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Radni niezależni wyłamali się z koalicji i zagłosowali za odwołaniem Zbigniewa Dragana 
(PO) z funkcji przewodniczącego. Na jego stołek zaproponowali Martę Masyk. Udało się. 
To już druga zmiana frakcji tej radnej. Przypomnijmy, że do rady weszła z KWW Ryszar-
da Dźwiniela, poprzedniego burmistrza Bielawy i głównego przeciwnika Piotra Łyżwy w 
wyborach samorządowych w 2014 roku. Zawiązała klub radnych „Niezależnych” i współ-
pracowała z obecnym burmistrzem. Jeszcze podczas ostatniej sesji najpierw zagłosowała 
za udzieleniem absolutorium Łyżwie, a chwilę później przeciwko przewodniczącemu rady 
Zbigniewowi Draganowi.      Więcej na str. 16

Zmiana władzy w Bielawie?

BIELAWA
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- stacjonarne punkty dystrybucji (kioski / sklepy / instytucje)
- gazeta również rozdawana do ręki

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bielawie w ramach działań „BEZPIECZNE WAKACJE”, „KRĘCI MNIE BEZ-
PIECZEŃSTWO NAD WODĄ” brali udział w rozpoczęciu sezonu wakacyjnego na Jeziorze Bielawskim. Działania 
były skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Przeprowadzono prelekcję o zasadach bezpieczeństwa pod-
czas odpoczynku nad wodą, rozdawano ulotki profilaktyczne oraz przedstawiono warunki i temat ogłoszo-
nego konkursu przez Komendę Główną Policji na nagranie spotu promującego bezpieczne przebywanie w 
wodzie lub nad wodą.

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

BIELAWA

Wakacyjny rozkład jazdy. Sprawdź gdzie i jak można się bawić

Lato bez nudy
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Powstanie chodnik z betonowej 
kostki przy ulicy Szewskiej

eszcze w tym roku, w rejonie ulicy Szewskiej w Bie-
lawie, powstanie chodnik, o który od lat zabiegali 
okoliczni mieszkańcy. Budowa około 600 metrów 
chodnika, prowadzącego do Józefówka, możliwa 
jest dopiero w tym roku, ponieważ nawierzchnia 
znajduje sie w pasie drogi powiatowej. Oznacza to, 
że przed rozpoczęciem inwestycji, burmistrz Piotr 
Łyżwa musiał  zawrzeć stosowne porozumienie 
ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie na 
współrealizację takiego zadania. Oczywiście ko-
nieczne było także wygospodarowanie środków na 
ten cel w tegorocznym budżecie miasta. 

W ramach remontu powstanie chodnik z betono-
wej kostki. Obecnie, w tym miejscu jest tylko pobo-

cze, bedące uciążliwe, zarówno dla pieszych, jak i 
dla kierowców. Jest to realne zagrożenie, szczegól-
nie dla dzieci, np. podczas przechodzenia na drugę 
stronę ulicy, gdzie znajduje się chociażby przysta-
nek autobusowy. Po wykonaniu chodnika, będzie 
zatem przede wszystkim bezpieczenie, a oprócz 
tego, poprawi się także ogólna estetyka tego miej-
sca. 

Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 300.000 ty-
sięcy złotych, z czego Bielawa dofinansuje zadanie 
kwotą 150.000 tysięcy złotych. Zadanie powinno 
zostać zrealizowane do końca br.

Trwa modernizacja bielawskiego targu
Trwają prace związane z modernizacją targowiska miej-
skiego. Obecnie wykonawca inwestycji rozpoczyna 
montaż betonowych stóp pod zadaszenie. Następnie 
firma przystąpi do wykonywania chodników i usta-
wienia zadaszenia oraz oświetlenia na pierwszej części 
targu. Po zakończeniu prac, wykonawca odda pierwszą 
część do dyspozycji handlujących i rozpoczną się dalsze 
prace inwestycyjne na drugiej części targu. Zadanie po-
winno zostać ukończone do 30 września. 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1,2 mln złotych, 
a 773 000 złotych pochodzi z pozyskanych przez miasto 
funduszy zewnętrznych.
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Przed nami II Zlot Foodtrucków 
w Bielawie - już od 6 do 8 lipca

Od 6 do 8 lipca zapraszamy na II zjazd foodtrucków! 
Mobilne restauracje z kuchnią całego świata, m.in 
meksykańską amerykańską, francuską, włoską czy 
tajską ponownie odwiedzą Bielawę. Food Truck 
Show to nie tylko jedzenie, ale również sposób na 
spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną.

Organizatorzy zadbają o to, aby czas oczekiwania 
na jedzenie umilić różnego rodzaju atrakcjami. Ak-
tualna lista foodtrucków pojawi się już wkrótce na 
wydarzeniu pod nazwą: „Zlot Foodtrucków w Biela-
wie”, na portalu Facebook. Serdecznie zapraszamy! 

Grzegorz Gniwecki zaproszony 
jako juror na międzynarodowe 
mistrzostwa Break Dance

6 lipca odbędą się międzynarodowe mistrzo-
stwa Break Dance w Krynicy Górskiej. Grzegorz 
Gniwecki z BWA Breakers został zaproszony 
jako ekspert w dziedzinie Break Dance i tym sa-
mym będzie sędzią głównym turnieju. W raz z 

dwoma zaproszonymi jurorami będzie oceniał 
zmagania najlepszych tancerzy break dance z 
Europy Wschodniej. 

Końcowe prace na ulicy 
Sikorskiego

Dobiega końca przebudowa ulicy Sobieskiego, 
na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy 
Sikorskiego. Do tej pory wykonano już chodni-
ki, miejsca postojowe po obu stronach jezdni, 
podbudowę i pierwszą warstwę asfaltu. Obec-
nie do realizacji pozostało już jedynie ułożenie 

ostatniej warstwy nawierzchni i wykonanie 
ostatnich prac wykończeniowych. Zgodnie z 
ustaleniami inwestycja powinna zostać wyko-
nana do końca lipca. Za utrudnienia przepra-
szamy. 

Modernizacja ulicy 
1 Maja

3 lipca rozpoczął się remont najbardziej zniszczo-
nego fragmentu ulicy 1 Maja w Bielawie. Droga 
modernizowana jest na 300 metrowym odcinku, 
od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrętu przy 
markecie Netto. Obecnie została sfrezowana stara 
nawierzchnia, w miejsce której do połowy lipca po-

łożony będzie nowy asfalt. Oprócz wykonania na-
wierzchni, drogowcy przeprowadzą regulację urzą-
dzeń podziemnych. Za utrudnienia przepraszamy. 
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Dzierżoniów

Rekrutacja do żłobków
Każdy maluch w Dzierżoniowie ma zapewnione 
miejsce w żłobku. Tak jak w latach poprzednich, 
miasto będzie dopłacało do pobytu w placówce 
niepublicznej za te dzieci, które ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc, nie dostały się do pu-
blicznego żłobka. Wsparcie gminy polegać będzie 
na wyrównaniu różnicy w opłatach.

Na najbliższy rok szkolny do publicznego żłob-
ka zostało przyjętych 38 dzieci. Dla maluchów, 
które  nie dostały się do żłobka miejskiego Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie zapewni miejsca w Nie-
publicznym Żłobku „Akademia Maluszka” lub w 
Niepublicznym Żłobku „Sówka”, jeśli rodzice złożą 
odpowiednią deklarację. Opłata za pobyt dziecka 
w placówce niepublicznej nie będzie wówczas 

wyższa niż placówce publicznej. Różnicę  wyrów-
na gmina. Do tej pory 65 rodziców zadeklarowało 
chęć skorzystania z takiej możliwości. 

Wszystkich rodziców z Dzierżoniowa, którzy są za-
interesowani zabezpieczeniem miejsca w żłobku 
niepublicznym dla swoich pociech, a nie złożyli 
jeszcze deklaracji, prosimy o kontakt osobisty z 
pracownikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (ul. Rynek 1 
pok. 15) lub telefoniczny pod numerem 74 645-03-
98 w terminie do 16 lipca.

Dla każdego dziecka, którego rodzice będą tego 
chcieli, zostanie zakontraktowane miejsce w nie-
publicznym żłobku.

Dobry start – 300 zł na wyprawki szkolne
Od lipca można składać wnioski o 300 zł na wy-
prawkę szkolną dla uczniów. 300 Plus przysługi-
wać będzie każdemu dziecku do 18. roku życia, 
niezależnie od dochodów rodziny. Wyprawkę 
otrzymają też osoby, które ukończyły 18. rok 
życia pod warunkiem, że będą kontynuować na-
ukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem 
życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 
20 lat. Uczniowie niepełnosprawni będą mogli 
korzystać ze świadczenia do 24. roku życia.

Program „Dobry start” przewiduje, że 300 zł wy-
prawki nie przysługuje, jeśli dziecko odbywa 
roczne przygotowanie przedszkolne (w zerówce 
bądź w przedszkolu). Tym samym, dopiero gdy 
zacznie naukę w pierwszej klasie szkoły pod-
stawowej, możliwe będzie uzyskanie takiego 
wsparcia.

Od 1 lipca wnioski o 300 plus mogą być przyjmo-
wane wyłącznie przez internet. Drogą tradycyj-
ną będzie można składać wnioski od 1 sierpnia 
w ośrodku pomocy społecznej. W obu przypad-
kach termin składania wniosków będzie upływał 
30 listopada.

Świadczenia mają zostać wypłacone w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku z pra-
widłowo wypełnionymi dokumentami. 

Przepisy określają, jakie elementy znajdą się w 
formularzu. Poza danymi dotyczącymi rodzica i 
dzieci, na które będzie przyznane świadczenie, 
ma być w nim oświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły, o ewentualnym posiadaniu 
przez niego orzeczenia o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności oraz in-
formacje o przebywaniu członków rodziny za 
granicą.

Co do zasady poza wnioskiem rodzic nie będzie 
musiał składać żadnych dodatkowych doku-
mentów, bo w jego treści znajdą się informa-
cje pozwalające gminie na ustalenie prawa do 
świadczenia na wyprawkę. Niemniej w indywi-
dualnej sprawie, gdy pojawią się wątpliwości co 
do jego przyznania, takie dodatkowe oświad-
czenia mogą okazać się potrzebne.

Nowa forma wsparcia rodzin, tak samo jak 
świadczenie wychowawcze czy rodzinne, będzie 
objęta przepisami UE o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. W praktyce ozna-
cza to, że jeśli we wniosku znajdzie się informa-
cja o tym, że jeden z rodziców przebywa lub pra-
cuje w innym unijnym kraju, samorząd przekaże 

go do urzędu wojewódzkiego. Jego pracownicy 
zaś ustalą, czy w tej sprawie zachodzi koordyna-
cja i czy rodzic może otrzymać świadczenie w 
gminie.

Biografie kresowe dzierżoniowian
Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami we 
współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem 
Kresowian w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskim 
Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżo-
niowa oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną w Dzierżoniowie rozpoczęła w czerwcu 
realizację projektu „Biografie kresowe dzierżo-
niowian”.

Projekt zakłada stworzenie ważnego w zakresie 
dokumentacji historycznej, społecznego archi-
wum tematycznego, w którym zostaną zgroma-
dzone w postaci cyfrowej materiały źródłowe 
(dokumenty, fotografie, relacje mówione) do-
tyczące osób pochodzących z dawnych Kresów 
Wschodnich II Rzeczpospolitej, które w efekcie 
umów międzynarodowych kończących II wojną 
światową opuściły miejsce swojego urodzenia i 
zamieszkały na ziemi dzierżoniowskiej. 

Do realizacji przedsięwzięcia zostali zaangażo-
wani licealiści, którzy po odbyciu warsztatu z 
historii mówionej  będą nagrywali wspomnienia 
i pozyskiwali pamiątki z rodzinnych zbiorów do-
kumentujące kresową przeszłość mieszkańców 
miasta i okolic. 

Projekt został dofinansowany ze środków Otwo-
rzy się w nowym oknieMuzeum Historii Polski w 
Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Ju-
tra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
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Dodatkowy przystanek przy ul. Batalionów
Pasażerowie linii autobusowych nr 15, 21 i 22 
mogą korzystać z dodatkowego przystanku przy 
ul. Batalionów Chłopskich. Ułatwi to podróżowa-
nie na czas trwających remontów. Takie rozwiąza-
nie, to odpowiedź na prośby mieszkańców.

Teraz przystanek z ulicy Kopernika w kierunku do 
Pieszyc został przeniesiony zastępczo na przysta-
nek na ulicę Batalionów Chłopskich 69. Natomiast 
przystanek  przy domu towarowym Ślązak w kie-
runku do Pieszyc został przeniesiony na tymczaso-
wy przystanek na ulicy Kolejowej. Rozkłady jazdy 
dla tych  przystanków pozostają bez zmian.

Ułatwienie dotyczy przede wszystkim podróżują-
cych w kierunku Pieszyc.

„Pozytywnie Zabiegani” w świetle i kolorze

5-osobowe drużyny z firm, instytucji, stowarzyszeń i klubów już po raz 
drugi będą mogły zmierzyć się w charytatywnej sztafecie „Pozytywnie Za-
biegani” w Alei Bajkowych Gwiazd podczas festynu kończącego wakacje. 
1 września jej uczestnicy pobiegną w wieczornym biegu na rzecz Fundacji 
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, które opiekuje się m.in. trójką dzieci 
z Dzierżoniowa.

Warto już dziś rozpocząć kompletowanie składu drużyn. W tym roku bieg 
odbędzie się pod hasłem „Światło i kolor”. To właśnie one będą rządzić na 
trasie biegu, który rozpocznie się rozgrzewką z Fit Matka Wariatką, czyli 
Joanną Kajsturą, o godz. 20.30. Będzie widowiskowo! Mile widziane będą 
wszystkie elementy nawiązujące do charakteru biegu – kolorowe i świe-
cące. Każdy uczestnik będzie miał do pokonania dystans 500 m. Gwaran-
towana świetna zabawa, zespołowa integracja, zdrowa, sportowa rywali-
zacja, a dla zwycięzców – nagrody.

No i oczywiście satysfakcja z tego, że zrobimy coś innego dla innych, bo 
warunkiem udziału w biegu jest wpisowe – 250 zł od drużyny – które 
trzeba wpłacić na konto Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Prowadzi ona domowe hospicjum dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle 
chorych i opiekuje się dziećmi w ich własnych domach na całym Dolnym 
Śląsku. 

Pierwsza sztafeta charytatywna „Pozytywnie zabiegani odbyła się w ubie-
głym roku. Zwyciężyła ją drużyna MKS 9. Drudzy na mecie byli dzierżo-
niowscy strażacy, a trzeci – reprezentanci Lincoln Electric Bester. Na starcie 
pojawiło się ponad 200 osób z ponad 40 drużyn. 

WARUNKI UDZIAŁU:

1. Zgłoszenie drużyny – wystarczy imię i nazwisko kapitana – na adres 
e-mail aogrodowicz@um.dzierzoniow.pl, tel. 74 645 03 81. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 sierpnia.

2. Wpłata 250 zł na konto Fundacji: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 
- mBANK Oddział Korporacyjny, 50-136 Wrocław, plac Jana Pawła II 9 z do-
piskiem: „Pozytywnie Zabiegani dla dzieci z powiatu dzierżoniowskiego”, 
nazwa firmy/klubu lub imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń indywidu-
alnych).

Zapraszamy na basen odkryty w Dzierżoniowie

W okresie wakacyjnym spragnionych kąpieli 
zapraszamy codziennie, od godziny 10.00, do 
19.00.  

Nad bezpieczeństwem wszystkich osób korzy-
stających z kąpieli czuwać będzie zespół ratow-
ników. Jakość wody znajdującej się w basenie 
będzie stale kontrolowana. Do dyspozycji od-
wiedzających, oprócz dwóch basenów, pozo-

stają także zjeżdżalnie, boisko do siatkówki pla-
żowej oraz plac zabaw dla dzieci. Podobnie jak 
w poprzednim roku, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapewnia możliwość wynajmu leżaków na czas 
przebywania na terenie basenu.

Ceny biletów na basen nie uległy zmianie i wy-
noszą:

normalny – powyżej 18 lat - 5 zł

ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się do 25 lat, 
emeryci i renciści) - 3 zł
dzieci od 3 lat do 7 lat - 1 zł
dzieci do 3 lat (pod opieką) - bezpłatnie
karnet normalny: 10 wejść - 40 zł
karnet ulgowy: 10 wejść - 20 zł
bilet po godzinie 17 - 1 zł
wypożyczenie leżaka (za dzień) - 3 zł
bilety dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - 1 zł

Sylwia Martyka walczy
na mistrzostwach świata

Zawodniczka dzierżoniowskie-
go klubu Junior walczy w Re-
prezentacji Polski się na matach 
w Zagrzebiu. W stolicy Chorwa-
cji trwają Mistrzostwa Świata 
Kadetek w Zapasach.

Sylwia  Martyka w tym roku 
uczestniczyła już w Mistrzo-
stwach Europy w Macedonii, 
gdzie wywalczyła V miejsce w 
kat. 57kg.

Tuż przed MŚ nasza zawodnicz-
ka była na Zgrupowaniu Repre-
zentacji Polski w Karlinie, gdzie 
przygotowywała się do głów-
nej imprezy z zawodniczkami 
z Ukrainy, Niemiec, Estonii oraz 
Łotwy.

Mistrzostwa w Zagrzebiu po-
trwają do 7 lipca.

Grand Prix 
w Siatkówce Plażowej

Na piaszczyste boisko przy 
basenie odkrytym na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dzierżoniowie zapraszamy 
wszystkich miłośników piłki 
siatkowej. W wakacje rusza ko-
lejna edycja Grand Prix w Siat-
kówce Plażowej.

Inauguracyjny turniej tegorocz-
nej edycji zostanie rozegrany 1 
lipca 2018 roku. Zapisy prowa-
dzone będą przed turniejem do 
godziny 10:00 (wejście boczne 
na basen od strony boiska). W 
Grand Prix mogą brać udział 
2-osobowe drużyny męskie, 
3-osobowe drużyny żeńskie lub 
3-osobowe drużyny mieszane 
(2 kobiety +1 mężczyzna). 

Wpisowe wynosi 15 zł w każ-
dym turnieju od drużyny, w 
które wliczone jest wejście na 

basen. Grand Prix składa się z 3 
turniejów eliminacyjnych oraz 
turnieju finałowego. W turnieju 
finałowym zagra 8 najlepszych 
drużyn z eliminacji, a odbędzie 
się on na boisku do siatkówki 
plażowej przy Alei Bajkowych 
Gwiazd w Dzierżoniowie. 

Terminy pozostałych turniejów: 
15.07; 29.07; 12.08 (finał).

W turniejach eliminacyjnych 
dla trzech najlepszych drużyn 
organizatorzy ufundowali pu-
chary. Natomiast drużyny, które 
zajmą miejsca I-III w turnieju 
finałowym otrzymają nie tyl-
ko okazałe puchary, ale także 
nagrody finansowe o wartości 
600, 400 i 200 zł. 

Regulamin Grand Prix znajdu-
je się na stronie internetowej  
www.hotelosir.pl.
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W poprzednim felietonie zobowiązałem 
się do przedstawienia przebiegu 56. Sesji 
Rady Miejskiej Miasta Bielawa z 21 czerw-
ca 2018 roku, bardzo ważnej sesji, tzw.   ,, 
absolutoryjnej ”, w czasie której między 
innymi podjęto uchwałę w sprawie abso-
lutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa za 
2017 rok.
Jak ważna to była sesja dla burmistrza 
niech świadczy fakt, że zmieniono  (przy-
śpieszono) termin jej odbycia z 27 czerwca 
2018r na 21 czerwca 2018 roku. Chodziło o 
to, aby umożliwić w optymalnym terminie 
obecność na sesji wszystkim nauczycie-
lom -  radnym koalicyjnym, dla których 
wakacje rozpoczęły się już 23 czerwca 
2018 roku. Dlatego dokonano zmiany w 
przyjętym na 2018 rok planie pracy rady 
miejskiej. 
Brak na sesji niektórych radnych koalicyj-
nych korzystających już z urlopu wypo-
czynkowego mógłby spowodować brak 
głosów ,,za” udzieleniem absolutorium dla 
burmistrza . Do takiej sytuacji władza wy-
konawcza w mieście nie chciała dopuścić,  
dlatego zarządzono stan pełnej gotowości 
związanej z udogodnieniem  obecności na 
sesji.
W poprzednim felietonie deklarowałem, 
że jeżeli tylko nastąpią kolejne zmiany w 
składach osobowych klubów radnych, to 
o tym fakcie poinformuję Czytelników, 
ponieważ są to ważne sprawy związane z 
funkcjonowaniem rady miejskiej Bielawy.
Na sesji 21 czerwca 2018r. poinformowa-
no radę miejską, że radny Rafał Kuśmierek, 
nie należący do żadnego klubu radnych, 
zwrócił się z prośbę o przyjęcie go do klu-
bu radnych ,,Platforma Obywatelska i Po-
nadpartyjne Forum Samorządowe ”.
Nastąpiło zapewne to po jego przemy-
śleniach związanych z zawirowaniami 
związanymi z jego odejściem z klubu 
radnych „Porozumienie dla Bielawy – 
Piotra Łyżwy” a następnie likwidacją 
tego klubu. Utworzeniem klub radnych                  
„Razem dla Bielawy”, w skład którego 
weszli radni: Jarosław Florczak, Tomasz 
Tkacz, o czym poinformowano na sesji 
28.03.2018 roku, a jego rezygnacją z 
tego klubu radnych wraz z radnym Jaro-
sławem Florczakiem 10.04.2018r. W kon-
sekwencji klub radnych przestał istnieć. 
Jego pracą zawodową i wnioskiem preze-
sa Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o Stanisława Jurcewicza o rozwiąza-
niu z nim stosunku pracy jako z pracowni-
kiem BARL i radnym w jednej osobie.
Pisałem o tym w felietonie DDZ 24.EU 
– 27.04.2018 – wydanie  nr 8 / 55/, gdzie 
przewidziałem, że syn marnotrawny Plat-
formy Obywatelskiej, który próbował stać 
się niezależnym, nieprzewidywalnym, być 
ponad partią radnym nieuzgadniającym 
swoje poczynania z partią - szybko powró-
ci na jej łono, przywołany do porządku i 
ustawiony „na baczność”, bo nie będzie 
miał innego politycznego wyjścia. Twier-
dziłem, że gdy tylko będzie potrzebny 
partii (przed absolutorium dla burmistrza) 
i złoży samokrytykę, żałując za swoją do-
tychczasową niesubordynację gdy obieca 
poprawę, zostanie przyjęty do klubu rad-
nych. Stało się tak, jak przewidywałem.
Na dziś klub radnych „Platforma Obywatel-
ska i Ponadpartyjne Forum Samorządowe” 
liczy 5 radnych. Radni: Jarosław Florczak i 
Tomasz Tkacz obecnie nie należą do żad-
nego klubu radnych.
Nie chcę wystawić ogólnej oceny „jakości ”  
udzielonego absolutorium, najtrafniejszej 
oceny dokonają w tym zakresie wyborcy 
w czasie najbliższych wyborów samorzą-
dowych.
W tym roku za udzieleniem absolutorium 
dla burmistrza głosowało 12 radnych, tj.: 
Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierek, Zbi-
gniew Dragan, Tomasz Tkacz, Grzegorz 
Raganowicz, Stanisław Janczak, Andrzej 
Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masyk, 
Władysław Kroczak, Józef Gajda, Norbert 
Warchoł.
9 radnych głosowało przeciw udziele-
niu absolutorium: Włodzimierz Paluch, 
Jarosław Florczak, Kamil Wojciechowski, 
Krzysztof Możejko, Kazimierz Rachowiec-
ki, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, 
Adam Pajda, Tomasz Jazowski.
Zachodzi pytanie, dlaczego kluby radnych: 
„Inicjatywa dla Bielawy”, „Ponad Podziała-
mi” i radny Jarosław Florczak, nie należący 

do żadnego klubu radnych, byli przeciwni 
udzieleniu absolutorium dla burmistrza 
Bielawy Piotra Łyżwy?
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w 
zaprezentowanym na 56. Sesji Rady Miej-
skiej Bielawy 21 czerwca 2018 roku stano-
wisku : 
,,Na podstawie par.70.2. i 76.3. Statutu Mia-
sta Bielawa przedstawiamy stanowisko w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza Mia-
sta Piotra Łyżwy za wykonanie budżetu 
Gminy Bielawa za 2017 rok.
Jako radni zaznajomiliśmy się ze sprawoz-
daniem z realizacji budżetu Gminy Bielawa 
za 2017 rok jak i z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczącą tego sprawoz-
dania. Choć ocena była pozytywna to na 
całokształt realizacji nie mają tylko wpły-
wu prawidłowo uzupełnione rubryki, ale 
nadzór nad racjonalnym, prawidłowym i 
zgodnym z normami prawa dysponowa-
niem środkami publicznymi.

Jak wykazały, w 2017 roku, kontrole prze-
prowadzone przez Komisję rewizyjną, 
tego nadzoru w kilku przypadkach brako-
wało.
Jednym z nich jest modernizacja pomostu 
prowadzącego na wyspę na OWW SUDE-
TY, gdzie podczas kontroli wyszły na jaw 
manipulacje dokumentami od błędnego 
przekazania dokumentacji na potrzeby 
nie zarządzonego audytu, poprzez nie 
przekazanie do kontroli poprawionych 
odręcznie dokumentów do powstania 
dwóch różnych wycen prac remontowych 
wykonanych nie na zalecenie Komisji lecz 
na słowny wniosek, nie do końca znanej, 
grupy radnych. Sprawa jest tak skompli-
kowana, że Komenda Wojewódzka Policji 
Wydział do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą, zajęła urzędowe dokumenty i 
prowadzi w obecnej chwili postępowanie 
wyjaśniające.
Drugim i chyba najbardziej istotnym przy-
padkiem jest wykonanie drewnianej wia-
ty przy Zespole Ośrodków Wsparcia przy 
ulicy Lotniczej. Inwestycja zrealizowana 
bez zabezpieczonych środków w budżecie 
Gminy, bez pozwolenia na realizację na 
terenie należącym do Gminy i na dodatek 
bez umowy z wykonawcą.
Burmistrz Piotr Łyżwa, podczas kontroli, 
na wniosek Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, poinformował, że dowiedział się o 
całej sytuacji dwa miesiące po rozpoczęciu 
użytkowania wiaty. Jak się okazało dzia-
łania z wykorzystaniem wiaty rozpoczęto 
mimo braku odbioru i pozwolenia na jej 
użytkowanie.
Do tego dochodzą finansowanie i reali-
zacje inwestycji na OWW SUDETY w taki 
sposób aby uniknąć przetargów, brak 
nadzoru nad planowaniem finansowym 
i tworzeniem kosztorysów, co powoduje 
zabezpieczenie i przekazywanie kolejnych 
środków w budżecie z powodów złego 
oszacowania kosztów, przykładem może 
być remont budynków przy ul. Strażackiej.
 Zaskakująca była decyzja burmistrza Pio-
tra Łyżwy o odmowie powołania biegłe-
go w sprawie wyceny realizacji remontu 
molo na OWW SUDETY mimo przyjętego 

przez Radę Miejską wniosku w tym te-
macie. Za przyczynę odmowy podał zbyt 
duże koszty powołania takiej osoby, a to 
właśnie on, burmistrz, jest odpowiedzial-
ny za prawidłowe gospodarowanie miej-
skimi finansami.
Nie przeszkadzało to jednak na przekaza-
nie premii dla Komendanta Straży Miej-
skiej za działania, za które jest odpowie-
dzialny statutowo (w samym roku 2017 to 
20 000 zł), jak również nie było problemu, 
aby wypłaty włodarzy za rok 2017 osią-
gnęły kwoty 140 tys zł dla burmistrza i 
180 tys zł dla z-cy burmistrza.
Szczególnie dziwnie wyglądają te kwoty 
na tle udzielanych przez burmistrza od-
powiedzi na wnioski radnych dotyczą-
cych remontów ulic i chodników: „brak 
środków w budżecie”. I to słowami burmi-
strza, nazywa się prawidłowym gospoda-
rowaniem miejskimi finansami.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wro-
cławiu w swojej opinii zawarła zapis, że 
ocena rzetelności i gospodarności finan-
sami publicznymi należy do organu sta-
nowiącego Gminy.
W tych w/w działaniach Burmistrza nie 
znajdujemy rzetelności, celowości i go-
spodarności  środkami publicznymi i bę-
dziemy głosowali przeciw udzieleniu ab-
solutorium za wykonanie budżetu Gminy 
Bielawa za 2017 rok przez Burmistrza Mia-
sta Piotra Łyżwę”.
Po odczytaniu  stanowiska klubów rad-
nych: „Ponad Podziałami”, „Inicjatywa dla 
Bielawy” oraz radnego Jarosława Florcza-
ka w sprawie udzielenia absolutorium za 
2017 rok burmistrz Piotr Łyżwa ustosun-
kował się do stanowiska, wypowiadając  
między innymi  następujące słowa:

„Trudno ustosunkować się do oświadcze-
nia klubów radnych. Ewidentnie ma ono 
wymiar niemerytoryczny. Dlatego też to, 
co zostało odczytane jest daleko niekom-
petentne i niemerytoryczne. Dziwi fakt, 
że okazuje się, że tego typu oświadczenia 
dzisiaj Wysokiej Radzie przedstawione, a 
mowa o nim w mediach jest gdzieś wcze-
śniej. Sprawa wiaty, sprawa mola była 
przerabiana na różne sposoby. Nie ma 
konkretnych, sprecyzowanych zarzutów. 
Dlatego z zażenowaniem słuchałem ta-
kiego oświadczenia i osoby, które się pod 
nim podpisały, powinny się normalnie, 
po ludzku wstydzić.”
Dyskusji w sprawie absolutorium nie 
było, ponieważ autorzy przedstawionego 
stanowiska podtrzymali zaprezentowaną 
jego treść. 
Aby nie zostać posądzonym o stronni-
czość powstrzymam się od skomentowa-
nia wyżej cytowanej ironicznej wypowie-
dzi burmistrza miasta.
Odwołam się  jednak do wpisu zamiesz-
czonego 21 czerwca 2018 roku na blogu 
Bolesława Stawickiego, który wiernie i 
bardzo trafnie oddaje atmosferę i sens 
tego, co wydarzyło się na sesji.
Tytuł wpisu na blogu: „Burmistrz Łyżwa 
podwójnie znokautowany”. Zachęcam  
do jego przeczytania. Warto, aby wyro-
bić sobie swój własny pogląd na sprawę 
odwołania przewodniczącego rady miej-
skiej Bielawy Zbigniewa Dragana, odwo-
łania wiceprzewodniczącego Władysława 
Kroczaka – honorowego obywatela mia-
sta. Znajdziecie Państwo odpowiedź na 
pytanie: Dlaczego 9 radnych głosowało 
przeciw udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi?
Na 56. Sesji rozpatrywany był wniosek 
grupy radnych o odwołanie przewodni-
czącego rady miejskiej Bielawy Zbignie-
wa Dragana.
Do zgłoszonego wniosku ustosunkował 
się burmistrz. Stwierdził, że we  wniosku 
grupy radnych nie ma uzasadnienia. Wy-
raził nadzieję, iż mimo że uchwała jest 
proceduralna, to jest również bardzo 

dużej wagi, bo mowa jest o osobie pana 
przewodniczącego, który przez wiele lat 
pełnił tę funkcję. Podejmowanie takiej 
uchwały wydaje się co najmniej mało od-
powiedzialne i niepoważne. Nie kwestio-
nował burmistrz tego, że uchwała proce-
duralna nie wymaga uzasadnienia.
Żałosna to była chwila, gdy burmistrz 
bronił radnego Zbigniewa Dragana. Nie-
możliwe stało się możliwe w momencie  
przedstawienia wyników głosowania: 
na ogólną liczbę 21 radnych, za odwoła-
niem głosowało 11 radnych, 7 radnych 
było przeciw odwołaniu, 3 głosy były 
nieważne. Przewodniczący rady miejskiej 
Zbigniew Dragan został odwołany z peł-
nionej funkcji.
Należy przypomnieć, że radny Zbigniew 
Dragan sam, z własnej woli (na pew-
no po głębokim przemyśleniu sprawy), 
osłabiając swój i rady miejskiej Bielawy 
wizerunek, zdecydował się złożyć w mar-
cu 2018r. rezygnację z pełnionej funkcji 
przewodniczącego rady miejskiej Biela-
wy. Na drugi dzień swoją rezygnację wy-
cofał bez podania powodu. Może brakło 
mu odwagi, aby o przyczynach podjętej 
decyzji poinformować radę miasta, oddać 
się do jej dyspozycji,  odzyskać utracone 
zaufanie po tym niefortunnym zdarzeniu. 
Skąd takie zdziwienie związane z odwoła-
niem?  Jak więc po tym zaistniałym zda-
rzeniu można mówić, że odwołanie prze-
wodniczącego jest sprawą polityczną?
Radni w drodze tajnego głosowania po-
mogli mu jedynie przyśpieszyć jego wolę, 
umożliwili mu zwolnienie go z funkcji. 
Radni, gdy brakło  odwagi przewodni-
czącemu, pomogli mu w realizacji jego 
zamierzeń, o które przecież sam zabiegał.

 Nic na siłę, z wyrobnika nie można zrobić  
pracownika. Tak miało być i tak jest, moż-
na stwierdzić, że nic się nie stało, bo nikt 
przecież (oprócz burmistrza) nie będzie 
płakał za byłym już przewodniczącym 
Zbigniewem Draganem.
W głosowaniu tajnym za powołaniem 
radnej Marty Masyk na funkcję przewod-
niczącej rady miejskiej Bielawy głosowało 
14 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 
1 głos był nieważny, przy obecności 21 
radnych Marta Masyk została wybrana 
przewodniczącą Rady Miejskiej Bielawy.
Z obowiązku informacyjnego muszę 
podać, że dokonano również „przewie-
trzenia” składu prezydium rady miejskiej 
Bielawy. Odwołano z funkcji pierwszego 
zastępcy przewodniczącego rady miej-
skiej Władysława Kroczaka, dokonano 
tego przy obecności 20 radnych, 13 gło-
sami „za” odwołaniem, przeciw odwołaniu 
było 5 radnych, 2 głosy były nieważne.
Powołano Leszka Strożyka na wiceprze-
wodniczącego rady miejskiej Bielawy 11 
głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”, 1 
głosie nieważnym, przy obecności 20 rad-
nych.
Skład Prezydium Rady Miejskiej Bielawy 
na dziś przedstawia się następująco : Mar-
ta Masyk – przewodnicząca, wiceprze-
wodniczący: Włodzimierz Paluch, Leszek 
Stróżyk, Józef Gajda.
W dzisiejszym felietonie przedstawiłem 
najbardziej istotne sprawy z 56. sesji rady 
miejskiej Bielawy, zwracając uwagę na fakt, 
że nie ma przypadku w polityce lokalnej.
Proszę zwrócić uwagę, że polityka pro-
wadzona przez burmistrza Piotra Łyżwę 
doprowadziła do tego, że obecnie w 
prezydium rady burmistrz nie ma nikogo 
ze swojego zaplecza politycznego. Być 
może po dokonaniu wielu personalnych 
zmian sam na własne życzenie pozbył się 
niepotrzebnego według niego zaplecza 
politycznego. Został sam, a wybory samo-
rządowe tuż, tuż.

Adam Pajda

Raport
policyjny

dalej str 8

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Nie burza czerwcowa, lecz tornado wraz z trzęsieniem ziemi wywołując 
potężny wstrząs przeszły przez salę sesyjną przy ulicy Piastowskiej 1 w czasie 

56. Sesji Rady Miejskiej Miasta Bielawa 21 czerwca 2018 roku!
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Lato bez nudy
Wakacyjny rozkład jazdy. Sprawdź gdzie i jak można się bawić

Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Specjalnie dla was przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno 
sportowych, rekreacyjnych, jak i kulturalnych. To przede wszystkim darmowe propozycje lub takie, za które 
opłata jest symboliczna.
LATO Z KSIĄŻKĄ w Alei Bajkowych Gwiazd 
w Dzierżoniowie

Cykl zabaw – głośne czytanie, zabawy anima-
cyjne, konkursy, gry zręcznościowe, 
w każdy czwartek lipca i sierpnia, w godz. 
12:30 – 14:00

Tematy zajęć:
5 lipca – Słoneczne zabawy
12 lipca – Na pokładzie
19 lipca – Podróże małe i duże
26 lipca – Świat w kropki
2 sierpnia – Zabawy z dawnych lat
9 sierpnia – Zabawy Ekoludków
16 sierpnia – Morska przygoda
23 sierpnia – Leśna przygoda
30 sierpnia – Sportowe lato

LATO Z KSIĄŻKĄ w Bibliotece Głównej w 
Rynku oraz w Filii przy ul. Sikorskiego 2 w 
Dzierżoniowie (tel. 74 645 61 64)

W lipcu i sierpniu, w godzinach otwarcia Bi-

blioteki (9:00 - 17:00) dzieci będą mogły korzy-
stać z bogatego zbioru książek oraz gier plan-
szowych i komputerowych. Będą mogły także 
spędzić czas na rysowaniu i kolorowaniu. W bi-
bliotece dzieci otrzymają niezbędne pomoce 
takie jak kredki, papier i kolorowanki. 

ALEJA BAJKOWYCH GWIAZD W DZIERŻO-
NIOWIE (Tel. 74 645 05 40)

- codziennie zamki dmuchane, catering  - 
hamburgery, zapiekanki, lody, popcorn, gofry. 
W pogodne dni dostępne darmowe leżaki – 
opieka Event Junior

Poniedziałki
Siatkówka plażowa dla każdego – boisko do-
stępne cały dzień

Wtorki
16.00-17.00 – malowanie twarzy z „Pestką” 
Dzierżoniów 

Środy
14.00-16.00 animacje z Event Junior i darmo-
we zjeżdżalnie

Czwartki
12.30-14.00 Lato z książką – zajęcia z Miejską 
Biblioteką  
16.00-17.30 – bańki mydlane, zabawy tanecz-
ne, balonowe zoo z „Pestką” 

Piątki 
godz. 11.00-13.00 gry i zabawy rekreacyjne z 
TKKF „Ognisko” Dzierżoniów (lipiec)
godz. 20.00-21.00 „Piękni i Zdrowi dla Dzierżo-
niowa”  - trening interwałowy z instruktorem

Soboty
godz.12..00-13.00 „Piękni i Zdrowi dla Dzierżo-
niowa” – trening boksu dla każdego
10.00-12.00 – zabawy integracyjne –dzieci i 
rodzice, gry wielkoformatowe, tory przeszkód, 

bule, rzut do celu.

Niedziele
godz.14.00-17.00 bloki programowe – teatrzy-
ki, warsztaty, animacje i pokazy

Weekendy:
Joga na trawie
Boisko do siatkówki plażowej 
Zabawy koszykarskie z B-Ball Dzierżoniów

Dodatkowo:
30 czerwca – Piękni i Zdrowi „ I Turniej Bokser-
ski Powiatu Dzierżoniowskiego” 
5 lipca –godz. 10.00-14.00 - „Pokolenia razem” -  
zabawy seniorów z dziećmi organizuje Dzien-
ny Dom Senior Plus
8 lipca – godz.14.00-16.00 - „Dzień bezpie-
czeństwa”, pokazy wodne straży pożarnej, te-
atrzyk Wesoła Szkoła
15 lipca –godz.14.00-16.00 - teatr Pinokio 

Przedstawienie „Przygody wesołego psuńcia” 
oraz wioska smerfów z ogromny smerfem 
22 lipca –godz.14.00-15.30 - warsztaty kre-
atywne z „Pestką” Dzierżoniów 
12 sierpnia – godz.14.00-16.00 - teatr Pinokio 
– przedstawienie „Kłamstwa Kozy” oraz Disco 
Disney z  Myszką Miki 
19 sierpnia – godz.14.00-15.30 - sensoplastyka 
z „Pestka” Dzierżoniów. Zabawy z  materiałami 
spożywczymi  dla dzieci.

BASEN ODKRYTY W DZIERŻONIOWIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 
zaprasza wszystkich na basen odkryty przy ul. 
Strumykowej 1. Basen zostanie otwarty w so-
botę 23 czerwca i będzie czynny
w godzinach od 10.00 do 19.00 przez cały 
okres wakacji. Nad bezpieczeństwem wszyst-

Właściwie to tym razem nie miałem trudności ze 
znalezieniem tematu do kolejnego felietonu, bo 
już 21 czerwca po wyjątkowej i znamiennej 56. 
sesji Rady Miejskiej Bielawy wiedziałem, że o tej 
sesji coś trzeba będzie napisać, tym bardziej, że 
poświęciłem jej przecież ponad 4 godziny swojego 
cennego czasu. Myślę również, że mój redakcyjny 
kolega, pan Adam, cały swój artykuł temu tema-
towi poświęci, dlatego niejako wkraczam na jego 
podwórko, choć nie wiem w ciemno, czy będzie to 
ad vocem czy ad adversum. 

Z ostatniego artykułu pana Adama szczególnie 
zaintrygowało mnie zdanie: „A może Bielawie po-
trzebna jest kobieta burmistrz, kobiece spojrzenie 
i myślenie”. Brak znaku zapytania w zdaniu może 
sugerować zdanie oznajmujące, a więc pan Adam 
oznajmia, że na stolcu burmistrza Bielawy kobietę 
już widzi, tym bardziej, że wygłasza peany o pani 
burmistrz Pieszyc i pani burmistrz Świdnicy. Ma-
jąc na uwadze to, że wspomniana sesja kręciła się 
zasadniczo wokół naszej radnej pani Marty Masyk, 
skojarzenia są jednoznaczne, ale ja nic nie sugeruję 
– przyjdzie na to czas. Faktem jednak po tej sesji 
jest, że pani radna, głosami Klubu Radnych Ponad 
Podziałami pana Adama, Klubu Radnych Inicjatywa 
dla Bielawy pana Kamila i swojego klubu (choć gło-
sowanie było tajne) została przewodniczącą Rady 
Miejskiej i to ona teraz będzie na ostatnich sesjach 
tej kadencji samorządu dzwonić dzwoneczkiem 
i udzielać lub nie udzielać głosu zgłaszającym się 

chętnym do wypowiedzi, odpowiedzi i ad vocem, 
w tym również burmistrzowi. Koniecznie muszę 
chodzić na te ostatnie sesje, choć co niektórzy 
twierdzili, że zostało za mało czasu, aby coś udało 
się jeszcze zrobić. Inni jednak twierdzili, że radni 
mogą wszystko, a jeszcze inni, że tak robi się poli-
tykę – a więc…? 

Zgadzam się z redaktorem naczelnym portalu 
DOBA, który na sesji spędził jeszcze więcej czasu 
niż ja, że był to przewrót polityczny. Nie zgadzam 
się z panią, już, przewodniczącą Rady, że był to 
„przewrót” kosmetyczny. To, co stało się na 56. se-
sji w Bielawie pokazało, że ludzie w imię politycz-
nych interesów potrafią się dogadać i to zapewne 
dla dobra Bielawy. To i tak nasz burmistrz miał 
szczęście, że dostał absolutorium przy dziewięciu 
głosach przeciwnych, choć Komisja Rewizyjna re-
komendowała takie absolutorium, bo prezydent 
Słupska już nie, choć też wszystko było OK. Kto o 
tym zdecydował? Wiadomo. Takie absolutorium na 
pewno burmistrza nie zadawala, choć zapewne już 
przywykł do rzeczy niezwykłych, jakich potrafią do-
konać nasi radni. Wynik poszedł w świat i być może 
będzie rzutował na ustawianie się pod nadchodzą-
ce wybory różnych grup politycznych, pseudopoli-
tycznych i nijakich z biznesmenami, dyrektorami i 
ważnymi osobistościami, którzy chcą mieć wpływ 
na to, co w Bielawie będzie się działo. Czas nagli i 
choć radni, tak jak uczniowie w szkołach, też mają 
wakacje, to gruszek w popiele zapewne nie będą 

zasypiać. Trzeba być przede wszystkim widocznym, 
nawet w wakacje, a potem w umiejętny sposób 
obiecać – najlepiej dużo i chwytliwie, nie martwiąc 
się o finanse miasta. Miasto przecież można jesz-
cze zadłużyć, a z kuszących funduszy europejskich 
jeszcze przez dwa lata będzie można korzystać.

Choć to jakby jeszcze wszystko uśpione, to ci, któ-
rych ta nasza mała polityka kręci, podświadomie 
nawet czują, zbliżanie się wydarzeń niezwykłych. 
Przecież to wszystko lada moment wybuchnie. Kto 
będzie tłumaczył wyborcom, kto jest kto i jakie ma 
zamiary? Kto z obecnych radnych zrezygnuje z po-
nownego kandydowania? Kto będzie starał się po-
wrócić na łono samorządu tak do Rady, jak i na sta-
nowisko burmistrza i w konsekwencji (w układach) 
na stanowiska wiceburmistrzów? 

To wszystko przed nami, a póki co, należy się cie-
szyć, że w Bielawie coś pożytecznego się dzieje. 
Impreza za imprezą, że aż trudno za nimi nadążyć. 
Ulice, chodniki, parkingi – same się nie robią. Nie 
bez wpływu na taki stan rzeczy jest sytuacja poli-
tyczna w kraju pod rządami zjednoczonej prawicy z 
Prawem i Sprawiedliwością na czele. Była już Zjed-
noczona Lewica, teraz jednoczą się partie: Plat-
forma Obywatelska i Nowoczesna, aby ten dobry 
układ Dobrej Zmiany zniszczyć, unicestwić – aby 
było tak, jak było. 

I myślę, że w nadchodzących wyborach samorzą-
dowych jako mieszkańcy powinniśmy postawić na 
ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, zaangażowa-

nych samorządowo i takich, którzy potrafią współ-
pracować i dogadywać się z obecnym rządem i 
jego przedstawicielami w samorządach powiato-
wych i wojewódzkich. 

Myślę i chciałbym wierzyć, że w Bielawie czeka nas 
rewolucja. Tak obecne władze w magistracie, jak 
i obecną Radę Miejską, traktuję jako formy przej-
ściowe do społeczeństwa nowego, nie związanego 
z dawną nomenklaturą, układami, z tymi samymi 
od dziesięcioleci twarzami. 

Ciekawa jest opinia jednego z młodych, lokalnych 
polityków, że może tylko dwoje bielawskich rad-
nych spełnia kryteria prawdziwego samorządow-
ca, a może tylko jeden. To dość symptomatyczne. 
Opinia samych radnych jest diametralnie różna. 
Wszystko w rękach wyborców, którzy potrafią za-
głosować zaskakująco. Oby tylko zechcieli choć 
trochę zainteresować się tym, co reprezentują sobą 
poszczególni kandydaci, jakie popierają wartości i 
czy chcą oni z oddaniem służyć Bielawie, czy może 
tylko czerpać korzyści z otrzymanego urzędu czy 
funkcji. 

I takiego nowego, odpowiedzialnego spojrzenia na 
wydarzenia, które nas czekają – szczerze życzę.

BBBS - Bielawski Bloger Bolesław Stawicki
www.boleslawstawicki.blogspot.com

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Po sesji Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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kich osób korzystających z kąpieli 
czuwać będzie zespół ratowników. 
Jakość wody znajdującej się w ba-
senie będzie stale kontrolowana. Do 
dyspozycji odwiedzających, oprócz 
dwóch basenów, pozostają także 
zjeżdżalnie, boisko do siatkówki 

plażowej oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Podobnie jak w poprzednim roku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapew-
nia możliwość wynajmu leżaków 
na czas przebywania na terenie ba-
senu. Ponadto podczas wakacji na 
basenie będą prowadzone zajęcia 
fitness oraz aerobiku w wodzie.

CENNIK BILETÓW: 
normalny – powyżej 18 lat - 5 zł
ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się 
do 25 lat, emeryci i renciści) - 3 zł
dzieci od 3 lat do 7 lat - 1 zł
dzieci do 3 lat (pod opieką) - bez-
płatnie
karnet normalny: 10 wejść - 40 zł
karnet ulgowy: 10 wejść - 20 zł
bilet po godzinie 17 - 1 zł
wypożyczenie leżaka (za dzień) - 3 zł
bilety dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny - 1 zł

MUZEUM MIEJSKIE W DZIERŻO-
NIOWIE
(Tel. 74 64 64 661)

4 lipca - wykład z okazji 75. rocznicy 
śmierci Władysława Sikorskiego (To-
masz Ligięza)
1 sierpnia - wykład dotyczący Po-
wstania warszawskiego (Janusz Ma-
niecki)
9 sierpnia - wykład z okazji 154. 
rocznicy urodzin Romana Dmow-
skiego (Henryk Matuszczyk)

W każdy wakacyjny wtorek przewi-
dziane są lekcje muzealne m. in. pt.:
- Polskie symbole narodowe,
- Dzierżoniów – poznajemy pocho-
dzenie dwóch nazw miasta i niezwy-
kłe osiągnięcia ks. Jana Dzierżona,
- Diora. Historia potentata elektro-
niki
- Geneza ewangelickiego kościoła 

Braci Morawskich na przykładzie 
osiedla Gnadenfrei w Piławie Gór-
nej.
 
DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KUL-
TURY 
(tel. 74 64 64 660)

Lato z Pegazem
7 sierpnia - warsztaty robienia świec 
parafinowych - sala plastyczna lub 
sala nr 3
godz. 11.00 – 12.00  I grupa (20 
osób)
godz. 12.00 - 13.00  II grupa (20 
osób)
godz. 13.00 – 14.00 III grupa (20 
osób)
Warsztaty podczas których uczestni-
cy samodzielnie stworzą dekoracyj-
ne parafinowe świece.
Dzieci  samodzielnie zdecydują o 
wyborze koloru, zapachu, dodatków 
i dekoracji swoich świec. Będą to w 
pełni autorskie dzieła, które po za-
kończeniu warsztatów staną się wła-
snością uczestników.

10 sierpnia - godz.11.00-13.00 - blok 
zabaw animacyjnych „Piracka przy-
goda” - park koło DOK
Program o tematyce pirackiej prze-
niesie uczestników zabawy w świat 
morskich przygód. Wszyscy staną 
się Kamratami z jednego okrętu. Na 
początku imprezy animatorzy od-
czytają list z butelki, w którym będą 
ukryte wskazówki na temat skarbu. 
Po przejściu wielu prób i odnale-
zieniu Skrzyni Pirata, każde dziec-
ko otrzyma wielką pieczęć z flagą 
piracką oraz pamiątkowy kamień 
szczęścia .
W programie: rozgrzewka piracka, 
poszukiwanie skarbu, zabawy i tań-
ce z Papugą, zawieszanie flagi pi-
rackiej na maszcie, zabawy z linami, 
tańce pirackie, zabawa z ośmiornicą, 
nurkowanie na rafie, łapanie koła 
ratunkowego, wylewanie wody za 
burtę, sztorm z chustą animacyjną, 
gra w plażową i wodną piłkę, lata-
jąca sakiewka, zabawy z tunelami 
i matami animacyjnymi, pokaz ba-
niek mydlanych, walka na balono-
we szpady, mianowanie dzieci na 

Piratów i podział skarbu ze Skrzyni 
Pirata, 
14 sierpnia - godz. 11-13.00 - warsz-
taty ekologiczne - sala Pegaz lub 
sala nr 3
W programie warsztatów biżuteria 
recyklingowa, broszki breloki.
21 sierpnia - godz. 11.00 - spektakl 
pacynkowy „Bajka o czerwonym 
kapturku” - sala Pegaz
Co wiemy o Czerwonym Kapturku? 
Przecież to najbardziej znana bajka 
na świecie!
A jednak: dlaczego Mama zdecydo-
wała się puścić dziewczynkę samą 
do lasu?
Albo: dlaczego Kapturek rozmawiał 
z Wilkiem, mimo, że Mama zabroniła 
rozmawiać 
z nieznajomymi? Czy wreszcie: dla-
czego Wilk ma takie wielkie oczy? 
Odpowiedzi na te i inne pytania we 
wspaniałej, zupełniej nowej ada-
ptacji tej bajki. Spektakl grany w 
konwencji pacynkowego teatru jed-
nego aktora jest zarazem pokazem 
mistrzowskim sztuki lalkarskiej.

ORGANIZACJE POZARĄDOWE – 
PÓŁKOLONIE
- Półkolonia z wycieczkami realizo-
wana przez  Polski Czerwony Krzyż 
w terminie od 9 do 20 lipca 2018 r. 
W godzinach od 9.00 do 15.00. W 
programie 6 wycieczek zajęcia spor-
towe, quizy i zabawy. Szczegóły w 
biurze PCK przy ul. Pocztowej 6 tel. 
74 831 35 35, 

- Półkolonia z zajęciami rekreacyj-
nymi realizowana przez Stowarzy-
szenie Arte-Fit w terminie od 9 do 
13 lipca 2018 r. Półkolonia polega 
na udziale dzieci w treningach gim-
nastycznych. Zajęcia odbywały się 
będą we Wrocławiu w Sali Akro-
-Smyk pod okiem wykwalifikowanej 
kadry. Organizator zapewnia dojazd 
do Wrocławia.  Szczegóły na stronie 
internetowej http://www.artefit.pl/   
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I 
SZTUKI W BIELAWIE

- Zajęcia plastyczne: 3 x w tygodniu 
przez całe wakacje (wtorki, środy, 
czwartki)

- Gry planszowe: 2 x w tygodniu 
przez całe wakacje (wtorki, czwartki)
- Projekcje kina MOKiS 3D weekendy

TEATRALNE PARKOWANIE W BIE-
LAWIE
- bezpłatne spektakle plenerowe dla 

dzieci. W tym roku prezentacje po-
szerzone o część warsztatowo - za-
bawową.

4 lipca - ALICJA W KRAINIE CZARÓW

24 lipca - PIRACI I WYSPA SKARBÓW

28 sierpnia - CZARNOKSIĘŻNIK Z 
KRAINY OZ

miejsce: Park Miejski, godz. 17.00

OTWARTE IMPREZY MIEJSKIE W 
BIELAWIE

9-15 lipca - TOLK FOLK - impreza cy-
kliczna, organizowana od 1997 roku, 
w której uczestniczą miłośnicy twór-
czości Tolkiena z całej Polski. Na każ-
dą edycję opracowywany jest osob-
ny program z częścią artystyczną dla 
starszych oraz działaniami animacyj-
nymi dla dzieci. Współorganizato-
rem wydarzenia jest Stowarzyszenie 
Tolkienowskie „WIEŻA”. W tym roku 
impreza odbędzie się w dniach 9 - 
15 lipca pod hasłem „20 TOLK FOLK 
DZIEDZICTWO DURINA”.

14 lipca - SUDECKIE LATO – Festyn 
Rekreacyjno – Kulturalny. Miejsce: 

Ośrodek Sudety nad Jeziorem Bie-
lawskim
14.00 – 20.00 Break King Bielawa – 
Międzynarodowe plenerowe zawo-
dy breakdance
20.30 - Fontanna Disco Polo - Wa-
kacyjne koncert zespołów: CROWD, 
STYCZU, BIDZIO DANCE, START

28 lipca - MATE.O – Koncert Mate.O 
(Mateusz Otręba) powraca z projek-
tem „Totalne Uwielbienie” (TU) i po 
wydaniu w zeszłym roku płyty „Król 
Wszechświatów” rusza w trasę kon-
certową. Pojawi się także w Bielawie 
z materiałem z płyty. Będzie zarówno 
dynamicznie, jak i balladowo. Trochę 
rocka i trochę folku - czyli wszystko 
to co najlepsze w jego twórczości. 
Teatr Kino MOKiS. Wstep wolny - 
wejściówki do odebrania w MOKiS

4 sierpnia - ŚNIADANIE NA TRAWIE - - 
Spotkanie z XIX Festiwalem Bachow-
skim - Koncert na dwa klawesyny - Ir-
mina Oboińska i Marek Toporowski. 
Miejsce: Hotel Dębowy ul. Korczaka 
4 - wstęp wolny

25 sierpnia - BEBSON SUMMER ARE-
NA –plenerowe zawody sportów 
walki na Jeziorze Bielawskim. Teren 
obok fontanny. Impreza organizo-
wana wspólnie przez: UM, OSiR, MO-
KiS i Bebson Gold Team.

26 sierpnia - POŻEGNANIE LATA –- 
wieczorna impreza organizowana 
po raz drugi, na zakończenie lata. Ilu-
minacje świetlne, pokazy ogni, dzia-
łania teatralne: na lądzie, wodzie i w 

powietrzu. Prezentacje muzyczno-
-przestrzenne. Współorganizatorami 
wydarzenia będą Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego, Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Klub Żeglarski Wielka 
Sowa i Teatr Prawdziwy.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W 
BIELAWIE: 

- Półkolonie letnie - w dwóch tur-
nusach w następujących terminach: 
09-20.07.2018 oraz 06-17.08.2018r.

- Przez całe wakacje w pływalni 
Miejskiej „Aquarius” wprowadzona 
została promocja - 10 zł za wejście 
na basen bez ograniczeń czasowych 
dla dzieci oraz młodzieży uczącej się 
do 25 roku życia od poniedziałku do 
piątku w godz. 6.00 - 15.00.

- Bezpłatne zajęcia w Centrum In-
formacyjna Edukacyjnym w Parku 
Miejskim. Zajęcia obejmują eduka-
cję przyrodniczą z wykorzystaniem 
sprzętu pływającego (kajaki, rowerki 
wodne) oraz zajęcia na parku lino-
wym.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W BIELAWIE:

Wakacyjna szkółka Mahjonga - 
warsztaty prowadzone przez Marka 
Wakuluka

16, 17 i 18 sierpnia - Międzynarodo-
wy Turniej Mahjonga - gwiazda wy-
darzenia: japończyk Daina Chiba

lipiec – wtorki i czwartki od godz. 
11.00 do 12.30 wakacyjne warszta-
ty plastyczne pt. „Sztuka nie gryzie”, 
warsztaty poprowadzi artysta Tade-
usz Kwazebart

 8 i 15 lipca - wędrówki ulicami mia-
sta z przewodnikiem 
12 i 19 sierpnia - wędrówki ulicami 
miasta z przewodnikiem 

ŚWIETLICA „TĘCZA” W PIESZY-
CACH
 „Tęcza” przez cały sierpień organi-
zuje bezpłatne półkolonie w godzi-
nach od 10:00 do 14:00. Uczestnicy 
skorzystają z atrakcyjnych wycieczek 
do m.in.: Muzeum w Dzierżoniowie 
i Kamionkach, odwiedzą Powiato-
wą Straż Pożarną w Dzierżoniowie, 
kopalnię węgla w Nowej Rudzie, 
także wybiorą się na basen Aquarius 
w Bielawie. Zaplanowano również 
atrakcje stacjonarne w obiekcie 
Ośrodka Pomocy Społecznej takie 
jak: pogadankę z przedstawicielem 

policji, cykl zajęć profilaktycznych 
jak również różnego rodzaju zawo-
dy i konkursy z nagrodami. Całość 
finansowana jest ze środków z prze-
ciwdziałania alkoholizmowi. Nabór 
już został zakończony.

MBP-CK W PIESZYCACH
2-6 lipca - bezpłatne zajęcia arty-
styczne pod nazwą „CraftArt”. W go-
dzinach 11:00 – 13:00 dzieci w wieku 
8 - 14 lat będą miały okazje wykazać 
się własną kreatywnością. Centrum 
Kultury dla uczestników zaplanowa-
ło m.in. tworzenie grafik na podusz-
kach, torbach lnianych, wyrób biżu-
terii czy tworzenie maskotek z filcu. 

9- 13 lipca - w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej organizowane będą 
„Brombowe Zajęcia”. Adresatem za-
jęć są dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 
Zajęcia będą odbywać się w okre-
sie od w godzinach 11:00 – 13:00. 
Inspiracją do zajęć stała się książka 
Macieja Wojtyszki pt. „Bromba i inni”. 
Uczestnicy będą mieli za zadanie 
m.in. przeobrazić się w „Pciuchy”, 
po czym poznają historię znaczków 
pocztowych, będą pisać listy i tele-
gramy, stworzą balonowy wszech-
świat i wezmą udział w kosmicznych 
zabawach, rozegrają mecze w piłka-
rzyki oraz poznają historię samocho-
dów i robotów. 
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Absolutorium dla 
burmistrza Bielawy

Rada Miejska, podczas czwartkowej sesji (21 czerwca), udzieliła burmistrzowi 
Piotrowi Łyżwie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Większość 
radnych uznała tym samym, że ubiegłoroczny budżet został zrealizowany 
przez burmistrza w sposób gospodarny i zgodnie z prawem. Podobne zdanie 
miała Regionalna Izba Obrachunkowa, która w swojej opinii nie miała naj-
mniejszych zastrzeżeń do realizacji budżetu przez władze miasta. 

Decyzja radnych oraz stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej nie po-
winny dziwić, ponieważ 2017 rok Bielawa zamknęła dużą nadwyżką budże-
tową w wysokości 4.874.131 złotych. Należy dodać, że od początku obecnej 
kadencji burmistrz miasta tak realizuje dochody i wydatki, aby finanse miasta 
były w jak najlepszej kondycji.

Dla przykładu, na koniec 2015 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 9,3 mln 
złotych, a pod koniec 2016 roku budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 3,3 
mln złotych. Jednocześnie obecne władze miasta podjęły duży wysiłek w 
kierunku obniżenia zadłużenia gminy, który w 2014 roku był niebagatelny i 
wynosił 42,4 mln złotych. Sukcesywnie, z roku na rok udawało się zmniejszać 
zadłużenie Bielawy, które na koniec 2017 roku wynosiło 33,1 mln złotych. 
Ważnym czynnikiem wspomagającym budżet są także pozyskane fundusze 
zewnętrzne. W ciągu minionych lat miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych 
około 22 mln złotych.

Dbałość o odpowiednie zbilansowanie budżetu nie odbiło się negatywnie na 
realizacji inwestycji, których w mieście wykonuje się naprawdę dużo.

Podczas czwartkowej sesji burmistrz podziękował radnym za udzielenie ab-
solutorium. Szczególne słowa podziękowania Piotr Łyżwa skierował również 
do służb finansowych Urzędu Miejskiego w Bielawie. 

UM BIELAWA
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Relacja z czerwcowej sesji Rady Miejskiej

W części uroczystej radni złożyli gra-
tulacje zawodniczkom UKS Lechia, 
które w kategorii U-8 zwyciężyły w 
ogólnopolskim turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Gra-
tulacje trafiły także do prezes klubu 
Sylwi Ganowicz-Kotus i trenera Pawła 
Jędrowskiego. Wraz z wyrazami uzna-
nia dl klubu trafiło też 2 tys. zł z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu sporto-
wego. 

Dwie pierwsze uchwały podjęte przez 
radnych związane były z jesiennymi 
wyborami samorządowymi. Zmiany 
w okręgach i obwodach do głosowa-
nia wprowadzono ze względu na fakt, 
że w mieście jest nowa ulica (Sowio-
górska) oraz nowy budek na terenie 
dzierżoniowskich osiedli. 

Radni ustalili także wysokość opłaty 
za pobyt dziecka w żłobku publicz-
nym, maksymalną opłatę za wyżywie-
nie oraz ulgi w opłatach:

•	 opłata dodatkowa za pobyt 
dziecka w żłobku publicznym po-
wyżej 10 godzin dziennie - 0,5% 
aktualnie obowiązującego mini-
malnego wynagrodzenia za pra-
cę za każdą rozpoczętą godzin;

•	 w przypadku, gdy do żłobka 
uczęszcza jednocześnie dwoje 
dzieci z jednej rodziny opłatę 
określoną w ust. 1 obniża się o 
50% za drugie dziecko;

•	 zwolnione z opłaty za pobyt w 
żłobku w przypadku, gdy uczęsz-
cza do niego trzecie i kolejne 
dziecko z rodziny wielodzietnej 
objętej Programem Dzierżoniow-
skiej Karty Dużej; 

•	 maksymalna wysokość dziennej 
opłaty za wyżywienie w żłobku 
wysokości 8 zł.

Oprócz uchwał porządkujących m.in. 
pracę i finanse miasta i urzędu rad-
ni zajmowali się również projektem 
dotyczącym ustalenia wynagrodze-
nia burmistrza, jednak Rada Miejska 
Dzierżoniowa nie podjęła uchwały. 
Jedna osoba zagłosowała za jej przy-
jęciem, jedna wstrzymała się od gło-
su, a 16 radnych było przeciw. Jak 
mogliśmy usłyszeć podczas sesji, to 
konsekwencja dobrej oceny pracy 
burmistrza oraz wyraz niezadowo-
lenia takiej z próby ingerowania ad-
ministracji państwowej w działania 
samorządu. W związku niepodjęciem 
uchwały burmistrz wystąpi do sekre-
tarz miasta o to, aby od lipca wyna-
grodzenie było naliczane zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów. 

W części sprawozdawczej radni zaj-
mowali się oceną ubiegłorocznej dzia-
łalności biblioteki, muzeum i ośrodka 
kultury oraz realizacją programów 
„Dzierżoniów Przyjazny Seniorom” i 
„Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” 
i „Programem Ochrony Środowiska”. 

Jedną z ostaniach sesji tej kadencji rozpoczęło 
wręczenie podziękowań dla Ireny i Stanisława 
Miazgi, którzy z okazji 100-lecia Niepodległości 
Polski ufundowali na rzecz dzierżoniowskiego 
muzeum szabli 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Niech zobaczą, że kochamy Dzierżoniów!

Przy wjeździe do Dzierżoniowa od strony Wro-
cławia pojawiły się bilboardy z napisami „I love 
Dzierżoniów” i „Kocham Dzierżoniów” z fotogra-
fiami osób, które wzięły udział w naszej walen-
tynkowej akcji. Zobaczcie kto dał dowód swojej 
miłości do miasta!

Każdy, kto wjeżdża do miasta od strony Wrocła-

wia lub z niego wyjeżdżał, będzie mógł podzi-
wiać zdjęcia mieszkańców, którzy są dumni z 
tego, że są z Dzierżoniowa. Napisy „I love Dzier-
żoniów” i „Kocham Dzierżoniów” pojawiły się 
także na czterech tablicach na terenie miasta. 
Serce, które na nich widnieje, składa się z ponad 
60 zdjęć – indywidualnych lub grupowych.

Meksyk w bibliotece

Święta Śmierć, święty przemytników narkotyków 
i mydełko na podwójne szczęście. W co wierzą 
Meksykanie? Zapraszamy na spotkanie autorskie 
z Olą Synowiec - dziennikarką, latynoameryka-
nistką, autorką książki reportażowej o wierze w 
Meksyku „Dzieci Szóstego Słońca” w dzierżoniow-
skiej bibliotece.

Ola Synowiec od 2011 roku mieszka w Meksyku i 
pisze o nim dla polskiej prasy. Współpracuje z ma-
gazynem „Podróże”, publikowała m.in. w „Dużym 
Formacie”, „Focusie”, „Post-turyście”. Jest autorką 
strony Mexico Magico Blog. Podczas spotkania z 
nią w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Dzierżoniowie będziemy szukać odpowiedzi 
na pytania: Dlaczego meksykańscy gangsterzy 
tatuują sobie na plecach Matkę Boską z Guada-
lupe? Dlaczego miejscowy Janosik stał się świę-
tym przemytników narkotyków? W czym Święta 
Śmierć jest lepsza od św. Franciszka z Asyżu? Jak 
narodził się kult „świętego przekraczania granicy 
z USA”?

Zapraszamy na spotkanie z niezwykłą, kolorową, 
a czasem szokującą meksykańską religijnością – 
18 lipca o godz. 16.00 w wypożyczalni głównej w 
Rynku.
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Sesja Rady Miejskiej Bielawy 
- zmiana na stanowisku 
przewodniczącego

21 czerwca odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, której 
głównym tematem była oce-
na realizacji budżetu gminy 
za 2017 rok. Radni udzielili 
burmistrzowi Piotrowi Łyżwie 
absolutorium z wykonania 
planu finansowego za ubie-
gły rok. Bardzo dobrą opinię 
w sprawie realizacji budżetu 
wydała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która w swojej 
opinii nie miała najmniej-
szych zastrzeżeń do wykona-
nia planu finansowego przez 
władze miasta.

W części uchwałodawczej 
radni przyjęli między innymi 
uchwałę dotyczącą wynagro-
dzenia burmistrza, które bę-
dzie obecnie mniejsze o 320 
złotych brutto. Zmniejszenie 
wynagrodzenia jest konse-
kwencją ustawy podjętej nie-
dawno przez sejm.

Następnie radni przyjęli 
uchwały w sprawie planów 
pracy komisji Rady Miejskiej 
na drugie półrocze. Ponadto 
przyjęto program działań na 
rzecz rodzin wielodzietnych 
pn.”Bielawska Karta Dużej 
Rodziny”. Oprócz tego okre-
ślono maksymalną liczbę ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie mia-

sta Bielawa, a także ustalenia 
zasady usytuowania na tere-
nie Bielawy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoho-
lowych.

W kolejnym punkcie radni 
przystąpili do rozpatrzenia 
punktu związanego z od-
wołaniem przewodniczące-
go Rady Miejskiej. Projekt 
uchwały, pod którym pod-

pisała się grupa radnych nie 
posiadał uzasadnienia. Po-
wołano komisję skrutacyjną 
i przeprowadzono tajne gło-
sowanie. Jedenastu radnych 
głosowało za odwołaniem 
przewodniczącego Zbignie-
wa Dragana, a siedmiu prze-
ciw. Trzy głosy były nieważne.

Chwilę po tym przystąpiono 
do wyboru nowego przewod-
niczącego Rady Miejskiej. 
Jedyną kandydatką zapropo-
nowaną przez radnych była 
radna Marta Masyk. Powoła-
no komisję skrutacyjną, która 
przeprowadziła procedurę 
tajnego głosowania. Wyniki 
głosowania przedstawiają się 
następująco: za głosowało 14 
radnych, przeciw było 6 rad-
nych, a 1 głos był nieważny. 
Tym samym nową przewod-
niczącą Rady Miejskiej zosta-
ła Marta Masyk.

Chwilę później ze stanowiska 
wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej odwołany został 
Władysław Kroczak (13 rad-
nych głosowało za odwoła-
niem, 5 radnych było przeciw, 
a 2 głosy były nieważne.).

Decyzją większości radnych 
(11 radnych było za powoła-
niem, 8 przeciw i 1 głos był 
nieważny), zastąpił go na tym 

stanowisku Leszek Stróżyk. 
Jednocześnie z Komisji Rewi-
zyjnej odwołani zostali radni 
Marta Masyk i Leszek Stróżyk, 
ponieważ nie mogą oni łą-
czyć stanowiska w prezydium 
Rady Miejskiej z pełnieniem 
funkcji członka Komisji Rewi-
zyjnej.

UM BIELAWA
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Pieszyce

Podczas Sesji Rady Miejskiej 27 czerwca br. w Centrum Kultury w Pieszycach 
studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy od maja badali 
inwestycję budowy Wyciągu na Wielką Sowę, złożyli raport na ręce Doroty Ko-
niecznej – Enozel – Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce oraz przedstawili wnio-
ski z raportu.

Pozytywne wnioski z raportu 
budowy wyciągu na Wielką Sowę

OGŁOSZENIE Nr 32/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 

Lp. 
 

Nr działki  
Nr KW Położenie i opis 

powierz- 
chnia 
działki 
( ha) 

Przeznaczenie  
w Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego  

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokoś
ć 

wadium 

Godzina 
przetargu 

1 
 

864/1 
864/3 
864/6 

KW SW1D/ 
00016275/

5 
865/1 

SWID/0004
7318/5 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce, na terenie miasta 

Pieszyce, obręb Środkowe, 
OPIS: 

niezabudowane działki gruntu, 
rolne(1), dostęp do drogi publicznej 

przez drogi wewnętrzne 
(wymagające odtworzenia), Przez 

teren działek 864/3 i 865/1 
przechodzi linia 

elektroenergetyczna napowietrzna.  
Zapisane  w ewidencji gruntów 

jako klasoużytki: RIVa, PsV, ŁIV, 
Lzr-PsV 

0.4489 
2.3234 
1.1832 

 
 
 

0.1779 
 
 

ZE7 – półnaturalne 
użytki ekologiczne 
RL – użytki rolne 

12-R – użytki rolne  
RL3 – użytki rolne 

96.171,- zł 9.600,- 
zł 930 

2 
 

837/5 
KW SW1D/ 
00016275/

5 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce, na terenie miasta 

Pieszyce, obręb Środkowe 
OPIS: 

niezabudowana działka gruntu, 
dostęp do drogi publicznej przez 
drogi wewnętrzne, (wymagające 

odtworzenia), zapisana  w 
ewidencji gruntów jako 

klasoużytki: RIVa.  

 
0.5870 

UT2 –usługi turystyki 
z zielenią 

towarzyszącą 
135.597,-zł(2) 13.500,- 

zł 1000 

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity   
Dz.U. z 2017, poz. 2196) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a 
przedmiotowej ustawy. 

(2) Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. 
Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,                      

ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro). 
2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu. 
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: 

 
Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 18 lipca 2018 r. 
 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268. 

 
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 

 
 

Pieszyce, 13.06.2018 r. 

OGŁOSZENIE Nr 35/2018 O PRZETARGU 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 

Lp. 
 

Nr działki  
Nr KW Położenie i opis 

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego lub 

Studium 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

1 

562 
517 

(udział -
3/4) 

KW SW1D/ 
00004828/

0 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce 

miasto Piskorzów obręb Piskorzów 
OPIS: 

niezabudowane działki gruntu – 
rolne(1), dostęp do drogi publicznej 
przez drogi wewnętrzne, Zapisana 

w ewidencji gruntów jako 
klasoużytki: RIVa, RIIIb, RV,  

11199 
(8399,25 

pow. 
udziału 

¾) 

 R3 – użytki rolne(2) 
MS.3 – zabudowa 
mieszkaniowa i 

usługowa średniej 
intensywności(2) 

 

42.247,- zł(3) 
(cena 

udziału) 
4.200,- 1000 

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z   
2016, poz. 2052) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a przedmiotowej ustawy. 

(2) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
(3) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT. 
poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i 
odbyły się:  I – 10.04.2018 r., II – 5.06.2018 r. 

 
Udział w nieruchomości jest wolny od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich. 

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,                      

ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro). 
2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu. 
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: 
 
   Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 25 lipca 2018 r. 
 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268. 

 
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 
 
Pieszyce, 15 czerwca 2018 r. 
 
 

reść raportu nie pozostawia wątpliwości, że Ośro-
dek Narciarski Wielka Sowa byłby bardzo konku-
rencyjny na tle pobliskich ośrodków. Na korzyść 
tej inwestycji przemawiają:
•	nowoczesny, 6-osobowy wyciąg kanapowy
•	najszybszy dojazd z dużych ośrodków miejskich

•	oświetlenie i naśnieżanie wszystkich tras
•	 7 miejsce wśród 192 tras pod względem długo-

ści
•	duża przepustowość wyciągu
•	 atrakcje dla dzieci

Zintegrowany karnet na terenie Gór Sowich
Analiza, której dokonywali studenci opierała się 
na dwóch celach:

Cel 1: Czy budowa infrastruktury narciarskiej 
może rzeczywiście być motorem rozwoju gospo-
darczego i wykorzystania potencjału turystyczne-
go gminy Pieszyce?

Cel 2: Czy inwestycja w budowę infrastruktury 
narciarskiej w Gminie Pieszyce, w masywie Wiel-
kiej Sowy będzie przedsięwzięciem opłacalnym 
dla inwestora, czyli umożliwiającym osiągnięcie 
dodatniego wyniku finansowego?

Wnioski z analizy postawiły inwestycję w bardzo 
pozytywnym świetle, jasno stwierdzając, że jest 
to kluczowa inwestycja dla rozwoju turystyki Gór 
Sowich, a potencjał i lokalizacja gór sprzyja opła-
calności inwestycji.

Analiza inwestycji budowy wyciągu możliwa była 
dzięki projektowi Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz samorządu Dolnego Śląska 
pn. „Szkoła Liderów Lokalnych”, w którym Gmina 
Pieszyce wzięła udział. Poniżej zamieszczamy link 
do prezentacji przedstawionej na Sesji Rady Miej-
skiej.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Adaś Franciszek Czajka 20.06.2018   waga 3770 g.  dł. 55

Rodzice maluszków mogą 
w zaprzyjaźnionym studiu 
fotograficznym odebrać 
darmowe odbitki!

AFM Studio, 
ul. Berlinga 68, Bielawa
tel. 74 833 47 40, 
godz. 9.00 - 18.00;
 
www.afm-fotomati.pl

Bobasy 
ziemi 

dzierżoniowskiej :)

Michalina Szuszwalak 19.06.2018    godz. 10:30   waga 4250 g.  dł. 58

Leon Filończyk 21.06.2018    godz. 11:05   waga 3740 g.  dł. 59 Olga Bodanko 21.06.2018    godz. 21:45   waga 2890 g.  dł. 50

Liliana Korba 20.06.2018    godz.11:28   waga 3950 g.  dł. 55 Julia Sobuńko 21.06.2018    godz. 2:45   waga 3250 g.  dł. 52

Zosia Maria Klepacka 26.06.2018    godz. 5:35   waga 3630 g.  dł. 57Antoś Wilczyński 25.06.2018    godz. 17:38   waga 3360 g.  dł. 52

Marcelina Szajkowska 28.06.2018    godz. 00:40   waga 3870 g.  dł. 56Iwo Różycki 28.06.2018    godz. 1:10   waga 3000 g.  dł. 53
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6 - 8 lipca

Zapraszamy na II zjazd foodtrucków! Mobilne restauracje z kuch-
nią całego świata, m.in meksykańską amerykańską, francuską, 
włoską czy tajską ponownie odwiedzą Bielawę. Food Truck Show 
to nie tylko jedzenie, ale również sposób na spędzenie czasu z 
przyjaciółmi i rodziną. Organizatorzy zadbają o to, aby czas ocze-
kiwania na jedzenie umilić różnego rodzaju atrakcjami. Zaprasza-
my nad Jezioro Bielawskie.

Każdy wakacyjny wtorek

Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Przewidziane 
są lekcje muzealne m. in. pt.:

- Polskie symbole narodowe,

- Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i 
niezwykłe osiągnięcia ks. Jana Dzierżona,

- Diora. Historia potentata elektroniki

- Geneza ewangelickiego kościoła Braci Morawskich na przykła-
dzie osiedla Gnadenfrei w Piławie Górnej.

14 lipca

Zapraszamy na tegoroczny festyn rekreacyjno – kulturalny SU-
DECKIE LATO, który odbędzie się tradycyjnie na Jeziorze Bielaw-
skim - już 14 lipca! Cały dzień podzielony jest na dwie części: 
Pierwsza to kolejna odsłona zawodów w tańcu break dance BRE-
AK KING BIELAWA 2018 - Stowarzyszenie BWA Breakers zaprasza 
miłośników kultury Hip Hop i tych wszystkich, którzy chcą zoba-
czyć zawody Break Dance z prawdziwego zdarzenia w międzyna-
rodowej obsadzie. Na placu obok fontanny zmierzą się najlepsi 
w Polsce i Europie breakdence’owcy. Na pewno nie zabraknie 
emocji i świetnych prezentacji. Po dekoracji najlepszych tancerzy 
rozpocznie się beztroska zabawa w rytmach dance czyli „Fontan-
na Disco Polo”. Wystąpią zespoły: CROWD, STYCZU, BODZIO DANCE 
i START. Szczegóły na plakacie poniżej. Serdecznie zapraszamy!

14.00 – 20.00 Break King Bielawa – Międzynarodowe plenerowe 
zawody breakdance

20.30 - Fontanna Disco Polo - Wakacyjne koncert zespołów: 
CROWD, STYCZU, BIDZIO DANCE, START

28 lipca

Koncert Mate.O - (Mateusz Otręba) powraca z projektem „Total-
ne Uwielbienie” (TU) i po wydaniu w zeszłym roku płyty „Król 
Wszechświatów” rusza w trasę koncertową. Pojawi się także w 
Bielawie z materiałem z płyty. Będzie zarówno dynamicznie, jak 
i balladowo. Trochę rocka i trochę folku - czyli wszystko to co naj-
lepsze w jego twórczości. Teatr Kino MOKiS. Wstep wolny - wej-
ściówki do odebrania w MOKiS

4 sierpnia

Spotkanie z XIX Festiwalem Bachowskim - Koncert na dwa kla-
wesyny - Irmina Oboińska i Marek Toporowski. Miejsce: Hotel 
Dębowy ul. Korczaka 4 - wstęp wolny

8 sierpnia

Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” - Maciej Kuchta „Jak niewido-
my widzi i pracuje na komputerze” - Filia, ul. Sikorskiego 2, godz. 
16.00.

2 lipca- 24 sierpnia

Wystawa - Polskie stroje ludowe – Biblioteka Główna, Rynek.

25 sierpnia

BEBSON SUMMER ARENA – plenerowe zawody sportów walki na 
Jeziorze Bielawskim. Teren obok fontanny.

26 sierpnia

POŻEGNANIE LATA –- wieczorna impreza organizowana po raz 
drugi, na zakończenie lata. Iluminacje świetlne, pokazy ogni, 
działania teatralne: na lądzie, wodzie i w powietrzu. Prezentacje 
muzyczno-przestrzenne.

27 sierpnia - 28 września

Wystawa towarzysząca Narodowemu Czytaniu - Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego – Biblioteka Główna, Rynek.
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Zmiana władzy w Bielawie?

Radni niezależni wyłamali się z koalicji i zagłosowali za odwołaniem Zbigniewa Dragana (PO) 
z funkcji przewodniczącego. Na jego stołek zaproponowali Martę Masyk. Udało się.
To już druga zmiana frakcji tej radnej. Przypomnijmy, że do rady weszła z KWW Ryszarda Dźwiniela, po-
przedniego burmistrza Bielawy i głównego przeciwnika Piotra Łyżwy w wyborach samorządowych w 
2014 roku. Zawiązała klub radnych „Niezależnych” i współpracowała z obecnym burmistrzem. Jeszcze 
podczas ostatniej sesji najpierw zagłosowała za udzieleniem absolutorium Łyżwie, a chwilę później 
przeciwko przewodniczącemu rady Zbigniewowi Draganowi.

Jedyną kandydatką zaproponowaną przez radnych była radna Marta Masyk. Za głosowało 14 radnych, 
przeciw było 6 radnych, a 1 głos był nieważny.

- To koniec koalicji w Bielawie – komentują radni, którzy dokonali przewrotu.

Ich głosami odwołano także wiceprzewodniczącego Włodzimierza Kroczaka (13 radnych głosowało 
za odwołaniem, 5 radnych było przeciw, a 2 głosy były nieważne), a na jego miejsce powołano Leszka 
Stróżyka radnych (11 radnych było za powołaniem, 8 przeciw i 1 głos był nieważny), który po prawie 
4-letniej przerwie wraca do prezydium rady. Jednocześnie z Komisji Rewizyjnej odwołani zostali radni 
Marta Masyk i Leszek Stróżyk, ponieważ nie mogą oni łączyć stanowiska w prezydium Rady Miejskiej z 
pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Czy to koniec zmian w Bielawie?

Koniec koalicji. „Niezależni” zrobili przewrót

Marta Masyk - jedyna kandydatka na przewodniczącą Rady

Proponujemy Wam cały nartorolkowy weekend - zaczynamy w sobotę 
28 lipca zawodami UpHill Gór Sowich, a w niedzielę oferujemy Sowio-
górską Pętlę.

28 VII: Uphill Gór Sowich

Bieg inaugurujący w 2017 r. cykl Vexa Skiroll Tour, 
który odbył się w ostatnią sobotę lipca 2017 roku 
na trasie z Pieszyc Górnych na Przełęcz Jugowską, 
został wyróżniony przez Kapitułę Plebiscytu Go-
spodarczego “Sudeckie Kryształy 2017” w katego-
rii “Najlepsza Impreza Promująca Region”.

Bieg pod górę na nartorolkach Uphill Gór Sowich 
odbywał się po pięknej trasie wyłączonej dla za-
wodników z ruchu pojazdów. Udział w zawodach 
wzięło 65 sportowców z całej Polski i zagranicy. 


