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Masz ciekawy pomysł na to, jak urozma-
icić swoją okolicę? Może uważasz, że dobrym 
pomysłem byłby nowy plac zabaw lub siłow-
nia? A może czujesz potrzebę realizacji inne-
go, interesującego projektu w swoim najbliż-
szym otoczeniu ? Teraz jest na to duża szansa. 

Wystarczy włączyć się do akcji pod ha-
słem Budżet Obywatelski Gminy Bielawa na 
2015 rok i zgłosić swoje propozycje. W pierw-
szej edycji Budżetu miasto przeznaczy na ten 
cel 80 tysięcy złotych.

Propozycje może zgłosić każdy miesz-
kaniec Bielawy do 30 czerwca 2015 roku, 
w formie mailowej na adres: um@um.bie-
lawa.pl lub pisemnie w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 
nr 1 na parterze. 

Projekty mogą dotyczyć: 
- budowy, modernizacji lub remontu in-

frastruktury miejskiej
- działań mających na celu poprawę wa-

runków życia i funkcjonowania mieszkańców
- wydarzeń o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Koszt realizacji zgłaszanego projektu nie 

powinien przekroczyć 80 tysięcy złotych.
Ostatecznego wyboru projektu lub pro-

jektów, które zostaną zrealizowane w  2015 
roku dokonają w  głosowaniu internetowym 
mieszkańcy Bielawy, trwającym od 10 do 24 
sierpnia. Wynik głosowania poznamy do 31 
sierpnia 2015 roku.  

Więcej informacji na temat Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Bielawa pod numerem te-
lefonu: 74 8328 735.

Najprawdopodobniej już od lipca mieszkańcy Bielawy będą 
mogli taniej wykupować na własność mieszkania komunalne. 
Taką możliwość daje nowa uchwała przygotowana przez burmi-
strza miasta, która została przyjęta 27 maja przez Radę Miejską 
Bielawy. Zastąpiła ona poprzednie przepisy regulujące zasady 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych, 
które były mniej przyjazne dla portfeli bielawian.

Bieżące informacje i wydarzenia z regionu już od 2 czerwca mogą Pań-
stwo śledzić nie tylko na www.bielawa.pl, ale również na oficjalnym profilu 
miasta na portalu Facebook. Zapraszamy do polubienia naszego fan page’a 
i częstego odwiedzania profilu Bielawy. 

W  sali widowiskowej Dol-
nośląskiego Inkubatora Art-
-Przedsiębiorczości odby-
ła się sesja uroczysta z  okazji 
25-lecia bielawskiego samo-
rządu. Uczestniczyły w  niej 
osoby, które były zaangażo-
wane w proces tworzenia sa-
morządności w  mieście oraz 
pracowały na rzecz jej rozwo-
ju przez minione ćwierć wie-
ku. Wśród zaproszonych gości 
byli między innymi: senator 
Stanisław Jurcewicz, posłan-
ki Anna Zalewska i  Teresa 
Świło, wojewoda dolnoślą-
ski Tomasz Smolarz, a  także 
burmistrzowie, przewodni-
czący i  radni wszystkich ka-
dencji. W  sesji uczestniczyli 
również członkowie dawne-
go Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”.

Już 25 lat Bielawa uczestniczy w procesie tworzenia samorządności w mieście 

Propozycję na urozmaicenie Bielawy może zgłosić 
każdy mieszkaniec

Dni miasta rokrocznie cieszą się dużym 
zainteresowaniem

Od lipca 2015 taniej wykupimy na własność mieszkanie komunalne

Liczba użytkowników profilu miasta przekroczyła pierwszy tysiąc 

Odrodzony samorząd – uroczysta sesja

Tańsze mieszkania 
w Bielawie

Zakończyły się 38 Dni Bielawy, które sądząc 
po frekwencji możemy zaliczyć do udanych. 
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spodarzami obchodów byli prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Dragan i  burmistrz Piotr 
Łyżwa, którzy na początku uro-
czystości wygłosili przemówie-
nia okolicznościowe. Kilka słów 
ze sceny powiedzieli także za-
proszeni goście, którzy wspomi-
nali minione 25 lat i  podsumo-
wali najistotniejsze wydarzenia 
w historii bielawskiego samorzą-
du.Ważnym momentem uroczy-
stej sesji było wręczenie Krzyża 
Wolności i  Solidarności burmi-
strzowi Bielawy pierwszej ka-
dencji Emilianowi Kupcowi. 
Ustanowione przez parlament 
zaszczytne odznaczenie, nada-
wane jest zasłużonym działa-
czom opozycji z  lat 1956–1989. 
W  imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczenie 

ku pracy w Polsce, decyzją Cechu 
w 2003 roku otworzono Zasad-
niczą Szkołę Zawodową CRRiMP 
w Bielawie, a w 2008 roku Dwu-
letnie Liceum Ogólnokształcące 
Uzupełniające dla Dorosłych na 
podbudowie szkoły zawodowej. 
W 2010 roku prowadzonym przez 
Cech szkołom nadano wspólną na-
zwę Zespół Szkół Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bielawie. W 2013 roku 
decyzją Zarządu utworzono Gim-
nazjum z oddziałami przyspo-
sabiającymi do pracy CRRiMP w 
Bielawie oraz Ośrodek Dokształ-
cania i Doskonalenia Zawodowe-
go CRRiMP w Bielawie. Ze względu 
na bardzo mały nabór do Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
CRRiMP w Bielawie, postanowio-
no z dniem 1 września 2013 nie 
otwierać klasy I. Taka sama sytu-
acja miała miejsce z Gimnazjum z 
oddziałami. Na chwilę obecną w 
Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Bielawie prężnie już 12-sty 
rok działa ZSZ i trzeci rok Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Za-
wodowego, w którym na kursach 
zawodowych kształcimy mechani-
ków pojazdów samochodowych.

Uroczystości związane z Ju-
bileuszem 30-lecia działalności 
Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bielawie, 
rozpoczęły się w siedzibie Cechu 
przy ul. Polnej, skąd prowadzo-
ne przez Orkiestrę Dętą Sudeckiej 
Agencji Artystycznej „SART” z Bie-
lawy poczty sztandarowe, uczest-
nicy oraz goście zaproszeni udali 
się do Kościoła pw. Bożego Ciała 
na Jubileuszową mszę świętą.

wręczył w  asyście parlamenta-
rzystów wojewoda Tomasz Smo-
larz. Uroczysta sesja była rów-
nież okazją do wręczenia nagród 
w I Konkursie Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym, którego or-
ganizatorem było Gimnazjum 
Ekologiczne nr 3. Puchary ode-
brali uczniowie, którzy wykazali 
się największą wiedzą w tej dzie-
dzinie: Michalina Paluch (I miej-
sce), Natalia Sawa (II miejsce) 
i  Jędrzej Piątek (III miejsce). Na 
zakończenie wystąpili na scenie 
młodzi artyści ze Spółdzielczego 
Centrum Kultury, Studia Piosen-
ki i Tańca „Fart” i  zespołu „Erato”.  
Tego dnia można było obejrzeć 
również wystawę zdjęć poświę-
coną samorządowi i  zmianom, 
które dokonały się w  mieście na 
przestrzeni minionych 25 lat.

W dalszej części uroczystości 
osobom zasłużonym wręczono od-
znaczenia rzemieślnicze. Honoro-
wą Odznakę Rzemiosła otrzymali: 
Andrzej Wierzbicki, Wiesław Bełz, 
Piotr Burski, Piotr Trzeciak i Jerzy 
Gawrycki. Srebrny Medal im. Jana 
Kilińskiego otrzymali: Piotr Trzeciak, 
Halina Trzeciak, Marek Strzelecki i 
Roman Baran. Złoty Medal im. Jana 
Kilińskiego wręczono: Barbarze Bu-
czek, Lucynie Pilarczyk, Ryszardowi 
Rzońcy i Andrzejowi Jaworskiemu. 
Srebrnym Medalem „Za szkolenie 
uczniów w rzemiośle” za aktywne 
uczestnictwo w procesie rozwoju 
oświaty zawodowej i w działalności 
wychowawczo-oświatowej w śro-

dowisku cechowym, wyróżnione 
zostały: Paulina Pawlak, Marzena 
Gawlik i Katarzyna Wierzbicka.

Na wniosek Cechu Zarząd Izby 
Rzemieślniczej w Opolu wyróżnił 
sześć zakładów rzemieślniczych 
zrzeszonych w naszym Cechu zna-
kiem: „Wzorowy zakład rzemieśl-
niczy”. Znakiem „Wzorowy zakład 
rzemieślniczy” wyróżniono: Za-
kład fryzjerski Piotra Trzeciaka, Pie-
karstwo-Cukiernictwo Mirosława 
Kwiatkowskiego, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Jerzego Gawryckie-
go, Producenta mebli łazienkowych 
Mieczysława Wypycha, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „AKSEL-PLUS” Jakuba 
Błaszczyka i Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe 
STOLWIS Wiesława Bełza.

Podczas uroczystości odzna-
czono również osobę, która zwią-
zana była z Cechem od samego 
jego początku, pierwotnie jako 
rzemieślnik - jeden z założycieli na-
szego stowarzyszenia, a po zaprze-
staniu prowadzenia działalności za 
swoje zasługi dla bielawskiego rze-
miosła, nadano jej tytuł Honoro-
wego Członka Cechu. Tym honoro-
wym odznaczeniem Starszy Cechu 
Kazimierz Rachowiecki oficjalnie 
odznaczył Zbigniewa Dragana.

Największą niespodzianką dla 
Starszego Cechu Kazimierza Rcho-
wieckiego było wyróżnienie jego 
osoby honorowym odznaczeniem 
Izby w Opolu – „Kordzikiem Izby 
Rzemieślniczej w Opolu”. Wręcze-
nia Kordzika dokonał Wiceprezes 
Izby w Opolu Artur Kniejski.

W  kilku miejscach na terenie 
Bielawy trwają obecnie prace re-
montowe. Nowa nawierzchnia 
z  kostki betonowej pojawi się na 
najbardziej zniszczonej części pla-
cu Kombatantów. Już wkrótce więc 
miejskie uroczystości oraz obchody 
świąt państwowych, będą się odby-
wać w bardziej przyjaznym miejscu.
Oprócz tego w najbliższych dniach 
planowana jest przebudowa frag-
mentu chodnika przy ulicy Wolno-
ści w  rejonie apteki „Pod Orłem”. 
Modernizacja jest pierwszym eta-

W  sali widowiskowej Dolno-
śląskiego Inkubatora Art-Przed-
siębiorczości odbyła się sesja 
uroczysta z okazji 25-lecia bielaw-
skiego samorządu. Uczestniczyły 
w niej osoby, które były zaanga-
żowane w  proces tworzenia sa-
morządności w mieście oraz pra-
cowały na rzecz jej rozwoju przez 
minione ćwierć wieku. Wśród za-
proszonych gości byli między in-
nymi: senator Stanisław Jurce-
wicz, posłanki Anna Zalewska 
i Teresa Świło, wojewoda dolno-
śląski Tomasz Smolarz, a  także 
burmistrzowie, przewodniczący 
i radni wszystkich kadencji. W se-
sji uczestniczyli również członko-
wie dawnego Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność”, na czele 
z  ówczesnym przewodniczącym 
Andrzejem Bartoszyńskim. Go-

Rok 2015 jest rokiem jubile-
uszowym organizacji bielawskich 
rzemieślników. 30 lat temu, w 
dniu 1 maja 1985 roku, zawiązał 
się Komitet Założycielski złożony z 
rzemieślników działających na te-
renie Bielawy, którego celem było 
powołanie do życia własnej orga-
nizacji społeczno-samorządowej.

Potrzeba powołania takiej jed-
nostki wynikała z dużej ilości zakładów 
(ponad 300), zrzeszonych wówczas w 
Cechu Rzemiosł Różnych w Dzierżonio-
wie. Funkcjonowanie tych zakładów na 
terenie Miasta Bielawy wymagało po-
siadania bezpośredniej reprezentacji 
środowiska rzemieślniczego w kontak-
cie z władzami samorządu lokalnego.

Poprzez członkostwo począt-
kowo w Izbie Rzemieślniczej i Małej 
Przedsiębiorczości w Świdnicy, a od 
2013 roku w Izbie Rzemieślniczej 
w Opolu, nasz Cech stanowi ele-
ment ogólnopolskiej struktury or-
ganizacyjnej rzemiosła polskiego, 
reprezentowanej na szczeblu cen-
tralnym przez Związek Rzemiosła 
Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Pierwszym Starszym Cechu zo-
stał wybrany Pan Jan Trzeciak, któ-
ry pełnił tę funkcję przez 2 kaden-
cje, tj. 8 lat. Kolejne dwie kadencje, 
również 8 lat stanowisko Starsze-
go Cechu piastował Pan Zbigniew 
Dragan, a następnie Pan Kazimierz 
Rachowiecki, który pełni tę funkcję 
aktualnie po raz czwarty.

Niezależnie od zmieniających 
się warunków funkcjonowania, w 
całym okresie działalności Cech re-
alizował i realizuje nadal aktywnie 
proces szkolenia uczniów w zawo-
dach rzemieślniczych. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom ryn-

Odrodzony samorząd – uroczysta sesja

30-lecie działalności bielawskiego Cechu

Trwają prace remontowe na bielawskich drogach
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Gmina Bielawa Oświata

pem prac, jakie miasto planuje wy-
konać w kolejnych latach w ramach 
wymiany chodnika wzdłuż ulicy 
Wolności (od rynku w kierunku ko-
ścioła pw. WNMP). 

Dobrą informację mamy rów-
nież dla mieszkańców budynku przy 
ulicy Żeromskiego 35. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa przy współpracy 
z miastem, wykona nową nawierzch-
nię asfaltową na całej długości jezd-
ni wzdłuż wspomnianego budynku.

Bardziej komfortową drogą 
będzie można jeździć już za kil-

W sesji wzięli udział ludzie zaangażowani w powstanie i rozwój bielawskiego samorządu 

Bielawski Cech stanowi element ogólnopolskiej struktury organizacyjnej rzemiosła polskiego 

Członkowie Cechu i zaproszeni goście uroczyście przeszli ulicami miasta 

Laptopy przydadzą się dzieciom podczas zajęć na świetlicy

Już wkrótce miejskie uroczystości będą się odbywać na wyremontowanym Placu Kombatantów

Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi otrzymała 
nowy sprzęt komputerowy. Lapto-
py, które posłużą dzieciom do na-
uki i zabawy, przekazała 3 czerwca 
zastępca burmistrza Małgorzata 
Greiner. Komputery zostały poda-
rowane szkole w obecności dyrek-
tora placówki Dariusza Spychal-
skiego, wiceprzewodniczącej Rady 
Rodziców i  radnej Rady Miejskiej 
Marty Masyk, a  także przedstawi-
cieli samorządu uczniowskiego. 

Jak powiedział dyrektor szko-
ły laptopy wzbogacą pracow-

Do 31 maja obowiązywała umowa 
na dzierżawę zbiornika „Sudety”, jaką 
w 2014 roku zawarł poprzedni bur-
mistrz Bielawy z właścicielką obiektu. 
Na mocy umowy, od czerwca minio-
nego roku, miasto zobowiązane było 
przekazywać każdego miesiąca na 
konto przedsiębiorcy około 50 tysięcy 
złotych. Oprócz tego Bielawa ponosiła 
koszty związane z podatkami, bieżą-
cym utrzymaniem zbiornika oraz jego 
naprawami. Przez cały okres trwania 
umowy (12 miesięcy) Bielawa wyda-
ła na ten cel około 600 tysięcy złotych. 
Biorąc pod uwagę ogromne koszty 
dzierżawy i wydatków towarzyszących, 
obecny burmistrz Piotr Łyżwa podjął 
decyzję o nieprzedłużaniu tej nieko-
rzystnej dla miasta umowy. Co więcej 
Urząd Miejski w Bielawie po wnikliwej 
analizie prawnej powyższej umowy, 
zdecydował o skierowaniu do Prokura-
tury zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa i działania na 
szkodę finansową gminy Bielawa przez 
poprzedniego burmistrza miasta.

Należy podkreślić, że ze wzglę-
du na trudną sytuację finansową, 
miasto nie jest w stanie spełnić 
oczekiwań właścicielki, która kwo-
tę sprzedaży zbiornika ustaliła z po-
przednim burmistrzem Bielawy na 
poziomie 7 mln złotych.

W związku z tym, że na wspomnia-
ny zakup miasto musiałoby zaciągnąć 
zobowiązanie bankowe, to cała trans-
akcja, łącznie z obsługą zaciągnięte-
go długu, kosztowałaby blisko 11 mln 
złotych. Należy podkreślić, że realna 
wartość obiektu, ustalona przez rze-
czoznawcę to około 3,6 mln złotych.

Dla naszego miasta wydanie tak 
dużej sumy oznaczałoby rezygnację z 
realizacji inwestycji w kolejnych latach, 
brak środków na wkład własny do pro-
jektów unijnych oraz przede wszyst-
kim utratę płynności finansowej.

Przy niebezpiecznie wysokim 
zadłużeniu gminy, wynoszącym 
obecnie około 42 mln złotych, na 
tak drogi zakup Bielawy po prostu 
nie stać. Z tym stwierdzeniem jed-
nogłośnie zgodziła się także obec-

na Rada Miejska Bielawy, która w 
uchwale budżetowej na 2015 rok, 
zapisała na odkupienie zbiornika 
Sudety maksymalnie 3 mln złotych.

- Zdaję sobie sprawę, że kwe-
stia zbiornika jest ważna dla wie-
lu osób. Niemniej jako burmistrz 
muszę dbać o interesy całego mia-
sta i o jego budżet, który znajduje 
się przecież w bardzo trudnym sta-
nie. Jestem przekonany, że Bielawa 
może kupić zbiornik za cenę, która 
jest adekwatna do jego wartości – 
twierdzi burmistrz Piotr Łyżwa. 

Dlatego też podczas spotkania z 
właścicielką zbiornika „Sudety”, któ-
re odbyło się 30 kwietnia i 1 czerwca 
2015 roku, przeprowadzono rozmo-
wy dotyczące ustalenia realnej kwo-
ty odstępnego, którą miasto byłoby 
w stanie zapłacić oraz rozmawiano 
na temat innej formy tymczasowego 
użytkowania akwenu przez miasto. Z 
informacji uzyskanych od właściciela 
wynika, że nie będzie on podejmował 
działań mających na celu obniżenie 
poziomu wody w zbiorniku. Kolejne 
spotkanie z właścicielką obiektu ma 
się odbyć się w najbliższym czasie.

Równolegle z prowadzonymi 
działaniami w kierunku przejęcia 
przez miasto zbiornika „Sudety”, wła-
dze Bielawy realizują prace na rzecz 
reaktywacji nieczynnego od kilku 
lat basenu w sąsiedztwie zbiornika. 
Zgodnie z założeniami w basenie 
ma zostać zastosowany system za-
mkniętego obiegu wody, który speł-
niać będzie obowiązujące normy.

Jest to obiekt, który niegdyś cie-
szył się dużą popularnością w okre-
sie letnim, nie tylko wśród mieszkań-
ców Bielawy. Dlatego też ponowne 
uruchomienie basenu będzie cieka-
wym uzupełnieniem oferty rekre-
acyjnej miasta. Bielawa będzie więc 
systematycznie wykonywać prace 
inwestycyjne na tym obiekcie. Zgod-
nie z założeniami basen powinien 
zostać uruchomiony najdalej w na-
stępnym sezonie letnim.

Wstęp na basen będzie 
bezpłatny.

ka tygodni. Kolejna, zmoderni-
zowana droga powstanie rów-
nież dla mieszkańców przy ulicy 
Hempla, jezdnia zostanie pokry-
ta w  tym miejscu asfaltem na 
odcinku 150 metrów. Tam tak-
że wykonana zostanie regulacja 
studzienek.  

Warto dodać, że zakończony 
został remont chodnika na ul. Po-
lnej przy budynkach nr 16-18 oraz 
dobiegła końca budowa parkin-
gu na łączniku ulic Mickiewicza 
i Słowackiego.

Co dalej ze zbiornikiem 
„Sudety”?

nię komputerową i  przysłu-
żą się do urozmaicenia zajęć 
informatycznych.

Należy dodać, że nie jest to je-
dyny sprzęt elektroniczny, który 
w  tym roku trafił do bielawskich 
szkół. W kwietniu nowoczesny te-
lewizor, będący prezentem od fir-
my ACE RICO Poland otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. Natomiast 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 wzbogaciła się o  dwa lapto-
py, które wykorzystywane są pod-
czas zajęć świetlicowych.

Komputery dla Szkoły 
Podstawowej nr 10

Najprawdopodobniej już od lipca 
mieszkańcy Bielawy będą mogli taniej 
wykupować na własność mieszkania 
komunalne. Taką możliwość daje nowa 
uchwała przygotowana przez burmi-
strza miasta, która została przyjęta 27 
maja przez Radę Miejską Bielawy. Za-
stąpiła ona poprzednie przepisy regu-
lujące zasady sprzedaży lokali mieszkal-
nych oraz gruntów z nimi związanych, 
które były mniej przyjazne dla portfeli 
bielawian. Po wejściu w  życie uchwa-
ły, indywidualni mieszkańcy chcący 
za gotówkę wykupić najmowane od 
gminy mieszkanie, zapłacą za nie je-
dynie 20% wartości określonej przez 
rzeczoznawcę. Poprzednio trzeba było 
zapłacić 30% wartości rynkowej. Na-

tomiast osoby, które zdecydują się in-
dywidualnie wykupić lokal komu-
nalny przy rozłożeniu kosztów przez 
gminę na raty, zapłacą za mieszkanie 
30% ceny. Wcześniej można było na-
być lokal płacąc aż połowę jego warto-
ści. Zgodnie z zapisami nowej uchwa-
ły 80% bonifikata, stosowana będzie 
przy transakcji ratalnej, z równoczesną 
sprzedażą wszystkich mieszkań w bu-
dynkach, w  których gmina jest wy-
łącznym właścicielem. Natomiast 85% 
bonifikata udzielona zostanie przy 
jednorazowej zapłacie za mieszkania 
we wspomnianych wyżej budynkach.  
Szczegółowych informacji w  tej spra-
wie udziela Referat Gospodarki Mie-
niem – Urząd Miejski w  Bielawie, pl. 
Wolności 1, tel. 74 8328 714.

Tańsze mieszkania 
w Bielawie

Bielawa obok innych gmin 
naszego powiatu przystąpiła do 
Stowarzyszenia Ziemi Dzierżo-
niowskiej. Taką decyzję podjęli 
podczas majowej sesji radni Rady 
Miejskiej, którzy jednogłośnie za-
głosowali za uchwałą o wejściu w 
skład Stowarzyszenia.

Samorządy powiatu dzierżo-
niowskiego łączą się we wspól-
nym celu, jakim jest walka o unij-
ne fundusze w obowiązującym 
okresie programowania. To wła-
śnie Stowarzyszenie w imieniu 
gmin będzie sięgać po pieniądze 
europejskie, a sukces mają za-
pewnić działanie zespołowe. Co 
ważne nasz kraj otrzyma w aktu-
alnym rozdaniu rekordową pulę 
środków unijnych na inwestycje, 
ale zdobędą je przede wszystkim 

ci, którzy będą współpracować i 
są przygotowani do realizacji du-
żych projektów.

Stowarzyszenie pokazuje 
więc, że samorządy z terenu po-
wiatu dzierżoniowskiego zamie-
niają rywalizację o fundusze na 
partnerstwo, które ostatecznie 
może przynieść dużo lepsze efek-
ty niż indywidualne działania po-
szczególnych gmin. Dodatkowo 
ze wspólnych projektów korzy-
stać będą mieszkańcy całego 
powiatu.

Należy dodać, że podczas se-
sji Rady Miejskiej, która odbyła się 
27 maja radni jednogłośnie prze-
głosowali również uchwały do-
tyczące między innymi statutu 
Stowarzyszenia oraz wspólnych 
programów sektorowych.

Bielawa w Stowarzyszeniu 
Ziemi Dzierżoniowskiej
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godzinie 16.00 miał miejsce recital 
wokalny Maryla i Wacław, zagrała 
też Kapela Bielawska oraz zespół 
ROCK DOG. Wieczorowe granie 
rozpoczął Szymon Wydra, po nim 
wystąpił zespół NPWM, a  punk-
tem kulminacyjnym wieczoru był 
długo wyczekiwany przez wie-
le osób zespół Acid Drinkers. Nie-
dziela rozpoczęła się na sporto-
wo turniejem strzeleckim z  broni 
pneumatycznej. Później odbył się 
turniej siatkówki plażowej oraz 
Streetballa, a dla aktywnych umy-
słowo przygotowane były po-
tyczki w  warcabach klasycznych.
Oprócz tego wszyscy chętni mo-
gli poznać najnowsze trendy fry-
zjerskie na zorganizowanym przez 
Cech Rzemiosł Różnych i  Małej 
Przedsiębiorczości konkursie fry-
zjerskim o Puchar Burmistrza Mia-

Zakończyły się 38 Dni Bielawy, 
które sądząc po frekwencji może-
my zaliczyć do udanych. Święto 
naszego miasta rozpoczęła wy-
stawa fotograficzna z okazji 25-le-
cia Bielawskiego Samorządu oraz 
koncert zespołu Erato w  Teatrze 
Robotniczym w Bielawie. Sobotnie 
obchody święta Bielawy rozpoczął 
wernisaż wystawy plenerowej XXII 
Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego „Bielawska architektura”. 
Wydarzenie miało miejsce w holu 
hotelu „ Pod Wielką Sową”. Dru-
ga połowa dnia to już imprezy ar-
tystyczne na zbiorniku wodnym 
OWW Sudety. W  muzyczną aurę 
wprowadził mieszkańców miasta 
występ chóru Bielawskiego Uni-
wersytetu III wieku, natomiast póź-
niej aktorskie umiejętności pre-
zentowały Bielawskie Skrzaty. Po 

Dni Bielawy 2015

Kultura Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

19 – 21.06
RECHOTEK godz.17.00 prod. 

Malezja
Rechotek jest żabą, która prze-

żywa kryzys tożsamości - nie lubi 
skakać i  nie znosi niczego, co wią-
że się z  wodą. Wraz ze swoim naj-
lepszym przyjacielem, latającą wie-
wiórką wyrusza na wyprawę przez 
amazońską dżunglę w  poszukiwa-
niu swego miejsca na ziemi. Po dro-
dze spotkają całą plejadę najbar-
dziej barwnych zwierzątek, jakie 
można sobie wyobrazić. Kłopoty za-
czną się, gdy Rechotek uwierzy, że 
jest zaklętym w żabę ludzkim księ-
ciem i  za wszelką cenę postanowi 
znaleźć księżniczkę, która odcza-
ruje go pocałunkiem. Tylko jak tu 
w dżungli znaleźć księżniczkę?

KRAINA JUTRA godz. 19.00 
prod. USA

Dwójka bohaterów: uznany 
w dzieciństwie za geniusza, a obec-
nie rozczarowany życiem Frank 
(George Clooney) oraz inteligentna 
nastolatka przepełniona zamiłowa-
niem do nauki, Casey (Britt Robert-
son), wyruszają na niebezpieczną 
misję, której celem jest odkrycie ta-
jemnicy miejsca znanego jako „Kra-
ina jutra”. To zadanie zmieni świat 
i ich samych na zawsze.

26 – 28.06
SAN ANDREAS godz.18.00 prod. USA
Przesunięcia wzdłuż cieszące-

go się złą sławą uskoku San Andre-

as wywołały w  Kalifornii trzęsienie 
ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. 
Pilot helikoptera poszukiwawczo-
-ratowniczego (Dwayne Johnson) 
i  jego żona, z  którą nie utrzymuje 
kontaktów, wyruszają razem z  Los 
Angeles do San Francisco, aby oca-
lić swoją córkę. Jednak ich pełna 
niebezpieczeństw podróż na pół-
noc to dopiero początek. Kiedy wy-
daje im się, że najgorsze jest już za 
nimi, okazuje się, że wszystko wła-
śnie się zaczyna.

MARSYLSKI ŁĄCZNIK godz. 
20.00 prod.FRA

Marsylia, 1975 rok. Ambitny sę-
dzia Pierre Michel (Jean Dujardin) 
dostaje przydział do wydziału anty-
narkotykowego policji z  zadaniem 
rozpracowania grupy przestępczej, 
odpowiedzialnej za przerzut do USA 
hurtowych ilości heroiny. Gangiem 
kieruje bezwzględny i charyzmatycz-
ny Gaetan „Tany” Zampa (Gilles Lello-
uche), który pozostaje nieuchwytny 
dla organów ścigania, skutecznie za-
cierając ślady i sowicie opłacając sko-
rumpowanych policjantów i  urzęd-
ników. Michel stawia sobie za punkt 
honoru, by dopaść Zampę i  uprzy-
krza mu życie na każdym kroku, 
działając często na granicy prawa. 
Gangster nie pozostaje mu dłużny, 
a  rywalizacja obu mężczyzn dopro-
wadzi do serii dramatycznych wyda-
rzeń, które wstrząsną całą Francją.

kom lg

sta. W międzyczasie odbywały się 
różnorodne spektakle muzycz-
ne dla najmłodszych w  wykona-
niu Studia Piosenki i  Tańca FART.
Największym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszyły się niedziel-
ne występy gwiazd dużej sceny 
- Dawida Kwiatkowskiego, gru-
py WEEKEND oraz zespołu LOM-
BARD. W  ramach tegorocznych 
Dni Bielawy miały również miej-
sce inne towarzyszące wydarzenia 
w  Parku Miejskim. To tam miesz-
kańcy mieli możliwość spróbować 
swoich sił na trakcie linowym oraz 
popływać kajakiem, łódką lub ro-
werem wodnym. Huczny pokaz 
sztucznych ogni oficjalnie zakoń-
czył tegoroczne Dni Bielawy. Teraz 
pozostaje nam już tylko zacząć od-
liczać dni do kolejnych obchodów 
miasta.

28 maja 2015 roku odbył się 
kolejny Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski „Moja Mała Ojczyzna” 
w Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Pieszycach, 
w którym wzięła udział młodzież 
z klubu „Pozytywka”. W konkursie 
recytatorskim wzięli udział Alek-
sandra Żuławnik, Majka Szczepa-
niak, Wiktoria Kardasz i Krzysztof 
Kasztelan.

W konkursie recytatorskim, w 
kategorii Szkoła Podstawowa za-
prezentował się Krzysztof Kasz-
telan z wierszem Marka Cieśli 
pt. „Nadzieja”. W kategorii Szko-
ła Gimnazjalna w konkursie po-
ezji śpiewanej zaprezentowały się 
Majka Szczepaniak, która zagrała 
na gitarze i zaśpiewała utwór pt. 
„Mijają dni”, Wiktoria Kardasz za-
grała na gitarze utwór pt. „Bądź 
poetą”.

Jury w składzie Zdzisław Ma-
ciejewski, Adam Lizakowski i 
Grzegorz Stawiak w kategorii 
Szkoła Gimnazjalna poezja śpie-

wana przyznało jedną nagrodę, 
którą otrzymała Aleksandra Żu-
ławnik grając na gitarze i śpiewa-
jąc utwór „ Co dzień myślę...”. Mło-
dzież uczestnicząca w konkursie, 
reprezentująca klub „Pozytywkę” 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie była przygotowywana 
przez Barbarę Pachurę. 

Moja Mała Ojczyzna

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z  o.o. infor-
muje, że w  dniu 26 maja 2015 
roku w  siedzibie spółki odby-
ło się kolejne spotkanie kie-
rownika ABM, Pana Wiesława 
Kaptura, z mieszkańcami Biela-
wy, którzy znaleźli się na liście 
osób wskazanych przez Spo-
łeczną Komisję Mieszkaniową 
do zawarcia umów najmu po 
wykonaniu niezbędnych prac 
remontowych. Tym razem ko-
misja rozdzieliła 14 lokali prze-
znaczonych do remontu i  6 
lokali socjalnych. Wśród wnio-
skodawców przeważali młodzi 
mieszkańcy, dla których wie-
dza i  doświadczenie admini-
stratora budynków MZBM, do-
tycząca zagadnień związanych 
z  zasadami i  procesem prowa-
dzenia remontów, okazała się 
bezcenna. W  sposób wyczer-
pujący zostały omówione kwe-
stie formalno-prawne, od któ-
rych należy rozpocząć każdy 

proces inwestycyjny w  otrzy-
manym mieszkaniu. Szczegóło-
wo omówione zostały zakresy 
prac w  poszczególnych loka-
lach oraz wskazane najprost-
sze i  najbardziej optymalne 
rozwiązania dające szanse na 
szybkie przeprowadzenie i za-
kończenie prac remontowych. 
Szczególny nacisk położono 
na kwestie bezpieczeństwa, 
wskazując na prawidłowe wy-

konanie wentylacji nawiewno-
-wywiewnych, montażu pie-
ców CO, instalacji gazowych, 
elektrycznych, jak również wy-
miany stolarki okiennej.

Na zakończenie Wiesław 
Kapturpoinformował wniosko-
dawców, że zarówno on, jak 
też pracownicy administracyj-
ni są do dyspozycji w dni robo-
cze od godz. 7.00 – 9.00 oraz 
od godz.13.00-15.00.

ul. 1-go Maja 19 – remont elewacji

ul. Karola Marksa 13 
– malowanie klatki schodowej ul. Waryńskiego 43 – dach

Remonty realizowane przez Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Bielawie

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Książki, do których chętnie 
wracamy

Prawdopodobnie każdy z nas ma swoją ulubioną książkę, do której 
chętnie powraca lub taką, którą z sentymentem przechowuje na pół-
ce. I właśnie o takich książkach rozmawiano podczas majowego spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Istnieje mnóstwo subiektywnych powodów, dla których jakaś 
książka staje się dla nas  wyjątkowa. Większość klubowiczek z wielką 
przyjemnością powraca do „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Liczą-
cy już 20 tomów cykl powieści dla młodzieży (i nie tylko) ukazuje się 
od przeszło trzech dekad i opowiada o perypetiach życiowych kolej-
nych pokoleń rodziny Borejków. Książki z tego cyklu weszły do kanonu 
lektur szkolnych, zostały przetłumaczone na wiele języków, otrzyma-
ły wiele prestiżowych nagród i przede wszystkim zdobyły uznanie kil-
ku generacji czytelników. „Jeżycjada” od lat urzeka klubowiczki, które 
z  ogromną przyjemnością czytają o nowych przygodach ulubionych 
bohaterów i z dużym sentymentem powracają często do tych już do-
brze sobie znanych.

25 czerwca br. odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym mowa będzie o czytanej przez 
wielu literaturze podróżniczej.

We wtorek 9 czerwca odbyło 
się pierwsze posiedzenie Gmin-
nej Rady Seniorów, które zostało 
zwołane przez burmistrza miasta. 
Skład Rady liczy 7 osób wybra-
nych spośród przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych oraz 
gminnych instytucji. 

Rada ma za zadanie integro-
wać środowiska osób starszych 
w mieście i wzmacniać ich znacze-
nie w  życiu społecznym. Przede 
wszystkim jednak Rada Seniorów 
pełni rolę doradczą dla władz Bie-
lawy, jak również może być po-
mocna przy podejmowaniu de-

cyzji lub innych istotnych działań. 
W  porządku wtorkowych ob-

rad zaplanowano między inny-
mi wybranie jej przewodniczące-
go i  wiceprzewodniczącego oraz 
ustalenie wstępnych zasad pracy. 

Warto dodać, że spotkania 
członków Rady będą się odby-
wać nie rzadziej niż raz na kwar-
tał. Każdy kto chciałby poddać 
pomysł pod obrady lub zgło-
sić swoje uwagi, może to zrobić 
za pośrednictwem Bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz Polskiego Związku Emery-
tów i Rencistów w Bielawie.

Gminna Rada Seniorów 
rozpoczęła pracę

Recytacje i poezja śpiewana w klubie 
„Pozytywka” w Bielawie

Podczas święta miasta dopisała nie tylko pogoda, ale także publiczność i wykonawcy 

Rada Seniorów pełni rolę doradczą dla władz Bielawy 

Dostali mieszkania od MZBM
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Dzielnicowi Straży Miejskiej 
Bielawy

Straż Miejska Bielawy prezentuje aktualny wykaz dzielnicowych 
oraz listę ulic, osiedli i  placów, które patrolowane są przez poszcze-
gólnych strażników. Przypominamy również telefony alarmowe Straży 
Miejskiej w Bielawie – 669102102 i 748328706. 

Dzielnicowi:

st. strażnik Agnieszka OSIEWAŁA
ulice: Brzeżna, Ceglana, Dzierżoniowska, 

Gołębia, Grunwaldzka, Handlowa, Kolejowa, 
Kościuszki, Krótka, Łabędzia, Niecała, Owoco-
wa, Piławska, Pocztowa, Prosta, Przemysłowa, 
Puławskiego, Rolna, Szpakowa, Tkacka, Wito-
sa, Wodna, Wojska Polskiego, Wolności 1-97, 
Żeromskiego 1-41, pl. Młodzieży i  Cmentarz 
Komunalny.

st. insp. Remigiusz MARKOWSKI
ulice: Asnyka, Ban-

kowa, Bohaterów Get-
ta, Hotelowa, Konstytu-
cji, Kopernika, Krańcowa, 
Kwiatowa, Lotnicza, Mio-
dowa, Osiedlowa, Pia-
stowska 1-29, Przedwio-
śnie, Przeskok, Różana, 
Sienkiewicza, Sportowa, 
Staszica, Strażacka, Wol-
ności 99-159, Willowa, 

Włókniarzy, Wschodnia, Żeromskiego 42-67, 
os. Konstytucji, os. Włókniarzy, pl. Wolność, pl. 
Kombatantów.

st. strażnik Andrzej WOJTYSIAK 
ulice: 1 Maja, 3 Maja, 

11 Listopada, Berlinga, 
Chrobrego, Grota Ro-
weckiego, Konopnickiej, Marksa, Norwida, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkowa, Piłsud-
skiego, Prusa, Reymonta, Sikorskiego, Słonecz-
na, Sobieskiego, Szkolna, Tuwima, Wesoła, os. 
Europejskie, os. XXV-lecia, Westerplatte, BE-
STER - TRONIC, Garaże – CPN, POD „RADOŚĆ”, 
POD „Sikorskiego”.

st. insp. Roman 
HUBISZ

ulice: 9 Maja, 22 Lipca, 
Akacjowa, Boczna, Brzo-
zowa, Bukowa, Chopina, 
Cmentarna, Czerwona, 
Górska, Graniczna, Ja-
sna, Jodłowa, Kamienna, 
Kasztanowa, Klonowa, 
Kopernika 13-31, Korcza-
ka, Leśna, Lipowa, Ludo-

wa, Mała, Mickiewicza, Nowobielawska, Ostro-
szowicka, Piastowska 30-68, Polna, Przod.Pracy, 
Słomiana, Słowackiego, Słowiańska, Sowia, Spół-
dzielcza, Szewska, Teatralna, Waryńskiego, Wiej-
ska, Wiosenna, Wiśniowa, Zaułek Wiśniowy, Wy-
soka, os. Podgórskie, pl. Kościelny.

Komendantem jednostki 
jest Grzegorz Nowak. 

dobrze wystartował Brajan Strózik 
w pchnięciu kulą. Zajął 12 miejsce  
z rekordem życiowym 10,93 m. Du-
żego pecha miała sztafeta szwedz-
ka (100-200-300-400) chłopców  
z  Bielawy. Podczas finiszu na 
ostatniej zmianie, kiedy wszystko 
wskazywało, że bielawianie mogą 
stanąć na podium, nieszczęśliwy 
upadek tuż przed metą pozbawił 

ich medalu i zajęli dalsze miejsce. 
Na pocieszenie poprawili swój 
wynik z  eliminacji uzyskując czas 
2:19,89.

Ostatecznie w  klasy-
fikacji zespołowej dziew-
częta zajęły 25 miejsce na 
62 sklasyfikowane zespoły,  
a  chłopcy 26 miejsce wśród 64 
szkół.

Na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu reprezentanci ponad 
60 szkół z  województwa (ponad 
300 startujących) rywalizowali 28 
maja o  tytuły Mistrza Dolnego 
Śląska w  Lekkiej Atletyce. Powiat 
dzierżoniowski i  miasto Biela-
wa reprezentowali na zawodach 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie. W wielu konkurencjach po-
ziom zawodów był bardzo wyso-
ki, jak choćby w  biegu na 100 m 
chłopców. Zwycięzca z  Polkowic, 
ustanowił nieoficjalny rekord Pol-
ski zawodów gimnazjalnych z cza-
sem 10,85 sek.

Bielawscy lekkoatleci, któ-
rzy swoje umiejętności pod-
noszą na treningach orga-
nizowanych przez Muflon 
Bielawa oraz na lekcjach w szko-
le, dostosowali się do wy-
sokiego poziomu zawodów  
i  osiągnęli wiele wartościowych 
wyników i rekordów życiowych.

Na szczególne brawa zasługu-
je Kasandra Gawra, która w biegu 
na 100 m przez płotki zajęła 8 miej-
sce z  czasem 18,57 sek. Bardzo 

Mistrzostwa województwa  
w lekkiej atletyce

Memoriał Semeriaka

Żelazne Byki na 
Wrocławskiej Olimpiadzie 
Młodzieży

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w  Bielawie, 3 czerwca zaliczyli kolej-
ny udany występ na zawodach sportowych. Tym razem były to zawo-
dy w biathlonie letnim (bieg przełajowy na dyst. 2,5 km i strzelanie). 
W Piechowicach podczas VI Memoriału Semeriaka, Mateusz Krzesiński 
zajął 2 miejsce (drugi czas biegu i 2 „pudła”), Kasandra Gawra gorzej 
strzelała, ale rewelacyjny bieg (najlepszy w kategorii i jeden z najlep-
szych ogółem) pozwolił jej zająć również 2 pozycję. W tej samej kate-
gorii Kasia Brylińska była 4, a wśród najmłodszych gimnazjalistek Ni-
kola Ślęzak zajęła 6 miejsce. W klasyfikacji zespołowej Gimnazjum nr 1 
w Bielawie zdobyło puchar za 3 miejsce.

W środę 10 czerwca we Wrocła-
wiu odbyła się Wrocławska Olimpia-
da Młodzieży w  zapasach w  stylu 
wolnym oraz klasycznym. W zawo-
dach udział brało 180 zawodników 
z  Dolnego Śląska. Wśród walczą-
cych drużyn nie zabrakło UKS IRON 
BULLS BIELAWA. Klub nasz repre-
zentowała 7 osobowa drużyna 
w  składzie: Maciej Wilk, Piotr Szy-
gudziński, Antoni Koper, Franciszek 
Koper, Michał Bartosz, Aleksander 
Kiersnowski, Oskar Sudoł. W zawo-
dach nasz zespół wywalczył 5 krąż-
ków: jeden srebrny oraz 4 cztery 
brązowe. Najlepiej z  walczących 

30 maja odbyły się obchody ju-
bileuszu 25-lecia istnienia bielaw-
skiego samorządu. Uroczystości 
rozpoczęła msza święta w  intencji 
samorządu, która odprawiona zo-
stała w  Kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. Po 
mszy nastąpiło odsłonięcie na ścia-
nie Domu Parafialnego tablicy pa-
miątkowej, która została dedyko-
wana osobom zasłużonym w pracę 
na rzecz przemian społecznych 
i politycznych w kraju oraz tworze-
nia podstaw samorządności w Bie-
lawie. Na wstępie przemówienie 
okolicznościowe wygłosił burmistrz 
Piotr Łyżwa, a tablicę odsłonili: se-
nator Stanisław Jurcewicz (funda-
tor tablicy), przewodniczący Rady 

wypadł Piotr Szygudziński 23 kg, 
który po 4 walkach zajął II miejsce. 
Tego dnia brązowe medale zdoby-
li: Maciej Wilk 40 kg, Antoni Koper 
35 kg, Aleksander Kiersnowski 42 
kg oraz Oskar Sudoł 54 kg. V lokaty 
zdobyli Franciszek Koper 38 kg oraz 
Michał Bartosz.

Wyjazd współfinansowa-
ny ze środków Urzędu Miasta 
w Bielawie.

Trenerzy oraz opiekuno-
wie: Norbert Warchoł, Krzysztof 
Szygudziński.

Sponsorzy: DRG AGRO GROUP 
z Tuszyna

Co podarować mamom z oka-
zji ich święta? Jakim prezentem 
podziękować za wszystko, co dla 
nas robią? Spośród tysiąca pomy-
słów wyłania się najprostszy - na-
leży sprawić, by poczuły się szczę-
śliwe i wyjątkowe, by rozpierała je 
duma ze swoich wspaniałych, uta-
lentowanych pociech. Taka idea 
przyświecała uroczystości pod 
nazwą „ Wieczór Talentów ”, która 
miała miejsce 28 maja w  Gimna-
zjum nr 3 w  Bielawie. Inicjatywa 
na stałe wpisała się już w  kalen-
darz imprez szkoły. Gratulujemy 
i życzymy wytrwałości w szlifowa-
niu talentów, by rokrocznie było 
ich coraz więcej.

Wieczór talentów w Gimnazjum Ekologicznym nr 3

Sukcesy drużyny UKS IRON BULLS BIELAWA 

Udany biathlon letni w Piechowicach Już 25 lat Bielawa uczestniczy w procesie tworzenia samorządności w mieście 

Bielawscy lekkoatleci dali z siebie wszystko 

Motocyklowe szaleństwo – tak można podsumować ostatni weekend maja w Bielawie. Już po raz 15 
do miasta zjechali miłośnicy dwóch kółek. Tegoroczne show miało miejsce na terenie OW Sudety oraz na 
parkingu przy ulicy Wysokiej w Bielawie. To tam odbyły się zawody, w których pierwsze miejsce wywalczył 
Marcin Głowacki z Ząbkowic Śląskich.Oprócz widowiskowego palenia gumy na „odcinie”, kręcenia cyrkli 
czy szybkich wheelie, dodatkową atrakcją był tegoroczny zlot starych motocykli i motocyklowych legend 
PRL. Impreza rokrocznie przyciąga coraz większą grupę zainteresowanych stunterów, międzynarodowych 
gwiazd oraz miłośników sportów motocyklowych.

Odsłonięto tablicę pamiątkową na 25 lat samorządu
Miejskiej Zbigniew Dragan, bur-
mistrz pierwszej kadencji Emilian 
Kupiec oraz przewodniczący daw-
nego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” Andrzej Bartoszyń-
ski. Poświęcenia dokonał ksiądz 
prałat Stanisław Chomiak. 

Poniżej prezentujemy treść 
napisu na tablicy:

„SOLIDARNOŚĆ otworzyła bra-
my wolności w  krajach zniewolo-
nych systemem totalitarnym” (Jan 
Paweł II)

W  tym domu w  latach 1985- 
1990 działało DUSZPASTERSTWO 
LUDZI PRACY i  KOMITET OBYWA-
TELSKI „ SOLIDARNOŚĆ”. Pod opie-
ką ks. Mariana Kopko, duszpasterza 
i orędownika „Solidarności”, przygo-

towywano mieszkańców do  zmian 
zachodzących w  życiu społecz-
nym i  politycznym po 1980 roku.  
Powołany KOMITET OBYWA-
TELSKI „SOLIDARNOŚĆ” mobi-
lizował mieszkańców naszego 
powiatu do  patriotycznego głoso-
wania w  wyborach parlamentar-
nych 4  czerwca 1989 roku i  w  wy-
borach samorządowych 27 maja 
1990 roku.

W  25 rocznicę odrodzo-
nej samorządności, z  wdzięcz-
nością Bogu i  ku pamięci ludzi  
realizujących marzenia o  wolnej 
Ojczyźnie.

MIESZKAŃCY BIELAWY
Bielawa, 27 maja 2015 roku

Od 1 do 6 czerwca odbył się 22. 
Międzynarodowy Plener Malarski 
w  Bielawie. Uczestnikami pleneru 
byli tacy artyści jak: Eva Sinkma-
nova z  Novej Paki, Vera Kopecka 
z  Krinic koło Broumova, Jarmila 
Smetanova i Jan Smetana z Jeseni 
oraz Jurij Syczew - Hlazun ze Lwo-
wa.  Oprócz tego w  plenerze wzięli 
udział również polscy artyści: Maria 
Gostylla – Pachucka z  Poznania, 
Krystyna Leśniewska – Pasionek 
z  Lądka Zdroju, Lucyna Wierzbic-
ka z Boguszowa Gorc, Irena Wyrzy-
kowska z Dobrego Miasta koło Olsz-
tyna, Edward Kostka z Wrocławia, 
Tadeusz Bury z  Lublina, Zdzisław 
Szpak z  Boguszowa Gorc i  Marek 
Kopczyk z  Lądka Zdroju. Organi-
zatorem pleneru było Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, a całością kiero-
wała prezes Ewa Glura.W  pierw-

szym dniu pobytu malarze zapo-
znali się z urokami naszego miasta 
i okolic, aby wybrać dogodne miej-
sca do malowania. W  drugim dniu 
pobytu oprócz malowania artyści 
wzięli udział w  wernisażu wystawy 
fotograficznej Sudeckiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. 

Następnie malarka Irena Wy-
rzykowska z  Dobrego Miasta spo-
tkała się z  dziećmi klasy   z  Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
i wspólnie z nimi malowała kwiaty. 
Ponadto w  siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy odbyło się spo-
tkanie poetyckie z  udziałem dzie-
ci z  Koła Poetyckiego Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7. Gwiazdą 
spotkania była Vera Kopecka z Kri-
nic koło Broumova. Czeska poetka 
oraz dzieci zaprezentowały swoje 
własne utwory.

Wieczorem wszyscy malarze 
udali się do Klubu Miłośników Po-
ezji Śpiewanej „Pozytywka” i  tam 
uczestniczyli w  wieczorze poetyc-
kim Very Kopeckiej.

W  piątek wieczorem malarze 
uczestniczyli w  pięknym koncercie 
zespołu „ERATO”. Koncert odbył się 
w  Teatrze Robotniczym i  przygoto-
wany był przez Elżbietę Zachowską.

Plener zakończył się 6 czerw-
ca wystawą poplenerową w  Ho-
telu „Pod Wielką Sową”. Werni-
saż tej wystawy uświetnił występ 
państwa Marii i  Wacława Wiliń-
skich z Bielawy przeplatany poezją 
Very Kopeckiej powstałą w  cza-
sie trwania pleneru. W  uroczysto-
ści wzięła udział zastępca burmi-
strza Małgorzata Greiner, która 
podziękowała za organizację ple-
neru i  pogratulowała artystom. 
Wystawę można obejrzeć do końca 
czerwca 2015r.

Malarze ponownie w Bielawie

MOTO-SHOW

www.bibliothecabielaviana.info
Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do korzystania z  nowo po-

wstałej strony www.bibliothecabielaviana.info, na której można 
znaleźć aktualne informacje z najważniejszych wydarzeń społeczno-
-kulturalnych Bielawy, jak również materiały dotyczące lokalnej hi-
storii, dokumentujące naszą przeszłość, czyli archiwalia (stare zdjęcia, 
dokumenty).



8 Ogłoszenia

Burmistrz informuje

Pomoc dla osób doświadczających przemocy

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

Burmistrz informuje

Burmistrz informuje

„Flora i fauna Bielawy i Gór Sowich – Przyroda oczami 
Ryszarda Kałużnego”

Spotkania uczniów ze Strażą Miejską

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wol-
ności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki 1-2 do Zarządzenia nr 
118/2015 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 109/2015 z dnia 13 maja 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-
ści 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 138/15 oraz załącznik do Za-
rządzenia nr 139/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-
ści 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 138/15 oraz załącznik do Za-
rządzenia nr 139/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.
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ogłasza II ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży 
nieruchomości położonej w Bielawie w rejonie ul. Strażackiej.

Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to dział-
ka oznaczona numerem 56/90 obręb Fabryczna o pow 0,8314 m2, 
ujawniona jest w KW SW1D/00042419/8 , prowadzonej przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Nieruchomość, to zabudowana dwubryłowym budynkiem po-
przemysłowym o pow. zabudowy 2512 m2 i kubaturze brutto 38114 
m3 działka numer 56/90 obręb Fabryczna.

Działka położona jest w obszarze historycznego układu urbanistyczne-
go – teren poprzemysłowy po zakładzie Dieriga „Bielbaw”, figurującego w wy-
kazie obszarów zabytkowych. Cześć budynku poprzemysłowego jest wpisa-
na do rejestru zabytków. Na działce rosną klony, jesiony, grochodrzewy. Przez 
działkę przebiega aktualnie nieczynny ciepłociąg napowietrzny. Dostęp do 
działki zagwarantowany jest służebnością przechodu i przejazdu przez przy-
legły teren.  Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego jest brak obo-
wiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji grun-
tów i budynków działka nr 56/90 jest terenem oznaczonym symbolem Bi.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego 
gruntu i prawo własności budynku poprzemysłowego.

 Stawka procentowa z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 
56/90, obręb Fabryczna wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać 
w  ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku, począw-
szy od roku 2016 na konto Starostwa Powiatowego w  Dzierżonio-
wie. Opłata z  tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizo-
wana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata. 

Przetarg odbędzie się 17 lipca 2015 r. o  godzinie 11.00 
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pokój nr 16 ( II piętro ).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 kwietnia 2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650  000,00 zł 

(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy), w  tym wartość pra-
wa użytkowania wieczystego gruntu 316 000,00 zł (słownie złotych: 
trzysta szesnaście tysięcy). Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

Cześć działki nr 56/90 obręb Fabryczna jest obciążona Umową 
Dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 30.10.2016 roku.

Wadium w  wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść 
przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/
Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 lub w Kasie Urzędu naj-
później w dniu 13 lipca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostaje zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.

ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony dotyczący 
zbycia zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym 
działki gruntu nr 415 obręb Północ położonej na terenie 
miasta Bielawa przy ulicy Stefana Żeromskiego 43.

1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana budynkiem 
trzykondygnacyjnym działka gruntu nr 415 obręb Północ 
o pow. 600 m2. 

Nieruchomość ujawniona jest w  KW 15452, prowa-
dzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe-
go w  Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań.

Budynek to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo pod-
piwniczony o pow. zabudowy 261,20 m2, powierzchni użyt-
kowej 478,62, powierzchni piwnic 89,42 m2 i  powierzchni 
ruchu (klatka schodowa i korytarze) 63,80 m2. Budynek jest 
w dobrym stanie technicznym, wykonany w technologii tra-
dycyjnej-murowany z  dachem dwuspadowym naczółko-
wym, wyposażony w  instalacje wod-kan., elektryczną i  c.o. 
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według studium jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowo-handlowej, oznaczony symbolem Bi. 

2.  Przetarg odbędzie się w  dniu 17 lipca 2015 r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad 
nr 16 /II piętro/. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 czerwca 2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 10 października 2014 r. 
Trzeci przetarg odbył się w dniu 9 kwietnia 2015 r.
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 

400  000,00 zł /czterysta tysięcy złotych/, w  tym wartość 
gruntu wynosi – 39 000,00 zł /trzydzieści dziewięć tysięcy 
złotych/, 

4.  Wadium w  wysokości 20 % ceny wywoławczej nale-
ży wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gmi-
ny Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 
0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 13 lipca 2015 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej 
ceny należności. Wadia wpłacone przez pozostałych uczest-
ników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia prze-
targu wynikiem negatywnym. 

Wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zostaną im zwró-
cone w  ciągu trzech dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.

Warunkiem udziału w  przetargu jest wniesienie wadium oraz 
okazanie komisji przetargowej przed ich otwarciem :

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z  właściwego rejestru, stosownych pełno-

mocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – 
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do 
rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 

-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 03 1920 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1380), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Mi-
nistra właściwego do Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

Cena osiągnięta w  przetargu pomniejszona o  wpłacone wa-
dium, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na 
konto Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 
2284 0000 0005 8600 0060.

Organizator przetargu obowiązuje się w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalo-
nej jako nabywca bez usprawiedliwienia spowoduje, że organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. 

Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się 

z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumen-
tacją geodezyjną. W  przypadku kolizji planowanej inwestycji z  sie-
ciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu 
z właścicielem sieci na własny koszt. Dla nieruchomości nie wykona-
no badań geotechnicznych gruntu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i  nieruchomo-

ści udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskie-
go w  Bielawie, pokój nr 19 (II p) tel./74/8328714 oraz na stronach 
www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospo-
darki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 (II p), 
tel./74/8328751.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14 maja 2015 r.

6.  Warunkiem udziału w  przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych 
-aktualnego wypisu z  właściwego rejestru, stosownych 

pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jed-
nostek organizacyjnych nie posiadających osobowości praw-
nej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu 
z rejestru 3 miesiące) 

-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), obowiązany 
jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustalo-
ną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, która wy-
grała przetarg bez usprawiedliwienia spowoduje, ze sprzeda-
jący może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniej-
szona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisa-
niem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w Biela-
wie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/
Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10.  Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 

zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną.

11. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakte-
rystyki energetycznej.

12.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z  uzasad-
nionej przyczyny.

13.  Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zain-
teresowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu i  nieruchomości można uzyskać w  Referacie Gospo-
darki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ 
telefon (74) 8328714.

14.  Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.
um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl .

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14 maja 2015 roku

Od czerwca  do grudnia 2015 roku w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bie-
lawie przy ul. Lotniczej 5  (II piętro – świetlica), miasto Bielawa zorganizowało 
bezpłatne dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób doświadczają-
cych przemocy w rodzinie.
Dni i godziny dyżurów w czerwcu: 
RADCA PRAWNY       PSYCHOLOG
11.06.2015 r.  od godz. 16.00 – 18.30  11.06.2015 r.  od godz. 16.30 – 18.30
16.06.2015 r. od godz. 17.00 – 18.00  16.06.2015 r. od godz. 16.00 – 18.00
18.06.2015 r. od godz. 16.00 – 18.30  18.06.2015 r. od godz. 16.30 – 18.30
           25.06.2015 r. od godz. 16.30 – 18.30

Informację na temat dyżurów wyżej wymienionych specjalistów można 
uzyskać w  Referacie Spraw Społecznych i  Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego w Bielawie, przy ul. Piastowskiej 1, pok. 8 (parter), tel. (74) 832 87 03.

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego 
oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, serdecznie zapraszają na spotkanie pro-
mujące wydanie albumu pod tytułem „Flora i fauna Bielawy i Gór Sowich – 
Przyroda oczami Ryszarda Kałużnego”. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 
o godz. 18.15 w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art. Przedsię-
biorczości przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie. Promocja albumu będzie połą-
czona z wystawą fotografii Ryszarda Kałużnego.

Jak co roku, w  ramach progra-
mu „Bezpieczne wakacje”, Straż Miej-
ska spotyka się z uczniami szkół pod-
stawowych w  celach edukacyjnych. 
Dzieciom udzielane są praktyczne po-
rady, między innymi z zakresu pierw-
szej pomocy czy bezpiecznego wypo-
czynku na wakacjach. 

Strażnicy informują o  potencjal-
nych zagrożeniach spowodowanych 
często nieostrożnością i  nieuwagą 

oraz o  zasadach bezpiecznego za-
chowania się w  miejscach wypo-
czynku na danym terenie. Służby 
mundurowe przypominają także naj-
młodszym o  najważniejszych nume-
rach alarmowych. 

Pierwsze spotkania z  uczniami 
odbyły się 8 czerwca w  Szkole Pod-
stawowej nr 10, kolejne planowane są 
w Szkole Podstawowej nr 7 w dniach 
od 9 do12 czerwca.


