi   jest 
mi niezmiernie miło poznać wszyst-
kich tu obecnych i tym samym roz-
począć nową kartę w historii relacji 
pomiędzy Bielawą a  Lingen. Chcę 
wyraźnie podkreślić, że zarówno 
mnie, jak i  pozostałym bielawskim 

Radni spotkali się podczas sesji 29 kwietnia 

W rozdawanie flag włączyli się samorządowcy 

Gościem specjalnym obchodów był burmistrz miasta 

Podobnie jak w całym kraju, tak 
i w Bielawie, 8 maja odbyły się ob-
chody upamiętniające 70. roczni-
cę zakończenia II Wojny Światowej. 
Organizatorem wydarzenia, które 
miało miejsce   pod obeliskiem na 
placu Kombatantów, był bielawski 
Związek Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych. 

Podczas obchodów odczytano 
przemówienie prezesa związku Bro-
nisława Wilka, które przybliżyło wy-
darzenia i emocje z czasów, gdy do-

gazowych. W  samej Polsce ponio-
sło śmierć 6 milionów ludzi — 6 mi-
lionów ludzi — nie do uwierzenia!!! 
Dla nas wszystkich jest to niepojęte. 
Na całym świecie do 80 milionów lu-
dzi straciło życie!!! Całe rodziny zgi-
nęły. Całe rodziny po prostu przesta-
ły istnieć...

Moja matka powiedziała kiedyś 
do mnie: „Cierpienie jest niepodziel-
ne”. Wierzę w to, wielu z Państwa od-
czuwa to do dzisiejszego dnia i jestem 
przekonany, że ci, którzy przeżyli ten 

samorządowcom, zależy nie tylko 
na podtrzymywaniu, ale również 
na rozwijaniu bardzo dobrych kon-
taktów pomiędzy naszymi miasta-
mi”. Oprócz oficjalnego spotka-
nia goście z  Lingen wzięli udział 
w wycieczce po Bielawie, podczas 
której zobaczyli najciekawsze za-
kątki miasta. Ponadto uczestni-
czyli w rozmowach z przedstawi-
cielami Rady Miejskiej Bielawy, a 8 
maja wzięli udział w  uroczysto-
ściach związanych z  obchodami 
zakończenia II Wojny Światowej.

Minister edukacji w Bielawie

Spotkanie z przedstawicielami miasta Lingen

70. rocznica zakończenia 
II Wojny Światowej

biegała końca II Wojna Światowa oraz 
przypomniało, jak trudny i  tragicz-
ny w  skutkach był okres wojny.Hi-
storycznym wydarzeniem był udział 
w  obchodach – obok między inny-
mi władz Bielawy, reprezentacji szkół, 
stowarzyszeń i harcerstwa -  przedsta-
wicieli niemieckiego miasta Lingen. 

W imieniu gości z partnerskiego 
miasta głos zabrał Rheinhold Hof-
fmann, który wygłosił wzruszają-
ce i bardzo osobiste przemówienie 
(treść poniżej informacji).Kilka słów 
odnoszących się do wystąpienia 
Rheinholda Hoffmanna, powie-
dział burmistrz Bielawy Piotr Łyż-
wa, który docenił postawę przed-
stawicieli miasta Lingen i  sposób, 
w jaki głoszą prawdę na temat wy-
darzeń z lat 1939-1945. 

Następnie zgromadzeni na pla-
cu Kombatantów złożyli kwiaty 
pod obeliskiem oraz oddali hołd 
walczącym i  poległym w  II Wojny 
Światowej. 

Przemówienie Rheinholda Hof-
fmanna z  okazji 70. rocznicy za-
kończenia II Wojny Światowej na 
placu Kombatantów w Bielawie.

Szanowny Panie Burmistrzu, 
Szanowni Państwo!

Chciałbym najpierw Państwu ser-
decznie podziękować, za możliwość 
spotkania w  Bielawie. To, co wyszło 
z niemieckiej ziemi, porusza mnie oso-
biście głęboko jeszcze po 70 latach 
od zakończenia II Wojny Światowej. 
Gdy dzisiaj wspólnie przeżywamy 70. 
rocznicę zakończenia II Wojny Świato-
wej i zwycięstwo nad reżimem narodo-
wych socjalistów, to trzeba pamiętać 
też o napadzie nazistowskich Niemiec 
na Polskę w dniu 1 września 1939 roku 
i o następnych sześciu latach.

Ile nieopisanego cierpienia do-
znali ludzie w  Polsce i  na świecie 
przez niemieckich żołnierzy. Kobiety, 
dzieci i mężczyźni wywożeni ze swo-
ich krajów, mordowani w  obozach 
koncentracyjnych, spalani w piecach 

straszny czas, nie potrafią wyrzucić 
go z pamięci. 

W Niemczech obchodziliśmy przed 
kilkoma tygodniami wyzwolenie obo-
zu koncentracyjnego Bergen-Belsen 
przez angielskich żołnierzy. Mój dzia-
dek był wśród tych wyzwolonych, naj-
pierw przewieziony przez nazistów do 
Esterwegen, a  później do Bergen-Bel-
sen. Jego winą było to, że ukrył Żydów 
ze swojej miejscowości przed nazista-
mi. Mój dziadek przeżył dzięki Bogu ten 
czas pobytu w obozie. Wiele lat później 
dopiero mógł rozmawiać o tych strasz-
nych przeżyciach. Nam młodym ciągle 
powtarzał - „Nie pozwólcie nigdy, by te 
czasy wróciły i cierpienie wyszło z Nie-
miec. Nieważne, kto ma jaki kolor skó-
ry, jaką wyznaje wiarę, jesteśmy wszy-
scy równymi ludźmi”.

Dzisiaj stoję tu jako 70-latek 
przed wami, obywatel Niemiec i  re-
prezentant waszego miasta partner-
skiego Lingen z  uczuciem wielkiego 
zakłopotania i  złości i  też z  gorzkim 
przeświadczeniem tego, czego złego 
są w  stanie dokonać ludzie. I  zada-
ję sobie pytanie w  obliczu wydarzeń 
na Ukrainie, w  Iraku, Nigerii, Soma-
li i  w  wielu innych niewymienionych 
miejscach naszego globu - co jeszcze 
złego uczynią ludzie-ludziom: dzie-
ciom, kobietom, mężczyznom, i jakie 
wnioski wyciągnęliśmy z  czasów II 
Wojny Światowej.

Jestem głęboko przeświadczo-
ny o tym, że pokój zaczyna się wśród 
naszych najbliższych, a  nie gdziekol-
wiek i  jakkolwiek. Pokój zaczyna się 
zawsze w  każdym z  nas, w  naszych 
sercach. Szanowni Państwo, 19 mar-
ca 1993 podpisana została Umowa 
Partnerstwa między Bielawą i Lingen. 
Obywatele miasta Bielawa i  władze 
tego miasta podali nam rękę mimo 
tych strasznych wydarzeń z  przeszło-
ści. Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować też za to w imieniu współ-
uczestników naszej wizyty w Bielawie 
i burmistrza miasta Lingen.

Komitety Obywatelskie „Solidarność” powstawać zaczęły w ca-
łym kraju po przyjęciu przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ 
„Solidarność” 7 kwietnia 1989 roku odpowiedniej uchwały. Był to 
wynik ustaleń „okrągłego stołu”, które przewidywały przyspieszone 
wybory do sejmu i odrodzonego senatu już w czerwcu 1989 roku. 
Reprezentantem Związku na wybory były właśnie Komitety Oby-
watelskie „Solidarność” (o wyborach czerwcowych na ziemi dzier-
żoniowskiej w 1989 roku, zob. E. Chabros, Wybory czerwcowe `89 
– rola komitetów obywatelskich w małych miastach na przykładzie 
ziemi dzierżoniowskiej, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 53-61).

Na terenie ziemi dzierżoniowskiej rolę organizatorów lokalnego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wzięli na siebie działacze nie-
legalnego wciąż Związku, skupieni od 1985 roku w Duszpasterstwach 
Ludzi Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie (na temat Duszpasterstwa Lu-
dzi Pracy na ziemi dzierżoniowskiej, zob. E. Chabros, J. Maniecki, SOR 
„Prolog” - Duszpasterstwo Ludzi Pracy na ziemi dzierżoniowskiej w mate-
riałach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 1987-1989, „Biblio-
theca Bielaviana 2010”, s. 71-86). Ponieważ od dawna obie struktury 
organizowały wspólnie uroczystości, msze św. za ojczyznę, pielgrzym-
ki i otwarte wykłady, o porozumienie nie było trudno. Spotkanie  
inaugurujące działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

Ziemi Dzierżoniowskiej odbyło się 18 kwietnia 1989 roku w Domu 
Katechetycznym parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Bielawie przy ul. Wolności. Było to naturalną konsekwencją wielolet-
niego zaangażowania w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy wika-
riusza tejże parafii ks. Mariana Kopko. W trakcie spotkania Międzyza-
kładowych Komitetów Organizacyjnych z terenu dzisiejszego powiatu 
powołano jedną strukturę przed wyborami – Komitet Obywatelski 
„Solidarność”. Jego przewodniczącym został Andrzej Bartoszyński z 
Dzierżoniowa, lider podziemnych struktur Związku od czasu wprowa-
dzenia stanu wojennego. Na jego zastępcę wybrano Emiliana Kupca 
z Bielawy (E. Chabros, Od Duszpasterstwa Ludzi Pracy do samorządu lo-

kalnego, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 397-401), od wielu lat czyn-
nego organizatora wielu inicjatyw społecznych i kościelnych. Był on 
także przewodniczącym Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielawie. Se-
kretarzem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” została Barbara 
Zawadzka, a w jego skład weszli także mieszkańcy Bielawy: Jan Kuni-
gowski z „Besteru” i Marek Durlik z „Bielbawu”. Oczywiście inicjatywa 
ta była dokładnie monitorowana przez Służbę Bezpieczeństwa, która 
od 1987 roku prowadziła Sprawę Operacyjnego Rozpracowania Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie pod kryptonimem 
„Prolog”. Niezależnie od tego Służba Bezpieczeństwa wszczęła w cza-
sie wyborów czerwcowych Sprawę Operacyjnego Rozpoznania „Se-
nat” dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia przez Komitet Oby-
watelski „Solidarność” wyborów do parlamentu. 

Do najaktywniejszych członków Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” z Bielawy, oprócz wyżej wymienionych, zaliczali się wte-
dy: Zdzisław Smolak, Michalina Szumilas, Mieczysław Ślasko, 
Jadwiga i Bogdan Horaninowie, Danuta Myśliwiec, Leszek Lor, 
Józef Kuśmierek, Jan Baciak, Zbigniew Wójcik, Jan Rudnicki. 
Służbie Bezpieczeństwa, od lat zajmującej się działaczami Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy z obu miast, udało się wprowadzić w otocze-
nie Komitetu Obywatelskiego ”Solidarność” swoich informatorów, 

w tym także mieszkańców Bielawy: TW „Kaligulę”, TW „Studenta”, 
TW „ J.W.”, TW „Belfra”. Nie przeszkodziło to Komitetowi Obywatel-
skiemu „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej w odniesieniu suk-
cesu w wyborach czerwcowych. Wszyscy kandydaci ze znaczkiem 
„Solidarność”, zarówno w wyborach do sejmu jak i Senatu, odnie-
śli zwycięstwo i zdobyli mandaty. Wtedy też powstało pismo Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej pod 
nazwą „Kalenica”, które tworzyli: Jadwiga i Bogdan Horaninowie, 
Danuta Myśliwiec, śp. Waldemar Rychel, Zbigniew Wójcik, Jan 
Kunigowski. Pismo drukowane w Bielawskich Zakładach Przemy-
słu Bawełnianego „Bielbaw” wychodziło nieregularnie, pierwszy nu-
mer ukazał się 1 kwietnia 1990 roku. „Kalenicę” redagowali: Danuta 
Myśliwiec, śp. Waldemar Rychel i Zbigniew Wójcik (na stopce redak-
cyjnej za aprobatą zainteresowanego pomijany był śp. Waldemar 
Rychel). Redakcja pisma mieściła się w Bielawie przy ul. Stefana Że-
romskiego 43 (dawna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej), choć 
jej członkowie spotykali się w prywatnych mieszkaniach. Pismo w 
nakładzie 2 tys., zwane popularnie biuletynem, przetrwało czas wy-
borczy i dalej służyło członkom i sympatykom Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” aż do wyborów samorządowych. 

8 marca 1990 roku Sejm zwany „kontraktowym” przyjął 
ustawę o skróceniu kadencji dotychczasowych Rad Narodo-
wych i uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. Błyskawicz-
nie przyjęto także ordynację wyborczą i wyznaczono termin 
wolnych wyborów organów samorządu gminnego na 27 maja 
1990 roku. Niestety, działo się to już w czasie, kiedy w wielu 
miejscach kraju Komitety Obywatelskie „Solidarność” uległy 
rozwiązaniu na mocy uchwały Krajowej Komisji Wykonawczej 
„Solidarność” z 19 czerwca 1989 roku. Co prawda Lech Wałęsa 
uznał kilka dni potem decyzję za zbyt pochopną, lecz los prawie 
2 tys. Komitetów Obywatelskich „Solidarność” i prawie 100 tys. 
zaangażowanych w ich pracę ludzi został przypieczętowany.

Jednym z niewielu Komitetów, który przetrwał był dzierżo-
niowsko-bielawski Komitet Obywatelski „Solidarność”. Było to 
wynikiem politycznego wyczucia ludzi go tworzących. Czas od 
czerwcowego sukcesu wyborczego wykorzystali oni dobrze na 
umocnienie struktury Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
wydawanie własnego pisma „Kalenica”, przygotowanie do kolej-

nej zmiany ustrojowej na lokalnym szczeblu władzy. Z inicjatywy 
Emiliana Kupca od jesieni 1989 roku w Domu Katechetycznym 
działała Wszechnica Samorządowa. Pomyślana jako „szkoła” dla 
przyszłych samorządowców, cieszyła się wielką popularnością 
wśród mieszkańców obecnego powiatu. Na wykłady z prawa, 
ekonomii, ale i społecznej nauki Kościoła, prowadzone przez za-
praszanych prelegentów, przychodziło zawsze wiele osób. To spo-
śród uczestników bielawskich spotkań i wykładów krystalizował 
się skład kandydatów do rad gminnych. Pod sztandarem Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej udało się 
wystawić pełne listy kandydatów we wszystkich gminach powia-
tu. Znaleźli się na niej ludzie od lat związani z szeroko rozumianą 
antykomunistyczną opozycją, a także nowi sympatycy przemian 
w Polsce. Po wygranych wyborach Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” Ziemi Dzierżoniowskiej istniał do przełomu lat 1990/1991, a 
jego przewodniczącym był Piotr Łyżwa.

27 maja 1990 roku wynik wyborczy potwierdził wielką popu-
larność Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w kraju. Zdobyli 
oni globalnie 53,1% wszystkich oddanych w Polsce głosów. W gmi-
nach naszego powiatu Komitet Obywatelski „Solidarność” zanotował 
ogromny sukces, zdobywając większość mandatów w Pieszycach, Pi-

ławie Górnej, Niemczy i gminie Dzierżoniów, natomiast w Bielawie i 
Dzierżoniowie wszystkie!!! mandaty przypadły kandydatom Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Zaczynał się 
czas odrodzonego samorządu. Czas intensywnej pracy, a jednocze-

śnie szybkiej edukacji, zmiany lokalnych przepisów, praktycznej na-
uki demokracji (na temat odrodzonego samorządu w Bielawie zob. 
M. Masyk, Samorządność w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana 2009”, s. 
387-396).

Na pierwszym swym posiedzeniu nowa Rada Miejska Bie-
lawy 5 czerwca 1990 roku wybrała ze swego składy przewod-
niczącego. Został nim Zbigniew Henke, a jego zastępcami wy-
brano Teresę Burską i Leszka Lora. 11 czerwca 1990 roku 
Rada Miejska, zgodnie z ówczesną ustawą o samorządzie gmin-
nym, wybrała pierwszego burmistrza Bielawy – wieloletniego 
działacza społecznego i byłego przewodniczącego Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy w Bielawie – Emiliana Kupca. 

Warto na koniec przypomnieć tych, którzy otwierali nową kartę 
samorządu miasta, a wszyscy byli reprezentantami Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność”. Radnymi pierwszej kadencji Rady Miejskiej 
Bielawy byli: Jan Baciak, Witold Błoński, Stanisław Borowski, Te-
resa Burska, Zbigniew Dragan, Ryszard Foltyński, Piotr Giża, Zbi-
gniew Glanowski, Józef Grzegorzewicz, Zbigniew Henke, Stefan 
Jachowicz, Krzysztof Jakubowski, Stanisław Kaźmierczak, Jó-
zef Kuśmierek, Leszek Lor, Stefan Łuczyński, Ryszard Malinow-
ski, Roman Matusiak, Zbigniew Nowicki, Jerzy Olejnik, Leszek 
Pawlaczek, Zofia Smaga, Jerzy Julian Sobski, Wiesław Sobota, 
Iwona Szczepaniak, Roman Warzecha, Mirosław Wójcik, Józef 
Zieniewicz.

Mija już ćwierć wieku od tamtych dni…

Ikonografia: Dział Regionalno-Badawczy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie

Odrodzony samorząd Bielawy – 1989-1990 
Rafał Brzeziński, Janusz Maniecki



25 lat bielawskiego samorządu
W 2015 roku przypada jubileusz 25-lecia odrodzenia się 

samorządu terytorialnego w Polsce. 
8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 

ustawę o zmianie Konstytucji oraz ustawę o samorządzie te-
rytorialnym. Tym samym zniesione zostały rady narodowe, a 
w ich miejsce powołano do życia rady gmin. Natomiast 
27 maja 1990r. odbyły się pierwsze wybory do sa-
morządów terytorialnych, w tym do bielawskiego 
samorządu. 

Bielawianie, przez demokratycznie wybie-
ranych radnych,  uzyskali możliwość decy-
dowania o najbardziej istotnych sprawach 
swojego miasta. 

Burmistrzem I kadencji przypadającej 
na lata 1990 – 1994 został Emilian Kupiec. 
Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy pełnił najpierw Zbigniew Henke, a 
od grudnia 1991 roku Jerzy Sobski. W tam-
tych latach nasz samorząd zrealizował kilka 
ważnych zadań porządkujących bielawskie 
sprawy. Między innymi opracowano plan za-
gospodarowania przestrzennego, który stanowił 
podstawę wielu późniejszych przedsięwzięć. Prze-
prowadzono komunalizację mienia i udokumentowa-
no prawowitych właścicieli nieruchomości. Zlikwidowano 
handel na ulicach, rozwiązano problem zaopatrzenia Bielawy 
w wodę, uzbrojono część terenów pod budownictwo wieloro-
dzinne dla Spółdzielni Mieszkaniowej, zmodernizowano oświe-
tlenie i sieć gazowniczą. Szczególne znaczenie miał wtedy fakt 
powstania przy ul. Żeromskiego centrali telefonicznej, która 
dała początek pełnej telefonizacji miasta.

Ponadto unormowano sprawy związane z planowaniem 
i realizacją budżetu, przejęto prowadzenie przedszkoli, zreor-
ganizowano pracę urzędu, zaczęto wprowadzać komputery-
zację w administracji, powołano do życia Straż Miejską, Miej-
ski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Dom Pomocy Społecznej. 
Zadbano również o kompleksową dokumenta-
cję dziejów Bielawy poprzez wydanie pierw-
szej Kroniki Bielawy oraz Wiadomości 
Bielawskich.

19 czerwca 1994 roku odbyły 
się wybory do samorządu II ka-
dencji. 5 lipca podczas inaugu-
racyjnej sesji na przewodniczą-
cego Rady Miejskiej wybrano 
Waldemara Wojciechowskie-
go. Burmistrzem Bielawy zo-
stał Zbigniew Rak. II kadencja 
samorządu obejmowała lata 
1994 – 1998.

Niewątpliwie najbardziej 
spektakularną decyzją podjętą w 
tamtym czasie przez władze miasta 
było przystąpienie do budowy pływal-
ni Aquarius. 

W ramach rozwoju gospodarki komu-
nalnej podjęto się budowy budynku przy ulicy 3 
Maja i rozpoczęto budowę pierwszego bloku mieszkalne-
go w systemie TBS przy ulicy Parkowej. 

W drugiej kadencji samorządu gmina przejęła prowadzenie 
szkół podstawowych. Z tym zadaniem wiązało się wiele inwe-
stycji, które należało wykonać w obiektach oświatowych. I tak w 
Szkole Podstawowej nr 4 wybudowano salę gimnastyczną i roz-
budowano część dydaktyczną. Wybudowano kotłownię w ów-
czesnej Szkole Podstawowej nr 9 i rozpoczęto budowę sali gim-
nastycznej  w dawnej Szkole Podstawowej nr 1.

W latach 1994 - 1998 władze miasta uruchomiły komunika-
cję autobusową obsługującą Bielawę i pobliskie miejscowości. 
Gmina zakupiła także tereny rekreacyjne w sąsiedztwie Zbior-
nika Wodnego „Sudety”, wybudowała zjeżdżalnię przy basenie 
oraz przeprowadziła remont basenu.

Istotnym, z punktu widzenia mieszkańców, zadaniem było 
wykonanie ujęcia wody na Cmentarzu Parafialnym i alejek na 
Cmentarzu Komunalnym. Oprócz tego utrzymano lokalizację 
targowiska przy ul. Żeromskiego. W celu polepszenia warun-
ków funkcjonowania targu i obsługi klientów wykonano par-
king oraz zamontowano toalety.

Równie ważną decyzją było powołanie do życia Bielawskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zajmującego się eks-
ploatacją gminnej sieci ciepłowniczej oraz zaopatrzeniem w 

energię cieplną mieszkańców Bielawy. 
Oczywiście dbano także o sukce-

sywne poprawianie stanu na-
wierzchni dróg, kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i 
wodociągowej.

Wybory do sa-
morządu III ka-

dencji przepro-
wadzone zostały 
11 października 
1998 roku. Pod-
czas sesji, która 
odbyła się 3 li-
stopada, na prze-

w o d n i c z ą c e g o 
Rady Miejskiej wy-

brano Leszka Stró-
żyka. Funkcję prze-

wodniczącego rady 
pełnili w tej kadencji tak-

że Piotr Łyżwa i Waldemar 
Wojciechowski. Na burmistrza 

Bielawy wybrano Ryszarda Dźwi-
niela, który funkcję tę sprawował do grudnia 2014 roku. 

To właśnie w tej kadencji zakończono budowę, 
wyposażono i udostępniono mieszkańcom Pływal-
nię Aquarius. W latach 1998 – 2002 oddano do 
użytku 4 budynki w ramach Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego z łączną ilością 112 
mieszkań. 

Zmodernizowano skrzyżowanie ulic Ber-
linga i 1 Maja, na którym wykonano nową 

nawierzchnię oraz wybudowano sy-
gnalizację świetlną. Zmodernizo-

wano ulice: Wojska Polskiego, 
1 Maja, Jana III Sobieskie-

go, Wiejską, Willową, 
Asnyka, Łabędzią, a także 

część ulicy Żeromskiego. 
Nastąpiła kompleksowa 

modernizacja oświetlenia ulicz-
nego miasta. Zamontowano 
oświetlenie na ulicach: Sikor-
skiego, Kasztanowej, Akacjo-
wej, Wodnej, Wysokiej, 1 Maja, 
a także w Parku Miejskim. 

Na terenie Ośrodka Wy-
poczynkowego „Sudety” odda-

no do użytku w pełni wyposażo-
ny budynek sanitarny, powstały 

nowe punkty gastronomiczne, zo-
stało ogrodzone pole kempingowe, 

wykonano nowy pomost na wyspę wraz 
z oświetleniem oraz przeprowadzono re-

mont niecki basenowej.
Zrealizowano kolejne prace na miejskim targu, które zy-

skało ogrodzenie od strony ulicy Żeromskiego, jak również przejścia 
z kostki betonowej.

W budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności wykonano 
remont dachu, wymianę sieci centralnego ogrzewania, wymianę 
okien, wyremontowano sanitariaty i klatkę schodową.

Bez utrudnień wprowadzono reformę oświaty. Powołano do 
życia gimnazja, powstała także pierwsza w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej Szkoła Słoneczna. W ramach inwestycji oświa-
towych wybudowano m.in. salę gimnastyczną przy Gimnazjum 
nr 1.

Sukcesywnie poprawiano również bezpieczeństwo – zain-
stalowano kamery monitorujące miasto, rozbudowano remizę 
strażacką i zakupiono samochód dla Straży Miejskiej.

Zmiany objęły także sferę sportową. Nastąpiła reorganizacja 
Klubu „Bielawianka” - w jej wyniku powstały cztery odrębne klu-
by: piłkarski, lekkoatletyczny, zapaśniczy i siatkarski. 

Lata 2002 – 2006 to okres przypadający na IV kadencję bie-
lawskiego samorządu. W tym czasie po raz pierwszy burmistrz 

wybierany był w bezpo-
średnich wyborach, a nie 
jak dotychczas przez 
Radę Miejską. 

Na przewodni-
czącego Rady Miej-
skiej został wybra-
ny 19 listopada 2002 
roku podczas inau-
guracyjnej sesji Zbi-
gniew Dragan.

Największym suk-
cesem samorządu IV 
kadencji było wybudo-
wanie przy udziale środ-
ków unijnych nowej części 
obwodnicy. Obwodnica zo-
stała oddana do użytku w 2006 
roku.

Do najistotniejszych inwestycji dro-
gowych zaliczyć również należy: dokończe-
nie przebudowy ulicy Berlinga, modernizacje drogi 
łączącej Bielawę i Dzierżoniów, przebudowę ulic: Lotniczej, We-
sołej, Asnyka, Konopnickiej i Orzeszkowej. 

Ponadto zbudowano kanalizację deszczową w ulicach.: Sło-
wiańskiej, 9 Maja, Kościuszki, Piławskiej, 

Wodnej, Bohaterów Getta. Tym sa-
mym Bielawa stała się miastem 

w pełni skanalizowanym.
Przy Pływalni Miejskiej 

wybudowano nowo-
czesne Studio Odnowy 
Biologicznej „Aquariu-
sport” z profesjonalną 
siłownią i zespołem 
saun. 

Ponadto odda-
no do użytku kolej-

ne dwa budynki wy-
budowane w systemie 

Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego - przy 

ul. Hempla i dwa budynki -  
przy ul. Żeromskiego – co dało  

w sumie 114 mieszkań. 
W Parku Miejskim uporządkowano sys-

tem wodno-melioracyjny, zmodernizowano oświetlenie, wybu-
dowano plac zabaw. 

W IV kadencji oświetlono Górę Par-
kową, przeprowadzono renowację 
płyty boiska „Bielawianki” i mo-
dernizację hali sportowej przy 
ul. Waryńskiego.

Sukcesywnie trwało tak-
że usuwanie skutków powo-
dzi – wyremontowano most 
przy ul. Nowobielawskiej, 
odnowiono mury oporowe 
w okolicy ul. Waryńskiego i 
Leśnego Dworku.

Z kolei w budynku Urzę-
du Miejskiego dokończono re-
mont parteru – powstało nowe 
Biuro Podawcze, zamontowano 
tablice informacyjne, wprowadzono 
Kodeks Etyki Pracowników. Utworzono 
również Gminne Centrum Informacji.

Władze miasta kontynuowały inwestycje w oświacie – zmo-
dernizowano kotłownie w szkołach podstawowych, wymienio-
no okna i zrealizowano termomodernizację w przedszkolach, 
przeprowadzono remont sanitariatów i wymianę okien w gim-
nazjach. W tym czasie przy Zespole Szkół powstało Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii.

V kadencja bielawskiego samorządu rozpoczęła się w 2006 
roku. Od początku funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
pełnił Leszek Stróżyk.

W tej kadencji udało się utworzyć w Bielawie przy uli-
cy Grunwaldzkiej Podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Wałbrzychu. 

Ważnym wydarzeniem w naszym mieście było 
uruchomienie Zamiejscowego Oddziału Dydak-

tycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku 
Energetyka Komunalna, specjalność Odnawial-
ne Źródła Energii. 

Za sukces samorządu należy także uznać 
moderniza-
cję i adapta-
cję wieży ko-
ścioła pw. 

WNMP na po-
trzeby ruchu 

turystycznego. 
Inwestycja zwy-

ciężyła w konkur-
sie „Modernizacja 

Roku 2007”. Należy tu-
taj dodać, że w pobliżu 

kościoła - na Placu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego - stanął 
pomnik Papieża Jana Pawła II.

Oprócz tego gmina odda-
ła do użytku jedenasty budynek 
wybudowany w ramach Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego. 

Powstały nowe drogi – łącz-
nik między ulicami Wojska Pol-
skiego i Parkową oraz droga łą-
cząca ulice Sikorskiego i Wojska 
Polskiego. Wykonano także wie-
le remontów – zmodernizowa-
no ulice Piastowską i Waryńskie-
go, dokończono modernizację 
nawierzchni na ul. Słowiańskiej 
i Konopnickiej. Gmina współ-
finansowała remont ulicy 
Ostroszowickiej, przepro-
wadziła remont frag-
mentu ulicy Wysokiej, 
modernizację ulicy 
Ceglanej oraz remont 
drogi prowadzącej do 
gruntów rolnych od ul. 
Bohaterów Getta. Wy-
budowano kanalizację 
dla ulicy Szpakowej. Za-
montowano także sygnali-
zację świetlną na skrzyżowa-
niu ulic Żeromskiego i Bohaterów 
Getta, co znacznie poprawiło bezpie-
czeństwo w tej części miasta. Zmodernizowano również ulice 
Sikorskiego i 9 Maja.

W 2008 roku na bazie Bielawskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej utworzono Bielawską Agencję Rozwo-
ju Lokalnego. Do życia powołano także Centrum 
Informacji Turystycznej.

W tej kadencji powstały 4 nowo-
czesne boiska szkolne. Wśród nich 

na szczególną uwagę zasługuje 
kompleks boisk sportowych wy-
budowanych w ramach pro-
gramu Moje boisko – Orlik 
2012. Jedną ze znaczących 
inwestycji zrealizowanych 
z myślą o młodzieży jest 
Skatepark. Nowoczesny i w 
pełni profesjonalny obiekt 
powstał obok Parku Miej-
skiego przy ulicy Wojska 
Polskiego. 

Z kolei w górnej części mia-
sta wybudowano Szkołę Leśną 
– placówkę ekologiczną, której 
otwarcie nastąpiło w 2010 roku. 

VI kadencja samorządu przypadła 
na lata 2010-2014. Funkcję przewodni-
czącego Rady Miejskiej ponownie powierzo-
no Leszkowi Stróżykowi.

W tym czasie samorząd podejmował działa-
nia na rzecz przedsiębiorczości, oświaty, bu-
downictwa mieszkaniowego, turystyki, 
ekologii, kultury oraz sportu.

W ciągu czterech lat utworzo-
no Dolnośląski Inkubator Art-

W tej kadencji, po raz pierwszy w histo-
rii naszego samorządu odbyła się, w 

drodze referendum, próba odwo-
łania ze sprawowanej funkcji 

burmistrza Bielawy. 

Bielawski samorząd 
VII kadencji (2014-

2018) rozpoczął pra-
cę 1 grudnia 2014 

roku. Wtedy też 
podczas pierw-
szego posiedze-
nia Rada Miej-
ska wybrała na 
przewodniczące-
go Leszka Stró-

żyka, który pełnił 
tę funkcję do 17 

grudnia 2014 roku. 
Tego dnia nowym 

przewodniczącym zo-
stał Zbigniew Dragan. 

Burmistrzem Biela-
wy na obecną kadencję sa-

morządu został wybrany przez 
mieszkańców miasta Piotr Łyżwa.

W ciągu minionych 25 lat funkcjonowania 
samorządu Bielawa systematycznie zmieniała swoje 

oblicze dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Nie-
mniej do zrobienia pozostało jeszcze na-

prawdę dużo, niemal w każdej dziedzi-
nie życia miasta. Nowe władze muszą 

też zmierzyć się z problemami, któ-
re mają ogromny wpływ na tempo 
rozwoju Bielawy i jakość życia jej 
mieszkańców. Największą bolącz-
ką jest bowiem duże bezrobocie, 
które szczególnie jest odczuwalne 
wśród młodych ludzi oraz niebez-

piecznie wysokie zadłużenie gminy 
(około 42 mln złotych). W sferze fi-

nansów doskwiera również znaczący 
poziom wydatków bieżących. Poważny 

problem to także ciągle zmniejszająca się 
liczba mieszkańców i odpływ ludzi młodych, 

którzy powinni być w przyszłości motorem napę-
dowym Bielawy.

Dlatego też obecny samorząd koncentruje się przede 
wszystkim na rozwoju gospodarczym miasta i zainteresowaniu 
Bielawą przez zewnętrznych inwestorów. Ważnym elementem 
dla władz Bielawy jest również wspieranie lokalnych przedsię-
biorców oraz szeroka promocja terenów i walorów inwestycyj-
nych miasta.   

-Przedsiębiorczości wraz 
z centralną biblioteką 
oraz kinem 3D i Bielawski 

Inkubator Przedsiębiorczo-
ści. Wybudowano nowe drogi 

na terenie bielawskiej podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej i Bielawskiego Parku Przemysłowego. 
Ponadto wybudowano nowe budynki w ramach 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Żeromskie-
go, przebudowano drogi na osiedlach Południowym i Europej-
skim, a także zmodernizowano ulice: Żeromskiego, Kościuszki, 
Pułaskiego i Lotniczą. 

Dokonania w sferze oświaty to: otwarcie Przed-
szkola Publicznego nr 4 i Żłobka Publicz-

nego, wyremontowanie Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz wy-

konanie nowej elewacji Szko-
ły Podstawowej nr 10 i Ekolo-

gicznego Gimnazjum nr 3. 
Wybudowano także bo-

iska „Orlik” przy Szko-
le Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej 
Pr ze d s i ę b i o r-
czości oraz 
Ekologicznej 
Szkole Pod-
stawowej nr 7. 

Powstały pla-
ce zabaw przy 

szkołach podsta-
wowych nr 4,7 i 10, 

a kompleks lekkoatle-
tyczny wybudowano przy 

Gimnazjum nr 1. Podczas tej 
kadencji uruchomiono również In-

teraktywne Centrum Poszanowania 
Energii i fontannę na terenie Ośrodka Wypo-

czynkowego Sudety. 

Łukasz Masyk
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Podczas świętowania Tygo-
dnia Bibliotek bielawska bibliote-
ka gościła swoich najmłodszych 
czytelników. Z  Niepublicznego 
Przedszkola „Montessori” przyszły 
„Krasnale” i „Słoneczka”, z Ekologicz-
nego Przedszkola Niepublicznego 
„Pracusie”, były również „Skrzaty” 
z  Niepublicznego Przedszkola In-
tegracyjnego prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Augustianek 
oraz „Pingwinki” z Przedszkola Nie-
publicznego z  Oddziałami Inte-
gracyjnymi. Dzieciom towarzyszy-

ły opiekunki: Aleksandra Mucha, 
Aleksandra Bajk, Anna Paczyńska, 
Iwona Dubis-Teklak, Jolanta Kasica 
i Magdalena Piątek. 

W ramach akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” przeprowadzony zo-
stał dla nich cały cykl czytań reali-
zowany przez zaproszonych gości: 
zastępcę burmistrza Bielawy Mał-
gorzatę Greiner oraz radnych: To-
masza Wojciechowskiego, Toma-
sza Jazowskiego i  Jarosława Elka 
Florczaka. Przedszkolaki z  wielkim 
przejęciem wysłuchały kilku wspa-
niałych opowieści w autorskich wy-
konaniach znanych bielawian.

Nie koniec na tym atrakcji, bo 
dzieci i  zaproszeni goście mie-
li możliwość obejrzenia również 
przedstawienia bibliotecznego Te-
atrzyku „Kukiełkowo” zatytułowa-
nego „Sceny z  życia smoków”. Po 
występie przedszkolaki gromkimi 
brawami dziękowały bibliotekar-
kom za ich występ z  kukiełkami, 
dając tym wyraz, że przedstawie-
nie bardzo im się podobało. A po-
tem, z  okazji Dnia Bibliotekarza, 
maluchy wszystkim bibliotekar-
kom zadedykowały życzenia, śpie-
wając piękne piosenki i  recytując 
wiersze o książkach i bibliotece. 

Znani bielawianie czytali dzieciom
S.1 

5 – 7.06
ALFIE, MAŁY WILKOŁAK 

godz.17.00 prod. Hol.
Wychowujący się w  zastępczej 

rodzinie mały Alfie przeżywa zasko-
czenie, gdy w swoje siódme urodziny 
nagle przeistacza się w małego wilko-
łaka. Nie wie, co się z nim dzieje i boi 
się wyjawić sekret rodzicom w  oba-
wie, że go nie zaakceptują. W  dzień 
nieśmiały i  spokojny chłopiec, z  na-
dejściem nocy zmienia się w małego 
wilczka - rozbrykanego, odważnego 
i  nieco nieprzewidywalnego. Tylko 
starszy brat zna jego tajemnicę i po-
maga mu ją ukrywać przed dorosłymi.

MIASTECZKO CUT BANK 
godz.19.00 prod. USA

Eks-gwiazdor licealnej drużyny 
futbolowej, Dwayne McLaren (Liam 
Hemsworth) i  jego piękna dziewczy-
na, Cassandra (Teresa Palmer) marzą, 
by wyrwać się z rodzinnego Cut Bank 
w  Montanie. Przepustką do lepsze-
go świata może być zarejestrowane 
przez Dwayne’a  na wideo zabójstwo 
listonosza i nagroda w wysokości 100 
tysięcy dolarów, którą wyznaczyła 
firma pocztowa za dostarczenie do-
wodów zbrodni. Jednak prowadzą-
cy śledztwo szeryf (John Malkovich) 
nie wierzy, że Dwayne znalazł się na 
miejscu przestępstwa przypadkowo, 
zaś porywczy adresat jednej z  zagi-
nionych wraz z  listonoszem przesy-
łek, nie cofnie się przed niczym, aby 
ją odzyskać.

12 – 14.06
GORĄCY POŚCIG godz.18.00 

prod. USA
Poznajcie najseksowniejszego 

świadka koronnego w  historii mafii 
i jej totalnie nieogarniętą policyjną ob-
stawę. Ten ekscentryczny duet trudno 
traktować poważnie, ale ich zeznania 
mogą zaprowadzić szefa kolumbijskie-
go kartelu za kraty. Czy dotrą przed sąd 
w  jednym kawałku? Łatwo nie będzie, 
bo w pościg rusza bezwzględna mafia 
i  skorumpowani gliniarze. Nowicjusz-
ka w mundurze i latynoska seksbomba 
będą musiały dokonać niemożliwego - 
dogadać się. Jeśli im się uda, przestęp-
cy będą bez szans. Żaden z nich nie jest 
gotowy na starcie z kobiecą logiką!

MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU 
3D godz. 20.00 prod. AUSTRALIA/USA

Prześladowany przez demony 
przeszłości Mad Max uważa, że najlep-
szym sposobem na przeżycie jest sa-
motna wędrówka po świecie. Zostaje 
jednak wciągnięty do grupy uciekinie-
rów, przemierzających tereny spusto-
szone przez wojnę nuklearną (Waste-
land) w  pojeździe zwanym War Rig, 
prowadzonym przez Imperatorkę Fu-
riosę. Uciekają z Cytadeli, sterroryzowa-
nej przez Immortana Joe’ego, któremu 
odebrano coś wyjątkowego. Rozwście-
czony watażka zwołuje wszystkie swoje 
bandy i  wytrwale ściga buntowników, 
podczas gdy na drogach toczy się wy-
sokooktanowa wojna.

      kom lg

Wydawca: Urząd Miasta, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1

Redaktor naczelny: Łukasz Masyk
tel. 74 83 28 735, email: lmasyk@um.bielawa.pl

DTP: Krystian Borzestowski

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

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

Nakład: 3500 egzemplarzy
UWAGA: Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczanych ogłoszeń, oświadczeń i komunikatów

kadencja 1990-1994 
1.  Jan Baciak 

2.  Witold Błoński 

3.  Stanisław Borowski 

4.  Teresa Burska 

5.  Zbigniew Dragan 

6.  Ryszard Foltyński 

7.  Piotr Giża 

8.  Zbigniew Glanowski 

9.  Józef Grzegorzewicz 

10. Zbigniew Henke 

11. Stefan Jachowicz 

12. Krzysztof Jakubowski 

13. Stanisław Kaźmierczak 

14. Józef Kuśmierek 

15. Leszek Lor 

16. Stefan Łuczyński 

17. Ryszard Malinowski 

18. Roman Matusiak 

19. Zbigniew Nowicki 

20. Jerzy Olejnik 

21. Leszek Pawlaczek 

22. Zofia Smaga – śp. 

23. Wiesław Sobota 

24. Jerzy Sobski 

25. Iwona Szczepaniak 

26. Roman Warzecha 

27. Mirosław Wójcik 

28. Józef Zieniewicz

kadencja 1994-1998
1.  Stanisław Borowski

2.  Janusz Cąber

3.  Jerzy Ćwiertka

4.  Zbigniew Dragan

5.  Leszek Filipiak

6.  Leszek Florian

7.  Jan Gajda – śp.

8.  Wiesław Iwanowski

9.  Ewa Jewczuk – śp.

10. Wiesław Kaptur

11. Józef Kosiński

12. Stefania Krajewska

13. Leszek Lor

14. Piotr Łyżwa

15. Michał Morawiecki

Skład osobowy Rady Miejskiej Bielawy (kadencyjnie)

16. Mirosław Nocny

17. Zofia Odjas

18. Zbigniew Owczarek

19. Henryk Piszczatowski – śp.

20. Andrzej Saczuk

21. Zdzisław Smolak

22. Jerzy Sobski

23. Stanisław Stawiarski

24. Leszek Stróżyk

25. Stanisław Undas

26. Roman Warzecha

27. Waldemar Wojciechowski – śp.

kadencja 1998-2002
1.  Melania Adamiak-Kaptur 

2.  Adam Domagała 

3.  Zbigniew Dragan 

4.  Tomasz Filipiuk 

5.  Jan Gajda – śp. 

6.  Marzena Gogulska 

7.  Janina Hrynek 

8.  Anna Karasińska 

9.  Józef Kosiński 

10. Stefania Krajewska 

11. Zbigniew Kwaśnik 

12. Henryk Lichnowski – śp. 

13. Piotr Łyżwa 

14. Jan Marszałek 

15. Roman Matusiak

16. Michał Morawiecki

17. Jacek Nowacki

18. Bronisława Pagórska

19. Henryk Piszczatowski – śp.

20. Marek Sereda

21. Ryszard Stelmaszczyk

22. Leszek Stróżyk

23. Edward Sztandera

24. Andrzej Świerszczewicz  
 do 30 X.2001r.

25. Andrzej Świętczak  
 XI 2001r.-X 2002r.

26. Andrzej Tkaczyk – śp.

27. Stanisław Undas

28. Andrzej Wróblewski

29. Waldemar Wojciechowski – śp.

kadencja 2002-2006 
1.  Melania Adamiak-Kaptur 

2.  Adam Domagała 

3.  Zbigniew Dragan 

4.  Kazimierz Florczak 

5.  Maria Gajda 

6.  Jadwiga Jonas 

7.  Władysław Kroczak 

8.  Henryk Lichnowski – śp. 

9.  Piotr Łyżwa 

10. Jan Marszałek 

11. Jacek Nowacki 

12. Bronisława Pagórska 

13. Adam Pajda 

14.  Maria Piasecka 

15.  Bartosz Skwara 

16. Zdzisław Smacki 

17. Leszek Stróżyk 

18. Edward Sztandera 

19. Zbigniew Tomaszewski 

20. Mariusz Urbanowicz 

21. Sławomir Waś 

 

kadencja 2006-2010
1.  Melania Adamiak-Kaptur

2. Zbigniew Dragan

3.  Jarosław Florczak

4.  Maria Gajda

5.  Bożena Grzebieluch

6.  Mieczysław Jedoń

7.  Jadwiga Jonas

8.  Władysław Kroczak

9.  Stanisław Lenartowicz

10. Henryk Lichnowski – śp.

11. Bronisława Pagórska

12. Adam Pajda

13. Paweł Pawlaczek

14. Ryszard Perek

15. Marek Pyziak

16. Grzegorz Raganowicz

17. Bartosz Skwara

18. Leszek Staszewski

19. Leszek Stróżyk

20. Halina Szatkowska-Skurzyńska

21. Tomasz Wojciechowski 

22. Alina Ziomek – śp.

kadencja 2010-2014 
1.  Leszek Białek 

2.  Zbigniew Dragan 

3.  Jarosław Florczak 

4.  Bożena Grzebieluch 

5.  Jadwiga Jonas 

6.  Władysław Kroczak 

7.  Stanisław Lenartowicz 

8.  Henryk Lichnowski – śp. 

9.  Barbara Pachura 

10. Bronisława Pagórska 

11. Adam Pajda 

12. Paweł Pawlaczek 

13. Marek Pyziak 

14. Grzegorz Raganowicz 

15. Bartosz Skwara 

16. Zbigniew Skowroński 

17. Leszek Staszewski 

18. Leszek Stróżyk 

19. Halina Szatkowska-Skurzyńska 

20. Mariusz Urbanowicz 

21. Tomasz Wojciechowski 

kadencja 2014-2018
1.  Zbigniew Dragan

2.  Jarosław Florczak

3.  Józef Gajda

4.  Stanisław Janczak

5.  Tomasz Jazowski

6.  Władysław Kroczak

7.  Rafał Kuśmierek

8.  Marta Masyk

9.  Krzysztof Molasy

10. Krzysztof Możejko

11.  Andrzej Owczarek

12. Adam Pajda

13. Włodzimierz Paluch

14. Marek Pyziak

15. Kazimierz Rachowiecki

16. Grzegorz Raganowicz

17. Leszek Stróżyk

18. Tomasz Tkacz

19. Norbert Warchoł

20. Kamil Wojciechowski

21. Tomasz Wojciechowski

o wyłożeniu do publicznego wglądu  miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2015.199/ oraz uchwały nr 
XLIX/481/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 marca 2014 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO W REJONIE BIELAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  B I E -
LAWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .

Wyłożenie dokumentu nastąpi w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 14 lip-
ca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie w godzinach pracy urzędu w pokoju 
nr 18.  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 14 lipca 2015 r. o godz. 10 w sali nr 16.  

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2015 r. Za uwagi wnie-
sione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, 
spełniającej wymogi z art.18 ust. 3 pkt 1,2,3 ustawy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2013.1235 ze zm./ 
każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/
wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza 
Bielawy na adres :um@um.bielawa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wnio-
sek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2015 r.

Ogłoszenie Burmistrza Bielawy

Najważniejsze telefony w mieście

Burmistrz Miasta Bielawa infor-
muje, że w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bielawie pl. Wolności 1, 
dnia 22.05.2015 r. został wywieszo-
ny na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, 
przeznaczonej do  zbycia, stano-
wiący załącznik Nr  1 do Zarządze-
nia Burmistrza Miasta Bielawa Nr 
122/15 z  dnia 21 maja 2015 r. 

Burmistrz informuje

Z okazji przypadającego w tym 
roku jubileuszu 25-lat utworze-
nia samorządu w  Polsce, Ekolo-
giczne Gimnazjum nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi zorganizowało 
I Konkurs Wiedzy o Samorządności 
Terytorialnej. Nad wydarzeniem pa-
tronat objęli przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Dragan i  bur-
mistrz Bielawy Piotr Łyżwa. 

W konkursie, który odbył się 19 
maja wzięły udział reprezentacje 
bielawskich gimnazjów nr 1, 2,3 i 5. 
W  sumie do rywalizacji przystąpiło 
dwunastu uczniów – Natalia Zyg-
munt, Kacper Joachimiak, Micha-
lina Paluch, Jędrzej Piątek, Alek-
sander Opacki, Andrzej Węgiel, 
Wiktoria Stopka, Aleksandra Stie-
pańczuk, Natalia Sawa, Martyna 
Podleśna i Karolina Gawlik. 

Uczestników oceniało jury 
w następującym składzie: przewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Dragan, zastępca burmistrza Mał-
gorzata Greiner, radna Rady Miej-
skiej i  przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej Marta Masyk, dyrektor 
Gimnazjum nr 3 Janusz Kucharski 
oraz nauczyciele Andrzej Sepełow-
ski z  Gimnazjum nr 5 i  Małgorzata 
Siewiera z Gimnazjum nr 1. 

Konkurs odbywał się w  formu-
le znanego turnieju „Jeden z  Dzie-
sięciu” i był podzielony na trzy eta-
py. Pytania, które zadawały Henryka 
Sepełowska z Gimnazjum nr 3 i rad-
na Marta Masyk, w każdej części eli-
minowały kolejnych uczestników, 
aż do samego finału. Tam spotkało 
się trzech uczniów, z  których naj-
lepszą okazała się reprezentantka 
Gimnazjum nr 1 Michalina Paluch. 

Drugie miejsce wywalczyła Natalia 
Sawa z Gimnazjum nr 5, a trzecie Ję-
drzej Piątek z Gimnazjum nr 2. 

Dużą rolę w  turnieju odegrała 
publiczność, która aktywnie brała 
udział w zabawie, odpowiadając na 
szereg pytań dotyczących funkcjo-
nowania i historii samorządu. 

Nagrody i  puchary dla najlep-
szych zostaną wręczone podczas 
sesji Rady Miejskiej. 

I Konkurs Wiedzy o Samorządności Terytorialnej

Policja – 112 lub 997
Pogotowie Ratunkowe – 112 lub 999
Straż Pożarna – 112 lub 998
Straż Miejska – 74 8328 706 lub 669 102 102
Urząd Miejski – 74 8328 715 lub 74 8328 746
Ośrodek Sportu i Rekreacji - 74 833 95 10
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – 74 833 30 07
Kino MOKiS - 74 8335 333

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 74 833 42 53
Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 74 645 04 39
Miejski Zarząd Placówek Oświaty - 74 645 22 04
Zespół Ośrodków Wsparcia - 74 645 05 81
Miejska Biblioteka Publiczna - 74 645 09 66
Ośrodek Pomocy Społecznej - 74 833 51 33
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego - 74 645 64 00
Centrum Informacji Turystycznej – 74 833 40 24
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