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14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
w tym zaszczytnym Dniu, Dniu Waszego święta, składamy Wam – 

Pedagogom bielawskich szkół i przedszkoli - serdeczne podziękowania 
za Waszą pracę, poświęcenie i serce, którym obdarzacie swoich uczniów.

To od Was młodzi ludzie uczą się jak być dobrym obywatelem, pra-
cownikiem, a także rodzicem. Jak być po prostu dobrym człowiekiem. To 
Wy pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie i wspieracie, ma-
cie decydujący wpływ na to, jaką drogą w przyszłości podążą Wasi wy-
chowankowie. Jak odnajdą się w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości i jak 
w przyszłości pokierują losami naszej Ojczyzny.

Życzymy, aby w wypełnianiu tej trudnej, odpowiedzialnej, ale jedno-
cześnie pięknej misji, nie zabrakło Wam mądrości i roztropności. Aby od-
danie i miłość do zawodu przyniosły jeszcze lepsze efekty, satysfakcję oraz 
świadomość, że budujecie fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Życzymy również uśmiechu na co dzień, zdrowia, pogody ducha 
oraz radości z sukcesów swoich wychowanków.

    Z wyrazami szacunku

Leszek Stróżyk                                              Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący                                                     Burmistrz 
Rady Miejskiej Bielawy

29 sierpnia, po wakacyjnej 
przerwie, odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Bielawy. Podczas pierw-
szej części obrad nastąpiło wręcze-
nie tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Bielawa, Medalu Honoro-
wego „Zasłużony dla Miasta Bie-
lawa” oraz odznaczeń rzemieślni-
czych.

Tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Bielawa, przyznany 
panu Władysławowi Szewczyko-
wi przez Radę Miejską Bielawy na 
sesji w dniu 27 czerwca, wręczyli 
jej przewodniczący Leszek Stró-
żyk oraz wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj.

Tytuł ten pan Władysław 
Szewczyk otrzymał za działalność 
społeczną na rzecz Klubu Spor-
towego „Włókniarz”, a następnie 
„Bielawianka” oraz za działalność w 
samorządzie osiedlowym. Był zało-
życielem i prezesem Stowarzysze-

nia Właścicieli Mieszkań. Od 1969 
r. działa na rzecz Pracowniczych 
Ogrodów Działkowych, kolejno jako 
sekretarz, skarb-
nik, wiceprezes 
oraz prezes Ro-
dzinnych Ogro-
dów Działko-
wych „Zachód”. 
Był w Zarządzie 
Wo jewódzk im 
w Wałbrzychu, 
a obecnie jest 
członkiem Okrę-
gowego Zarzą-
du Sudeckiego 
w Szczawnie 
Zdroju. Jest rów-
nież przewodni-
czącym Kolegium Prezesów Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych w 
Bielawie. Swoją działalnością spo-
łeczną i zawodową oraz talentem 
organizacyjnym wyróżnia się wśród 

lokalnej społeczności Bielawy. 
Z kolei pan Józef Drożdżyń-

ski otrzymał z rąk przewodniczą-
cego Rady i wiceburmistrza Medal 
Honorowy „Zasłużony dla Mia-
sta Bielawa”. Medal ten przyznała 
Rada podczas obrad 30 maja.

Józef Drożdżyński to nie tylko 
działacz sportowy, to także wycho-
wawca wielu pokoleń bielawskich 
sportowców - lekkoatletów i siat-
karzy, wielki przyjaciel młodzieży, 
lubiany i ceniony. To wzór człowie-
ka, który ma ogromny wkład w roz-
wój bielawskiego sportu, dla które-
go poświęcił część swojego życia, a 
przede wszystkim serce. Mimo swo-

jego wieku, nadal uczestniczy w wy-
darzeniach sportowych klubu, z któ-
rym wyjeżdża na wszystkie zawody. 

Obradowali bielawscy radni
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa dla Władysława Szewczyka

Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta Bielawa” dla Józefa Drożdżyńskiego
Odznaczenia rzemieślnicze dla Rady Miejskiej Bielawy i Burmistrza Miasta

W bielawskich szkołach 
podstawowych i gimnazjach 
naukę w nowym roku szkolnym 
rozpoczęło 3 września około 2 
tys. uczniów.

Ten dzień był wyjątkowy 
przede wszystkim dla pierwszaków, 
których w bielawskich szkołach jest 
blisko 400. W tym roku miejs-
ka inauguracja roku szkolnego 
2012/2013 odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi. 

Uroczystość, w której udział 
wziął m.in. Burmistrz Miasta 
Ryszard Dźwiniel, miała miejsce 
w wyremontowanej podczas waka-
cji sali gimnastycznej. W „dziesiąt-
ce” otwarto nie tylko rok szkolny, ale 

także oficjalnie oddano do użytku 
nowy plac zabaw, na którego bu-
dowę miasto pozyskało 100 tys. zł z 
programu „Radosna Szkoła” . 

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Burmistrz Mia-
sta wraz z dyrektorem szkoły i 
przedstawicielką samorządu uc-
zniowskiego. Otwierając kolejny 
rok szkolny i nowe miejsce do re-
kreacji, burmistrz życzył uczniom 
sukcesów w nauce, a nauczycie-
lom cierpliwości i wielu osiągnięć 
w pracy dydaktycznej. Ryszard 
Dźwiniel życzył również wszyst-
kim aby nadchodzący czas był pe-
łen radości i samych pozytywnych 
chwil. 

  Łukasz Masyk

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty

Firma Techspring jako 
pierwsza otrzymała zezwolenie 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej, na terenie Podstre-
fy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w Bielawie. 
Przedsiębiorstwo dostało zgodę 
w sierpniu, a już we wrześniu fir-
ma kupiła od miasta teren o pow-
ierzchni 1,11 ha przy ulicy Grun-
waldzkiej.

Podpisy pod aktem notarial-
nym sprzedaży nieruchomości, 
złożyli w obecności prezesa i wi-
ceprezesa Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel oraz wła-
ściciel firmy. Według zapowiedzi 
budowa zakładu rozpocznie się w 

Firma Techspring kupiła działkę w podstrefie ekonomicznej 
 i rozpocznie budowę zakładu 

ciągu kilku tygodni, a uruchomienie 
produkcji powinno nastąpić w przy-
szłym roku.

Spółka będzie wytwarzać w 
Bielawie cewki powietrzne oraz 

sprężyny na potrzeby przemysłu 
elektrotechnicznego i motory-
zacyjnego. 

  Łukasz Masyk

Już nie aleja, ale ulica
Uchwała podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia wpro-

wadziła zmianę nazwy ulicy. Nazwę ulicy Aleja Generała Władysława Si-
korskiego zmieniono na ulicę Generała Władysława Sikorskiego. Dla 
zamieszkałych przy tej ulicy nie oznacza to żadnych zmian, gdyż i tak nu-
meracja nieruchomości i meldunki prowadzone są w odniesieniu do ulicy, 
a nie alei. Również w rejestrach urzędowych Gminy, Starostwa i GUS fi-
guruje ulica Generała Władysława Sikorskiego.

Budżet miasta na 2013 rok – przygotujmy go wspólnie
 Trwają prace nad przygotowaniem budżetu Bielawy na przyszły rok. Zapraszamy więc wszystkich 

mieszkańców do wspólnego opracowania planu finansowego na kolejne dwanaście miesięcy. 
Jeśli mają Państwo ciekawe pomysły, które mogą wpłynąć na rozwój Bielawy, a przy tym chcą mieć wpływ 

na kształt budżetu na 2013 rok, to zachęcam do współpracy – mówi Burmistrz Ryszard Dźwiniel. Swoje suge-
stie można przekazywać do Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, tel. 74 8328 715), wysyłać na adres mailowy 
- bm@um.bielawa.pl, lub przekazać przez facebooka. Na pomysły dotyczące zarówno tzw dużych inwesty-
cji, jak i drobnych remontów, modernizacji czy udogodnień, czekamy do 19 października. Najciekawsze 
propozycje mają szansę zostać zrealizowane. 

          Łukasz Masyk

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa dla 
Władysława Szewczyka
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P r o j e k t 
skierowany jest 
do dzieci, mło-
dzieży oraz 
osób dorosłych, 
uczestniczących 
w regionalnych, 
krajowych i mię-
dzynarodowych 
w a r s z t a t a c h 

praktycznych oraz konferencjach 
ekologicznych.

Głównym celem projektu było 
utworzenie ogrodu dydaktycznego 
przy „Szkole Leśnej”, który wzbo-
gaci ofertę edukacyjną tej placówki 

dokończenie ze str. 1

Również Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Bielawie postanowił wręczyć 
Burmistrzowi Miasta (w imieniu 
burmistrza odznaczenie odebrał 
jego zastępca Andrzej Hordyj) oraz 
Radzie Miejskiej Bielawy Złote 
Medale im. Jana Kilińskiego „Za 
Zasługi dla Rzemiosła Polskie-
go”. Krótkie uzasadnienie tej decy-
zji wygłosiła dyrektor biura Cechu 
Katarzyna Wierzbicka.

„Jan Kiliński z zawodu był mi-
strzem szewskim, a więc także rze-
mieślnikiem. W 1791 roku wybra-
ny został radnym miejskim Starej 
Warszawy oraz jako jedyny przed-
stawiciel średniego mieszczaństwa 
powołany został przez króla do Za-
stępczej Rady Tymczasowej. Po 
wielu latach, za liczne swe zasługi, 
zwłaszcza podczas powstania Ko-
ściuszkowskiego, Jan Kiliński zo-
stał nie tylko patronem wielu szkół 
i drużyn harcerskich w Polsce, ale 
również doceniło go środowisko 
rzemieślnicze, nadając jego imię i 
nazwisko najwyższym odznacze-
niom przyznawanym przez Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego osobom 
zasłużonym. 

Jan Kiliński doceniony został 
także przez Bielawę. Na uznanie 
zasługuje podjęta przez samorząd 
bielawski Uchwała nadająca nazwę 
ulica Jana Kilińskiego drodze gmin-
nej przebiegającej prostopadle do 
ul. Piławskiej w Bielawie.

Złote Medale im. Jana Kiliń-
skiego „Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego”, które za chwileczkę zo-
staną wręczone, nadało Prezydium 
Zarządu Związku Rzemiosła Pol-
skiego na wniosek CRRiMP w Bie-
lawie. To zaszczytne odznaczenie, 
przyznawane jest w dniu dzisiej-
szym wybitnym przedstawicielom 
życia polityczno-społecznego i go-
spodarczego za szczególnie zna-
czące dokonania na rzecz rozwoju 
rzemiosła polskiego i jest jedno-
cześnie wyrazem uznania dla roli, 
jaką Gmina Bielawa odgrywa dla 
bielawskiego środowiska rzemieśl-
niczego.

Szanowna Rado, Panie Bur-
mistrzu

Tym zaszczytnym odzna-
czeniem składamy podziękowa-
nia za zaufanie i ciepłą atmosferę 
naszych kontaktów, w których do-
bro bielawskich rzemieślników i 
uczniów Zespołu Szkół Cechu Rze-

miosł Różnych w Bielawie, było za-
wsze wartością nadrzędną. Trud-
no byłoby myśleć o realizacji wielu 
naszych zamierzeń bez Państwa 
wsparcia. Wyrażamy nadzieję, że 
w przyszłości nasza współpraca, 
będzie równie udana i owocna, jak 
dotychczas.”

Aktu dekoracji Złotym Meda-
lem im. Jana Kilińskiego dokonali 
członek krajowego Zarządu Związ-
ku Rzemiosła Polskiego p. Kazi-
mierz Rachowiecki, a towarzy-
szące insygnia w postaci medalu 
i dyplomu wręczyli członek Zarzą-
du CRRiMP w Bielawie p. Barbara 
Buczek oraz przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej CRRiMP p. Wie-
sław Bełz.  

W dalszej części sesji radni 
rozpatrzyli projekty uchwał w spra-
wach:

- ustanowienia flagi miasta 
Bielawa,

- zmiany uchwały Nr 
XXII/233/12 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim w sprawie wykonania 
w 2012 r. remontu koryta potoku 
Bielawica w Bielawie,

- utworzenia wyodrębnionego 
rachunku dochodów własnych,

- zmiany uchwały Nr 
XIV/136/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 września 2011 r. w spra-
wie wprowadzenia regulaminu ko-
rzystania z Parku Miejskiego w Bie-
lawie,

- uchwalenia „Wieloletnie-
go Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urzą-
dzeń Kanalizacyjnych dla Gminy 
Bielawa na lata 2012-2015,

- wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości zabudowa-
nej do 10 lat,

- przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (2 projekty 
uchwał),

- zmiany nazwy ulicy w Bie-
lawie,

- osiedlenia się w mieście 
Bielawa rodziny narodowości pol-
skiej – repatriantów z Kazachstanu,

zmian budżetu gminy na 
2012 rok,

- wprowadzenia regulaminu 
korzystania z Siłowni Plenerowej w 
Bielawie.                                        
 Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa dla Władysława Szewczyka

Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta Bielawa” dla Józefa Drożdżyńskiego
Odznaczenia rzemieślnicze dla Rady Miejskiej Bielawy i Burmistrza Miasta

We wrześniu dla ponad 2 ty-
sięcy bielawskich uczniów rozpo-
czął się kolejny rok szkolny. Pod-
czas wakacyjnej przerwy miasto 
wykonało szereg remontów w 
tych placówkach oświatowych, 
których budynki wymagały 
napraw lub inwestycji.

Najwięcej zmian zauważą 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi. W 
„dziesiątce” miasto wybudowało 
plac zabaw, wykonało remont 
parkietu w sali gimnastycznej 
oraz kilka drobniejszych napraw. 
Wszystkie prace na terenie podsta-
wówki kosztowały około 240 tys. zł. 

W Bielawie wakacyjne re-
monty nie ominęły również przed-
szkoli i żłobka. Niewiele ponad 
100 tys. zł wyniosła modern-
izacja dachu i remont instalacji 
sanitarnej na terenie Przedsz-

Nowy rok szkolny – remonty i wyprawki dla uczniów

kola nr 7. Natomiast rekordowy, 
pod względem zakresu i co za tym 
idzie kosztów, był remont i ada-
ptacja pierwszego piętra budynku 
Żłobka Publicznego przy ulicy gen. 
Grota Roweckiego, dla potrzeb naj-
młodszych podopiecznych placów-

ki. Inwestycja warta 418 tys. zł 
pozwoli utworzyć w bielawskim 
żłobku, 45. nowych miejsc dla 
dzieci. Należy dodać, że w ostat-
nich dniach Urząd Miejski w Bie-
lawie pozyskał 400 tys. zł z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej na 
przeprowadzenie kolejnych remon-
tów w szkołach. 

Z myślą o nowym roku szkol-
nym, miasto wykonało nie tylko 
remonty w placówkach oświato-
wych, ale przygotowało także pro-
gram pomocowy dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Z 
pomocy w formie dofinansowania 
zakupu podręczników będą mogli 
skorzystać uczniowie pochodzą-
cy z mniej zamożnych rodzin oraz 
uczniowie niepełnosprawni. Pienią-
dze na ten cel w wysokości ponad 
62 tys. zł miasto otrzymało z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 

  Łukasz Masyk

„Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Szkoła Leśna w Bielawie”
o zajęcia z praktycznej nauki eko-
logii.

W jego skład wchodzą na-
stępujące stanowiska dydaktycz-
ne: hotel insektów, zegar słoneczny, 
ścianka badawcza, stół badawczy, 
piec chlebowy, pszczelarnia, zielo-
na klasa, zielnik (2 szklarnie), ogród 
medytacyjny i gril kamienny. Ponad-
to zakupiono drobną infrastrukturę 
ogrodową, tj.: kosze na śmieci, ławy, 
stoły, płot, skrzynie uprawne, pergo-
le, pachołki do siedzenia, budki lę-
gowe, karmniki wiszące i stojące.

Realizacja projektu przyczyni 
się do osiągnięcia założonego efek-

tu ekologicznego tj.: podwyższenia 
poziomu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, edukacji ekologicz-
nej dzieci i młodzieży, wspierania 
kształcenia specjalistów w szko-
łach wyższych, wspierania kształ-
cenia animatorów edukacji ekolo-
gicznej, działań prowadzonych w 
ramach realizacji celów obowiązu-
jących programów i dyrektyw oraz 
wzmocnienia sieci ośrodków edu-
kacji ekologicznej w kraju.

Całkowita wartość zadania 
wyniosła 2.000.000 zł. Dofinan-
sowanie ze środków NFOŚIGW 
wyniosło 343.000 zł.

Honorując pamięć poległych i 
walczących podczas II Wojny Świato-
wej, złożono kwiaty i zapalono znicze 
na placu Kombatantów w Bielawie.

1 września w 73. rocznicę 
wybuchu światowego konflik-
tu zbrojnego, spotkali się pod 
obeliskiem – kombatanci, wła-
dze miasta oraz przedstawiciele 
szkół i partii politycznych. 

W swoim przemówieniu 
Bronisław Wilk, prezes bielaw-
skiego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, powiedział m.in. - „Każde-

go roku spotykamy się w tym miej-
scu aby czcić pamięć bohaterów 
i przypominać ile cierpienia i ofiar 
przyniosła II Wojna Światowa. Pa-
mięć o tych tragicznych wydarze-
niach, pozwoli nam uniknąć podob-
nych błędów w przyszłości”. 

Podczas uroczystości 
władze miasta reprezentowali: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew 
Skowroński i wiceburmistrz Bie-
lawy Andrzej Hordyj. 

  Łukasz Masyk

Uczczono pamięć walczących 
w II Wojnie Światowej

W obecności wiceburmistrza 
Bielawy Mariusza Pacha, odby-
ła się uroczysta odprawa Stra-
ży Miejskiej Bielawy. Spotkanie 
miało związek z Dniem Strażnika 
Miejskiego, które we wszystkich 
jednostkach w Polsce obchod-
zone jest 29 sierpnia.

Wiceburmistrz podziękował 
bielawskim funkcjonariuszom za 
codzienną służbę i życzył straż-
nikom, aby ich pracę szanowa-
li mieszkańcy Bielawy. Gratulacje 
i życzenia wiceburmistrz Mariusz 
Pach przekazał komendantowi jed-
nostki Zbigniewowi Grubce oraz 
wszystkim strażnikom – Agnieszce 
Osiewale, Andrzejowi Wojtysia-
kowi, Sławomirowi Różyckiemu, 
Tomaszowi Kędziorze, Remigiu-
szowi Markowskiemu, Romano-
wi Hubiszowi, Dariuszowi Bogu-
lakowi i Eugeniuszowi Zającowi. 

  Łukasz Masyk

Dzień Strażnika 
Miejskiego

Medal „Zasłużony dla Miasta Bielawa” dla Józefa Drożdżyńskiego

Medale „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” dla władz miasta 
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Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się przed 1 listopada

Bielawa otrzymała dofinan-
sowanie, które pozwoli zrefundo-
wać koszty wykonania dokumen-
tacji projektowej Bielawskiego 
Parku Przemysłowego. Pieniądze 
pochodzą z Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013 w ramach projek-
tu „Prace koncepcyjno - pro-
jektowe zmierzające do ut-
worzenia Bielawskiego Parku 
Przemysłowego”. Dokumentacja 
umożliwi utworzenie Bielawskiego 
Parku Przemysłowego.

W ramach projektu planuje 
się: realizację prac koncepcyjnych, 
opracowanie badań geotechnicz-
nych, opracowanie studiów wyko-
nalności, opracowanie raportów 
oddziaływania na środowisko natu-
ralne, przygotowanie dokumentacji 
projektowo–budowlanej, przygoto-
wanie projektu billboardu promują-
cego.

Opracowana dokumentacja 
pozwoli Gminie rozpocząć realiza-
cję procesu inwestycyjnego, pole-
gającego na kompleksowym uzbro-
jeniu terenu Bielawskiego Parku 
Przemysłowego w niezbędną infra-
strukturę techniczną. Dzięki temu 
do końca 2012 roku miasto będzie 
dysponować terenami inwestycyj-
nymi o łącznym areale 23 ha dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
które będą chciały prowadzić w 
Bielawie działalność przemysło-
wą lub usługową. Zakłada się, że 
do końca 2015 r. Gmina pozyska 
co najmniej 5 nowych inwestorów, 
którzy rozpoczną działalność na te-
renie Bielawskiego Parku Przemy-
słowego.

Całkowita wartość projektu 
wynosi: 375.012,47 zł. Dofinan-
sowanie ze środków EFRR wyn-
osi 318.760,59 zł.

„Prace koncepcyjno - projektowe zmierzające do 
utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego”

Osiem najsłynniejszych 
pór roku w historii światowej 
muzyki, zagrała w Bielawie 
Wrocławska Orkiestra Kameral-
na Leopoldinum, w ramach 47. 
Międzynarodowego Festiwalu 
Wratislavia Cantans. Orkiestra 
wykonała utwory Antonio Vivaldi-
ego (1678–1741) Cztery pory roku 
op. 8, a także Astora Piazzolli 
(1921–1992) Cuatro estaciones 
portenas. 

W Bielawie wrocławska 
orkiestra wystąpiła 3 września 
w kościele pw Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, pod 
kierownictwem Christiana Dano-
wicza. Artysta ma na swoim kon-
cie występy w Niemczech, Francji, 
Szwajcarii, USA i w Polsce, gdzie 
jako solista wystąpił wraz z Filhar-

Wratislavia Cantans - Vivaldi&Piacolla
monią Narodową w Warszawie czy 
Filharmonią Wrocławską. 

Połączenie znakomitych 
muzyków z zespołu Leopoldi-
num i doskonałej akustyki bie-
lawskiego kościoła sprawiło, że 
publiczność była zachwycona 
poniedziałkowym koncertem. 

Orkiestra mistrzowsko wy-
konała obie kompozycje Antonio 
Vivaldiego i Astora Piazzolli, które 
- nie tylko muzycznie - dzieli na-
prawdę wiele: ponad dwieście lat w 
czasie ich powstania, osobowości 
artystów i style muzyczne. Mimo 
tych różnic koncert był jednym 
z najlepszych, jakie można było 
usłyszeć w tym roku w ramach 
festiwalu Wratislavia Cantans. 

  Łukasz Masyk

najemcy mieszkań komunalnych zobowiązani 
są wnosić opłaty z tyt. umowy najmu (czynszu), zuży-
tej wody, dzierżawy ogrodów przydomowych oraz po-
mieszczeń gospodarczych 

- na rachunek bankowy Gminy Bielawa prowa-
dzony przez Bank Zachodni WBK S.A. w Bielawie o nu-
merze 31 1090 2284 0000 0001 1325 7472

właściciele mieszkań zobowiązani są wnosić 
opłaty z tyt. kosztów eksploatacji, funduszu remonto-
wego, zużytej wody

- na rachunek bankowy MZBM Sp. z o.o. prowa-
dzony przez Bank Zachodni WBK S.A. w Bielawie o nu-
merze 95 1090 2284 0000 0005 8600 7645 

do momentu otrzymania z MZBM informacji o 
posiadaniu indywidualnego konta bankowego przez 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie
INFORMUJE

Wspólnoty Mieszkaniowe. 
Po otrzymaniu takiej informacji właściciele są 

zobowiązani do wnoszenia opłat na wyodrębnione 
konto danej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ważne jest, aby w tytule podać nr płatnika, 
adres lokalu oraz kwotę rozbić na poszczególne  
pozycje opłat.

Informacja nie dotyczy opłat z tytułu dzierżawy 
ogrodów przydomowych oraz pomieszczeń gospo-
darczych znajdujących się na terenie posesji. 

lub w dotychczasowej formie w kasie Miejskie-
go Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy 
ul. 3 Maja 48 w Bielawie; w godz. od 800 do 1400, wto-
rek od 800 do 1600

Z początkiem każdego 
roku szkolnego Straż Miejska 
Bielawy prowadzi wśród uc-
zniów akcję edukacyjną „Bez-
pieczna droga do szkoły”. Na 
początek funkcjonariusze odwie-
dzili Szkołę Podstawową nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi. Straż-
nicy podczas spotkania z ucznia-
mi omówili zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię i wła-
ściwego zachowania na przystan-
ku autobusowym i w samym auto-
busie.

Funkcjonariusze przypom-
nieli również o tym, że w drodze 
do szkoły, szczególnie zimą, 
warto zabraća ze sobą odblaski, 
które sprawiają że dla kierowców 
piesi są lepiej widoczni. 

Na koniec spotkania, któ-
re odbyło się 5 września, strażni-
cy zaprezentowali najmłodszym 

„Bezpieczna droga do szkoły” ze Strażą Miejską

podstawowe znaki drogowe, jakie 
mogą spotkać w swojej drodze do 
szkoły. 

Spotkanie z uczniami 
poprowadziła strażnik Agnieszka 
Osiewała.      Łukasz Masyk

Wraz z budową siłowni ple-
nerowej rozpoczęła się w Biela-
wie realizacja kolejnego obiektu 
sportowego, tym razem w ramach 
programu Orlik. Już jesienią ama-
torzy piłki nożnej, koszykówki i 

Orlik przy ulicy Polnej w budowie
siatkówki, będą mogli korzystać 
z nowego kompleksu boisk. Po-
wstaje on na terenie przyległym do 

Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości przy ulicy 
Polnej.

Będzie to czwarty Orlik 
na terenie Bielawy, ale pierw-
szy w górnej części miasta. 
Inwestycję o wartości 1 mln zł, 
z której skorzystają wszyscy 
mieszkańcy, współfinansują: 
Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki (470 tys. zł), Urząd 
Marszałkowski (260 tys. zł), 
Cech Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości (135 
tys. zł) i miasto Bielawa (135 
tys. zł). 

Budowa powinna 
zakończyć się w listopadzie.

  Łukasz Masyk

Miejska Biblioteka Publiczna
Ogłoszenie

Przygotowując się do obchodów 65-lecia powstania biblioteki oraz zbie-
rając materiały archiwalne, MBP prosi o kontakt osoby pracujące w bibliotece 
miejskiej i bibliotekach zakładowych (Bielbawu i Bieltexu) w latach 1947-2000.

Wszelkie informacje prosimy kierować bezpośrednio do biblioteki przy ul. 
Żeromskiego 43 albo pod nr tel. 74 645 09 66 lub e-mail: uu-mbp@um.bielawa.pl.

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Bielawie z okazji 65-lecia 
działalności zaprasza do udziału w 
konkursie fotograficznym pt. „Bi-
blioteka w obiektywie”.

W konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Bielawy oraz 
powiatu dzierżoniowskiego, nie-
związani profesjonalnie z fotografią 
przez wykształcenie lub wykony-
wany zawód i nie będący członka-
mi związków artystów fotografików.

Na konkurs można zgłosić fo-
tografie, będące własną interpreta-
cją tytułu  „Biblioteka w obiektywie”. 
Każdy Uczestnik może zgłosić do 
pięciu nieoprawionych fotografii 
własnych, dotychczas nienagra-
dzanych, wykonanych dowolną 
techniką, w formacie standardo-
wym, tj. 15x21 cm.

Prace można dostarczać oso-
biście lub pocztą pod adres: Miej-
ska Biblioteka Publiczna – Filia 
Nr 2, ul. Piastowska 1 58-260 Bie-
lawa z dopiskiem „Konkurs foto-
graficzny” 

Miejska Biblioteka Publiczna
UWAGA!!!   KONKURS FOTOGRAFICZNY

Termin składania prac do 9 
listopada 2012 r.

Prace oceni jury powołane 
przez dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie. Przewidzia-
no nagrody i wyróżnienia. Wszyscy 
laureaci otrzymają nagrody rze-
czowe. Nagrodzone i wyróżnione 
prace oraz wybrane z pozostałych 
prac biorących udział w konkursie 
zaprezentowane zostaną na wysta-

wie w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bielawie.

Informacje dotyczące  kon-
kursu można znaleźć na stronie  
Internetowej Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej www.mbp.bielawa.
pl oraz   pod nr tel. 74 645 09 67.                    
Regulamin konkursu dostępny jest 
we wszystkich placówkach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Biela-
wie. 
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17 września na Placu Komba-
tanta odbyła się uroczystość upa-
miętniająca 73. rocznicę sowieckiej 
agresji na Polskę. Uroczystość roz-
poczęło wysłuchanie hymnu naro-
dowego, po czym okolicznościowe 
przemówienie wygłosił por. rezerwy 
Marian Con – wiceprezes bielaw-
skiego Zarządu Związku Komba-
tantów RP i BWP.

„Spotkaliśmy się tu po to, 
aby  przypomnieć jedną z najważ-
niejszych dat drugiej Wojny świato-
wej. 73 lat temu Wojska radzieckie 
przekroczyły granice Polski wbija-
jąc nóż w plecy Naszej Ojczyzny  
walczącej z niemieckim najeźdźcą 
od 1 września. Uzasadnieniem ra-
dzieckiej agresji miała stać się rze-
koma chęć uchronienia ukraińskiej 

W 73. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę
i białoruskiej mniejszości w Polsce 
przed skutkami spodziewanej oku-
pacji niemieckiej. W rzeczywistości 
była to skrupulatna i wyrachowana 
realizacja haniebnego Paktu Ri-
bentrop-Mołotow. 

Nie sprowokowana agresja 
radziecka gwałciła szereg umów 
międzynarodowych, w tym dwu-
stronne układy z Polską – traktat 
ryski i pakt o nieagresji z 1932 r.”

W dalszej części przemówie-
nia Marian Con powiedział o walce 
polskich żołnierzy z agresorem i o 
konsekwencjach radzieckiej agre-
sji, podkreślając, że najbardziej tra-
giczną był mord Katyński. 

Zebrani na uroczystości mi-
nutą ciszy uczcili Pamięć wszyst-
kich ofiar tamtych tragicznych wy-

darzeń, po czym pod obeliskiem 
wiązanki kwiatów złożyli przed-
stawiciele: gospodarzy uroczysto-
ści – bielawskich kombatantów z 
prezesem Bronisławem Wilkiem, 
władz miasta z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Bielawy Leszkiem 
Stróżykiem, wiceprzewodniczą-
cym Rady Markiem Pyziakiem i 
wiceburmistrzem Andrzejem Hor-
dyjem, bielawskich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych oraz szko-
ły Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Związku Inwa-
lidów Wojennych w Dzierżoniowie, 
Ponadpartyjnego Forum Samorzą-
dowego i Straży Miejskiej. 

Na zakończenie uroczystości 
wysłuchano hymnu Unii Europejskiej.

     Barbara Lesiewicz

P o l s k o -
-czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijań-

skiej zostały zorganizowane po raz 
pierwszy we wrześniu 1990 roku z 
inicjatywy Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Nowej Rudzie. Pomysł po-

zytywnie został odebrany po obu 
stronach granicy. Akcja szybko zo-
stała podjęta przez różne organiza-
cje w Polsce i w Czechach, w tym 
również w Bielawie. Współorgani-
zacją XXIII Dni Kultury Chrześci-
jańskiej oprócz Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie, Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy oraz 
bielawskich Parafii, zajął się tak-
że Cech Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bielawie. 
Cała uroczystość zorganizowana 
została pod patronatem Przewod-
niczącego Rady Miejskiej  Leszka 
Stróżyka i Burmistrza Miasta Ry-
szarda Dźwiniela. 

Inauguracja XXIII Dni Polsko-
-Czeskich miała miejsce 7 wrze-
śnia br. podczas Mszy świętej w 
Kaplicy p/w Miłosierdzia Bożego 
w Bielawie. Po Mszy, mieszkań-
cy Bielawy zaproszeni zostali do 
Domu Ludowego przy ul. Wodnej 
na projekcję filmu „Być dobrym 
jak chleb” oraz na przygotowa-
ne przez bielawski Cech Rzemiosł 
Różnych Misterium Chleba, pod-
czas którego zgłoszone przez oko-
licznych rzemieślników do konkur-
su chlebki można było nie tylko 
podziwiać, ale także skosztować. 
W wystawie chleba udział wzięło 
sześć piekarni z Bielawy. Cztero-
osobowa komisja oceniająca czter-
naście chlebków konkursowych 

stwierdziła, że wszystkie wypieki 
są niezwykle piękne i oryginalne, 
dlatego wybór był trudny. Większo-
ścią głosów I miejsce, a tym sa-
mym puchar Starszego Cechu w 
Bielawie Kazimierza Rachowiec-
kiego zajęła Pani Maria Sobczak 

(Piekarnia, Cukiernia przy ul. Wol-
ności 48), II miejsce Pan Tadeusz 
Paluch (Piekarnia przy ul. Polnej 
17), III miejsce Pan Jacek Miko-
łajczak (Piekarnia. Sklep Ogól-
nospożywczy przy ul. Osiedlowej 
1). Pozostałym uczestniczącym w 
konkursie piekarniom, tj. p. Adama 
Bober (Piekarnia i cukiernia przy 
ul. Wolności 83), p. Mirosława 
Kwiatkowskiego (Piekarnia i cu-
kiernia przy ul. Piastowskiej 55/1) 
oraz p. Stefana Nawrot (Piekarnia 
przy ul. Wolności 25) przyznano 
puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz Burmistrza Mia-
sta za udział w Misterium Chleba. 
Oprócz wyróżnień za udział w kon-
kursie, Władze Miasta Bielawy do-
ceniając wkład pracy w przygoto-
wania Misterium Chleba, wręczyły 
Pani Prezes Stowarzyszenia Eu-
ropejskie Gospodynie Europej-
scy Gospodarze - Irenie Banaś 
oraz Dyrektorce Cechu Rzemiosł 
Różnych - Katarzynie Wierzbic-
kiej puchary za przygotowanie 
całej uroczystości w Domu Ludo-
wym. Wszystkim rzemieślnikom 
biorącym udział w wystawie chleba 
podczas XXIII Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej serdecznie gratulujemy 
pomysłów i życzymy dalszych suk-
cesów w prowadzonej działalności.

     Katarzyna Wierzbicka 
 Dyrektor Biura Cechu

BIELAWSKI CECH PODCZAS  
XXIII POLSKO-CZESKICH DNI 
KULTURY CHRZESCIJAŃSKIEJ

ZAPROSZENIE
Gmina Bielawa, Cech Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczo-

ści w Bielawie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie

zapraszają
wystawców do wzięcia udziału dnia 16 grudnia 2012 roku w drugim 

Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie.
Zgłoszenia osób zainteresowanych postawieniem swoich sto-

isk podczas Jarmarku, przyjmowane są telefonicznie 74/833-43-88 
w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, najpóźniej do 
15 listopada br. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie w dniu 30 sierpnia zor-
ganizował  dla beneficjentów pro-
jektu systemowego „Dać szansę”, 
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego POKL, 
wycieczkę integracyjną do Zamku 
Książ oraz stadniny koni. Benefi-
cjentom towarzyszyli członkowie 
rodzin.

Zamek Książ znajduje się w 
obszarze administracyjnym mia-
sta Wałbrzycha, na terenie Księ-
żańskiego Parku Krajobrazowego. 
Jego historia sięga średniowiecza  i 
jest pełna mrocznych tajemnic, któ-
re do dzisiaj nie zostały rozwiąza-
ne. 

Celem wycieczki było pro-
mowanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu wśród 
uczestników projektu, zapoznanie 
z historią i architekturą kompleksu 
zamkowego oraz zainteresowanie 
tajnikami hodowli koni i jeździec-
twem.

Pierwszym punktem naszej 
wycieczki było zwiedzanie Zam-
ku Książ trasą „Od Piastów do ta-

jemnic II wojny światowej”. Trasa 
zaczyna się od przejścia najpięk-
niejszego skrzydła barokowego, 
a następnie do najstarszej części 
skrzydła gotyckiego, które zostało 
najbardziej przebudowane w cza-
sie trwania II wojny światowej. Mo-
gliśmy zobaczyć tajemnicze win-
dy, nieukończone schody, tunele 
pod zamkiem. Podczas zwiedzania 
każdy z uczestników mógł dotknąć  
niezwykłej skały, która  ma zagwa-
rantować długowieczność i szczę-
ście.   

Atrakcją  zwiedzania była przy-
kładowa obrona zamku połączona 
z projekcją rozbłysków oraz insce-
nizacja nalotu bombowego: zgasło 
nagle światło, usłyszeliśmy ryk 
nadlatujących samolotów rozległa 
się seria przeraźliwych wybu-
chów. Tak przeżyliśmy chwile pełne 
trwogi i przerażenia, które kiedyś 
przeżywali mieszkańcy zamku pod-
czas prawdziwego nalotu bom-
bowego. Na koniec zwiedzania mo-
gliśmy podziwiać piękne widoki na 
okoliczne pasma górskie, miejsco-
wości i odpocząć na zamkowych 

Wycieczka do Zamku Książ tarasach, gdzie robiliśmy pamiątko-
we zdjęcia. 

Kolejnym punktem na-
szej wycieczki było zwiedzanie 
zespołu budynków stajni i krytej 
ujeżdżalni, która jest zbudowana 
w całości z drewna modrzewio-
wego bez użycia gwoździ. Stajnie 
zamkowe są ważnym ośrodkiem 
hodowlanym ogierów śląskich i 
jeździeckim na terenie kraju, co 
roku odbywają się tu aukcje koni, 
na które przyjeżdżają hodowcy z 
całego świata. 

Skorzystaliśmy z przejażdżki 
wozem biesiadnym po terenie 
Księżańskiego Parku Krajobra-
zowego. Wycieczka zakończyła 
się pieczeniem kiełbasek przy og-
nisku.

Uczestnicy wycieczki w tak 
przepięknym otoczeniu mogli się 
zrelaksować i odpocząć od zgiełku 
zewnętrznego świata. Uważamy, że 
każdy znalazł tu coś, co zachwyciło 
swoim urokiem. Wycieczka 
dostarczyła wszystkim uczest-
nikom niezapomnianych wrażeń i 
przyczyniła się do nawiązania ser-
decznych przyjaźni. 

  OPS Bielawa



5

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA BIELAWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego  dla obszaru w rejonie ulicy Kwiatowej i Stefana Żerom-
skiego w  Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 
647 / zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały Nr 
XXV/272/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
rejonie ulicy Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w  Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w/w planu miej-
scowego do dnia 26  października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ 
zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu w/w miejscowego planu. 

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospo-
darki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko do projektu planu można składać w formie pisemnej lub ustnej 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym, w terminie do dnia 26 października  2012 r., do Burmistrza Bielawy. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W dniach 7-8 września odbył 
się w Kutnie IV Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki „KWIETNIK” 2012. Z 
Bielawy  do festiwalu zakwalifiko-
wały się trzy zespoły i dziesięciu 
solistów . W całym festiwalu wzięło 
udział 62 wykonawców  z Polski i 
Rosji w 6 kategoriach. 

Konkursowe prezentacje 
oceniało Jury w składzie: Janusz 
Tylman - przewodniczący, Magda-
lena Ptaszyńska, Aleksander Pałac 
i Dariusz Sikorski. 

Festiwal został zorganizowa-
ny w ramach wspaniałego Święta 
Róż, a festiwalowa Gala, w której 
wzięli udział wszyscy wykonawcy, 
odbyła się w przepięknej scenerii 
kutnowskiego rynku. Poziom kon-
kursu był bardzo wysoki. Prezen-
tacje naszych zespołów i solistów 
zostały wysoko ocenione przez ju-
rorów. Zdobyliśmy 9 nagród - to 
wspaniały początek sezonu!!!!

Kat. do 9 lat - I miejsce i Zło-
ta róża - Mateusz Subocz, kat. 10-

12 lat - II miejsce i Srebrna róża 
- Kacper Siekirka, wyróżnienie 
Natalia Skwarek, kat. 13-15 lat 
- I miejsce i Złota róża - Weroni-
ka Krystek, III miejsce i Brązowa 
róża - Karolina Łopuch, wyróżnie-
nie - Jagoda Różycka, kat 16-19 
lat - I miejsce i Złota róża - Emi-
lia Hamerlik, kat. zespół do 12 lat 
- II miejsce i Srebrna róża -  zespół 
Fantazja, kat. zespół 13-19 lat - III 
miejsce i Brązowa róża –zespół  
Fall In Love.

Wspaniałe sukcesy młodych wokalistów na Festiwalu w Kutnie

Klub Miłośników Poezji 
Śpiewanej „Pozytywka”, pod 
egidą  bielawskiej biblioteki, zor-
ganizował w tym roku wakacje 
w lipcu. Różnorodna oferta za-
jęć sprawiła, że dzieci się nie nu-
dziły i chętnie korzystały z zajęć, 
o czym świadczyła wysoka fre-
kwencja. 

Na  wakacjach  w Bielawie   !!!
W tym roku  bielawska  półko-

lonia zintegrowała się   z  dziećmi ze 
Słotwiny k/ Świdnicy  spotykając się z 
nimi  w Dzierżoniowie. Przy  tej okazji  
wszystkie dzieci  zwiedziły dzierżo-
niowskie muzeum regionalne, gdzie 
spotkały się z ciepłym przyjęciem, a 
następnie wszystkie dzieci  poszły  na 
lody do kawiarni „Amrozja”. Oprócz 

ciekawych zajęć w siedzibie klubu, 
dzieci korzystały z różnych miejsco-
wych atrakcji, takich jak np. Park Miej-
ski, zbiornik „Sudety”, „Dzieciolandia”, 
muzeum, place zabaw  i inne. 

Powstały na płytach  piękne 
pamiątkowe zdjęcia dzieci uczest-
niczących w zajęciach, które moż-
na odebrać w bibliotece u animato-
ra zajęć . Tel. kontaktowy (74) 645 
09 62 Zapraszamy!!!

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 29 sierpnia 2012 r.

UCHWALA Nr XXV/266/12 w sprawie ustanowienia flagi Miasta 
Bielawa

Szczegóły w następnym wydaniugazety.
UCHWAŁA Nr XXV/267/12 zmieniająca uchwałę Nr XXII/233/12 

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w 
sprawie wykonania w 2012 r. remontu koryta potoku Bielawica

Zakres remontu koryta potoku Bielawica został poszerzony o rejon 
ul. Sowiej na odcinku od 8,210 km do 8,330 km.

UCHWAŁA Nr XXV/268/12 w sprawie utworzenia wyodrębnio-
nego rachunku dochodów własnych

Zgodnie z uchwałą, z dniem 1 września tworzy się wydzielone ra-
chunki dochodów własnych dla bielawskich jednostek oświatowych: 
Przedszkola Publicznego nr 4, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskiego 
Zarządu Placówek Oświaty.

UCHWAŁA Nr XXV/269/12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/136/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Bielawie

Zmiana dotyczy wykreślenia nazwy administratora.
UCHWAŁA Nr XXV/270/12 w sprawie „Wieloletniego Planu Roz-

woju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanaliza-
cyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2012-2015

W przyjętym planie określono m. in. planowany zakres usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych oraz przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyj-
ne w poszczególnych latach.

UCHWAŁA Nr XXV//271/12 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowa-
nej do 10 lat

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargo-
wej Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z siedziba w 
Bielawie ul. Polna 2 do 10 lat nieruchomości nr 375/3 Obręb Fabryczna o 
powierzchni 2935 m2, zabudowanej 2 budynkami niemieszkalnymi, poło-
żonej przy ul. Polnej 2.

UCHWAŁA Nr XXV/272/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na mocy podjętej uchwały przystępuje się do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXV/273/12 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na mocy podjętej uchwały przystępuje się do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic Generała Władysława Sikorskiego i 1 Maja w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXV/274/12 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bielawie
Szczegóły w art. „Już nie aleja, ale ulica”.
UCHWAŁA Nr XXV/275/12 w sprawie osiedlenia się w mieście 

Bielawa rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu
Radni upoważnili Burmistrza Miasta do zaproszenia dwuosobowej 

rodziny Dymitra i Ireny Kłobuk – narodowości polskiej, do przyjazdu do 
Polski w ramach repatriacji, w celu osiedlenia się.

UCHWAŁA Nr XXV/276/12 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 rok wynosi: dochody – 
98.992.988 zł, wydatki – 101.353.668 zł.

UCHWAŁA Nr XXV/277/12 w sprawie wprowadzenia regulami-
nu korzystania z Siłowni Plenerowej w Bielawie

Szczegóły w następnym wydaniu gazety.
      B. Lesiewicz
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Na sobotnim festynie 8 
września cieniem położył się 
wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego, szeroko komentowany w 

społeczności działkowców. Za-
dawane było pytanie czy XV 
Dzień Działkowca nie będzie 
ostatnim.

W weekend 1-2 września 
odbył się w Bielawie pierwszy w 
Polsce Turniej Juniorski PLFA. 
83 zawodników z całego kraju, w 
wieku od 14 do 17 lat, miało oka-
zję po raz pierwszy odbyć wspólne 
treningi oraz rywalizować w swojej 
grupie wiekowej na zasadach PLFA 
8. W turnieju wystąpiły zespoły ju-
niorskie klubów: Bielawa Owls, Si-
lesia Rebels, Tychy Falcons oraz 
Warsaw Eagles.

Drużyny były wzmocnione za-
wodnikami z Wrocławia, Poznania, 
Torunia, Olsztyna i Białegostoku. 

Sobota, będąca pierwszym 
dniem zgrupowania, upłynęła pod 
znakiem wspólnych treningów i 
szkoleń. Zawodnicy odbyli po-
ranny trening pod okiem zawod-
ników PLFA (m.in. Krzysztofa 
Wydrowskiego - rozgrywającego 
Devils Wrocław). Do dyspozycji 
młodych adeptów futbolu oddany zo-
stał profesjonalny sprzęt treningowy.

Czas wolny juniorzy spędzili 
na oglądaniu Euro-American Chal-
lenge oraz w bielawskim Aquapar-
ku. Wieczorem ponadgodzinne 
szkolenie z zakresu zasad PLFA8 
poprowadził sędzia Paweł Cwa-
lina z Wrocławia. Odpowiedział 
na wszystkie pytania oraz wyjaśnił 
wszelkie wątpliwości tyczące się 
przepisów gry. 

Pierwszy mecz niedzielnego 
turnieju pomiędzy Eagles i Rebels 
przyciągnął tylko grupkę najbardziej 
zagorzałych fanów futbolu w Biela-
wie. Ich liczba systematycznie rosła 
wraz z upływającym czasem. Po nie-
co chaotycznym spotkaniu Eagles 
pokonali Rebels przewagą dwóch 
przyłożeń i awansowali do finału.  

Sukces juniorskiego debiutu w Bielawie
Największym zainteresowaniem 
cieszyła się potyczka pomiędzy 
gospodarzami turnieju Bielawa 
Owls i Tychy Falcons. Spotkanie 
to przyciągnęło na stadion Bie-
lawianki blisko 300 osób, wśród 
których sporą część stanowiły ro-
dziny, znajomi i przyjaciele młodych 
zawodników. Po bardzo wyrówna-
nym spotkaniu Owls zdobyli przy-
łożenie w ostatniej minucie meczu. 
To zagranie zapewniło im awans do 
finału. 

Mecz o trzecie miejsce także 
okazał się niesłychanie wyrówna-
ny. Bohaterem spotkania był Szy-
mon Wróbel, reprezentujący Ty-
chy Falcons, który w ostatniej akcji 
meczu, już po upłynięciu ostatnich 
sekund na zegarze, omijając sla-
lomem przeciwników przebiega-
jąc na przeciwległą stronę boiska 
i wbiegł w pole punktowe Rebels. 
Tym samym odwrócił wynik spotka-
nia na korzyść Falcons.

W finale zmierzyli się War-
saw Eagles oraz Bielawa Owls. 
Niestety, w tym meczu Eagles po-
konali Owls 8:6 zdobywając tytuł 
mistrzowski i puchar turnieju.

Nagrody indywidualne:
MVP turnieju: Kacper Ku-

rius, Tychy Falcons
Najlepszy zawodnik ofen-

sywy: Paweł Onufryjuk, Warsaw 
Ealges (Lowlanders Białystok)

Najlepszy zawodnik defensy-
wy: Tomasz Jędruchniewicz, Bie-
lawa Owls

Końcowa klasyfikacja
1. Warsaw Eagles
2. Bielawa Owls
3. Tychy Falcons
4. AZS Silesia Rebels 

W Jeleniej Górze trzy złote, 
trzy srebrne i dwa brązowe me-
dale!

Dnia 8 września odbył się 
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
ZAPAŚNICZY o „Złoty Pas”  w Ra-
mach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i 
Młodzików w Zapasach Styl Kla-
syczny. W zawodach w zawodach 
brali udział    zawodnicy ZKS ,,Bie-
lawianka” w składzie: Sieradzki 
Patryk, Habas Sebastian, Moskal 
Sebastian, Nurkiewicz Damian, Pa-
kosz Daniel, Stolarczyk Piotr, Palus 
Oktawian, Szyngier Sebastian, Ka-

zubek Przemysław, Potyrała Bar-
tosz, Grzegorz Majkut.

Zajęte miejsca: Sieracki Pa-
tryk - I miejsce kat. wag. 38 kg, Maj-
kut Grzegorz - I miejsce kat. wag. 
42 kg, Habas Sebastian - I miejsce 
kat. wag. 85 kg, Moskal Sebastian 
- II miejsce kat. wag. 50 kg, Stolar-
czyk Piotr - II miejsce kat. wag. 27 
kg, Szyngier Sebastian - III miejsce 
kat. wag. + 60 kg, Kazubek Prze-
mysław - III miejsce kat. wag. 46 
kg.

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka, Jacek Zamirski.

Opracował : Grzegorz Majkut

Udany powrót bielawskich zapaśników po wakacjach na maty  

Dzień Działkowca w Bielawie
Obawy nieco rozwiał bur-

mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
który zapewnił, że działkowicze za-
wsze mogą liczyć na jego osobistą 
pomoc oraz pomoc Urzędu. 

Festyn otworzył przewodni-
czący Kolegium Prezesów Bielaw-
skich Ogrodów Działkowych Wła-
dysław Szewczyk, tradycyjnie w 
części oficjalnej festyn prowadził 
radny Adam Pajda, a dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Bielawie Jan Gładysz informował 
na bieżąco zebranych na festynie 
o programie artystyczno-rozrywko-
wym. Oprawę artystyczną zapewni-
ły: Orkiestra Dęta „SART”, zespoły 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, 
a do tańca przygrywał zespół świe-
tlicowy z Ogrodów Działkowych im. 
gen. Władysława Sikorskiego.

Organizatorzy pragną gorą-
co podziękować za pomoc, udział 
i sponsorowanie XV Dnia Dział-
kowca wszystkim, którzy przyczy-
nili się do uświetnienia festynu, a 
szczególnie: Burmistrzowi Miasta 
Bielawa Ryszardowi Dźwinielowi, 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, So-
juszowi Lewicy Demokratycznej 
Niepublicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
„Gaja”, Miejskiemu Ośrodkowi Kul-
tury i Sztuki, Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Bielawa Leszkowi 
Stróżykowi, Zapaśniczemu Klubo-
wi Sportowemu „Bielawianka”, Bie-
lawskiej Agencji Rozwoju Lokalne-
go, Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Towarzystwu Przyjaciół Bielawy, 
Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej Spółka z o.o., Orkiestrze Dę-
tej „Sart”, Telewizji Sudeckiej oraz  
Barbarze Piastun.  

Podczas tegorocznego Dnia 
Działkowca wyróżniono 12 działek 
(po dwie z każdego ogrodu), nagro-
dzono w: ROD im. Mikołaja Reja - 
Franciszka Święch i Romana Szla-
ga, ROD im. Stanisława Staszica  
- Henryka Łagockiego i Eugeniu-
sza Laska, ROD  „Radość” - Józe-
fa Pawlaczka i Krystynę Dychus, 
ROD im. Władysława Sikorskiego 
- Adama Krawczuka oraz Wiolettę 
i Ewalda Jaromin, ROD „Zachód” 
- Stanisławę Nowakowską i Teodo-
zję Lach, ROD „Wolność” - Leszka 
Kluźniaka i Bolesława Mizerackie-
go.

Nagrodę za najładniejszą 
działkę ufundował burmistrz miasta 
Bielawa Ryszard Dźwiniel.

Pozostałe nagrody ufundo-
wali członkowie SLD: Zbigniew 
Skowroński, Adam Pajda, Leszek 
Białek, Henryk Lichnowski, Mieczy-
sław Sojka, Jerzy Jankowski, Ka-
mil Wojciechowski, Piotr Wiśniow-
ski, Robert Czajkowski oraz radny 
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 
Kazimierz Florczak.

W turnieju rekreacyjno-kultu-
ralno-sportowym dla rodzin dział-
kowców pod nazwą potyczki ro-
dzinne „Razem biegamy, razem 
hakamy” startowało sześć drużyn. 
Turniej prowadził Jarosław Flor-
czak. Wygrała drużyna rodziny Fry-
dryków (Mariusz, Grażyna, Bartek), 
II miejsce zajęła rodzina Langów 
(Bartłomiej, Marta, Maja), III miej-
sce zajęła rodzina Milejskich (Syl-
wia, Marek, Mateusz), IV miejsce 
zajęła drużyna Kukułków (Ewa, 
Julia, Mariusz), V miejsca zajęły 
drużyny Walczaków (Krystyna, Łu-
kasz, Oliwier) oraz rodzina Głęboc-
kich (Renata, Weronika, Patrycja).

- w turnieju rekreacyjno-kultu-
ralno-sportowym nagrody ufundo-
wali:  Ewa Zalewska, Jan Gładysz, 
Leszek Stróżyk, NZOZ Centrum 
Rehabilitacji „Gaja”, Grażyna Ba-
nasik, Zofia Nowicka, Grażyna 
Saczka, Krystyna Szeląg.

Przewodniczący Kolegium Prezesów 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

w Bielawie
Władysław Szewczyk
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BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 
Wolności 1, dnia 13.09.2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wy-
kaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej  przeznaczonej  do zby-
cia, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/12 -  działka znaj-
duje się w rejonie ulicy Włókniarzy, nr 653/2 obręb Północ w Bielawie.
   *****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wol-
ności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki: nr 1 i 2 do zarządzenia 
nr 234/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 19.09.2012 r., załączniki nr 
1-4 do Zarządzenia nr 241//2012 z dnia 19 września 2012 r., załączniki nr 
1,2,3 do Zarządzenia Nr 239/2012 z dnia 19 września  2012 r.



7

Pierwszy zespół Bielawianki 
Bester Bielawa w ramach przygo-
towań do zbliżającego się sezonu II 
ligi brał w ostatni  weekeng (15 i 16 
września) udział w bardzo dobrze 
obsadzonym Turnieju o Puchar 
Prezesa Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych VICTORIA S.A.

W pierwszym meczu na tym 
Turnieju zmierzyliśmy się z gospo-
darzami Victorią Wałbrzych. Spo-
tkanie to było bardzo zacięte i za-
kończyło się dopiero po tie-breaku, 
ale dwa punkty zdobyła VICTORIA, 
mimo że to my prowadziliśmy już 
2:1.

Victoria Wałbrzych - Biela-
wianka Bester 3:2 (-20, 14, -28, 16, 
12)

Pierwsza szóstka: Jerzyk, 
Kurpiel, Borkowski (K), Szymecz-
ko, Gogola, Pacioch, Botwina (li-
bero). 

Set pierwszy to zdecydowa-
na przewaga Bielawianki,  zaś w 
drugim secie było już odwrotnie. W 
połowie drugiej partii  Paciocha na 
ataku zastąpił Dobrzański i zagrał 
na tej pozycji już do końca meczu 
oraz w kolejnym. Najbardziej za-
cięty był  set nr 3, w którym wal-
ka toczyła się do 30-tego punktu z 
happy endem dla naszego zespo-
łu. Pierwsza piłkę setową w trzeciej 
odsłonie miała Victoria, jednak to 
my ostatecznie wyszliśmy na pro-
wadzenie w tym meczu. Set czwar-
ty i piąty to już przewaga Victorii.

W drugim meczu turnieju 
KS Milicz pokonuje 3:0 Jastrzęb-
ski Węgiel, który na do Wałbrzy-
cha przyjechał drużyną Młodej Plus 
Ligi,  mimo że organizatorzy Turnie-
ju zapowiadali przyjazd pierwszego 
zespołu czwartej drużyny Plus Ligi 
z poprzedniego sezonu.

W trzecim spotkaniu turnie-
ju Bielawianka Bester również 3:0 
pokonała młodych zawodników Ja-
strzębskiego Węgla w setach do 
20, 23, 23.

W czwartym meczu turnie-
ju Victoria Wałbrzych pokonała 3:1 
KS Milicz  i praktycznie po pierw-
szym dniu zapewniła sobie pierw-
sze miejsce w Turnieju. Co prawda, 
były  jeszcze do rozegrania dwa 
mecze w niedzielę, ale trudno było 
myśleć, że Victoria da sobie wy-
drzeć zwycięstwo w meczu z Ja-
strzębskim Węglem. 

Nasz zespół natomiast w nie-
dzielę miał zagrać  z KS Milicz o 
prawdopodobnie drugie miejsce w 
Turnieju. Pierwszy set spotkania 
pomiędzy dwoma beniaminkami II  
ligi padł łupem dla Bielawianki, któ-
ra  wygrała samą końcówkę tej par-
tii do 21. Wcześniej do stanu po 21 
walka toczyła się praktycznie punkt 
za punkt.

Do połowy drugiego seta wy-
dawało się, że będziemy w tym 
spotkaniu prowadzić już 2:0, bo-
wiem wygrywaliśmy  w pewnym 
momencie 13:9, jednak to Milicz 
zdobył wtedy serię punktów z rzędu 
i wyszedł na prowadzenie 18:22. 
Bielawianie jednak nie powiedzie-
li ostatniego zdania w tym secie i 
doprowadzili do stanu 23:24. Mi-
licz jednak wykorzystał kolejną pił-
kę setową i doprowadził do remisu 
1:1.

Set nr 3 to od początku zde-
cydowana przewaga Milicza 2:7 
i 17:22, ale w końcówce nasza 
drużyna udowodniła, że nigdy nie 
daje za wygraną i za sprawą m.in. 
serwisów Gogoli doprowadziliśmy 
do stanu 23:24. I podobnie jak w 
secie drugim  Milicz wykorzystał 
piłkę setową i wyszedł na prowa-
dzenie 2:1.

Set nr 4 miał dość dziwny 
przebieg, bowiem od samego jego 
początku przegrywaliśmy (tak do 
stanu 14:17) i w tym momencie 
zaczęliśmy budować przewagę i 
wyszliśmy na prowadzenie 21:20. 
Wówczas nastąpił kolejny zwrot w 
tym secie – m.in. dwie źle przy-
jęte zagrywki spowodowały że na 
tablicy świetlnej  był  bardzo nie-
korzystny dla nas wynik  21:24. 
Jednak w tym okresie świetnie 
zagrał Dariusz Król (zmienił wcze-
śniej na parkiecie Borkowskiego) 
a na zagrywce pewnie i mocno 
piłkę do gry wprowadzał Gogola, 
co pozwoliło wygrać Bielawiance 
tego seta do 25 i wyrównać rywa-
lizację na 2:2.

Set nr 5 miał decydować, 
która z drużyn zajmie co najmniej 
2-gie miejsce w Turnieju. Po-
czątek tego seta był dla Milicza 
0:3, ale chwilę potem był remis 
3:3, 6:6 i od tego stanu zespół 
Krzysztofa Janczaka odskakuje 
nam na 6:10 (między innymi po 
kontrowersyjnej decyzji sędzie-
go przy stanie 6:7). Bielawianka 
po raz kolejny pokazała charak-
ter i doprowadziła do remisu po 
10. Końcówka już jednak nale-
ży do siatkarzy z Milicza, którzy 
zdobywają cztery punkty z rzędu 
i kończą mecz w drugiej piłce me-
czowej.

Bielawianka Bester – KS Mi-
licz 2:3 (21, -23, -23, 25, -11)

Bielawianka miała jeszcze po 
tym meczu teoretycznie szansę na 
zajęcie 2-go miejsca w turnieju, ale 
wiązało się to z porażką Wałbrzycha 
za trzy punkty  w ostatnim meczu 
z Jastrzębskim Węglem.  I można 
powiedzieć że było blisko sensacji,  
bowiem młodzi Jastrzębianie pro-
wadzili już w tym spotkaniu 2:0, ale 
ostatecznie przegrali 2:3.

Tabela końcowa Turnieju 
przedstawia się następująco:
Victoria  Wałbrzych 7 pkt. sety  9:5
KS Milicz 5 pkt. sety  7:5
Bielawianka Bester 5 pkt sety  7:6
Jastrzębski Węgiel 1 pkt sety  2:9

Nagrodę dla najlepszego za-
wodnika Bielawianki Bester w tym 

Turnieju otrzymał Błażej Szymecz-
ko. W turnieju tym w składzie Bie-
lawianki Bester zabrakło środkowe-
go Pawła Skibickiego oraz Michała 
Karaudy, który leczy kontuzję. Tre-
ner Andrzej Zemanek dał w tych 
meczach pograć wszystkim swoim 
zawodnikom.

*****
Kadeci Bielawianki 
Bester wygrywają 

turniej w Legnicy !!!
Najmilsza wiadomość week-

endu 15 i 15 września dotarła do 
nas z Legnicy, gdzie kadeci Biela-
wianki Bester wygrali bardzo do-
brze obsadzony turniej. Oprócz 
naszego zespołu, w turnieju tym 
wzięły udział dwa zespoły Ikara Le-
gnicy, zespół z Opola i Krosna Od-
rzańskiego. Podopieczni Jarosława 
Duszy okazali się niepokonani w 
każdym z czterech meczów.

W turnieju o Puchar Starosty 
Świdnicy wzięło udział 6 drużyn z 
5-ciu klubów, bowiem Gwardia 
Wrocław wystawiła swoje dwa ze-
społy. Oprócz Bielawianki Bester 
zagrały tam także UKS Dekoria 
Świdnica (gospodarz), KKS Ren-
-But Złotoryja i AKS Strzegom. 

*****
Młodzicy zajmują 

trzecie miejsce na 
turnieju w Świdnicy

W naszej grupie rywalizowali-
śmy z Gwardią I i Złotoryją. Jasne więc 
było, że pierwszy mecz z KKS-em bę-
dzie decydował, która drużyna wyjdzie 
z grupy z 2-go miejsca, bowiem Gwar-
dia I była w niej nieosiągalna. Po za-
ciętym spotkaniu wygrali na przewagi 
nasi chłopcy 2:0 w setach do 31 i 24. W 
drugim naszym meczu trener Łukasz 
Gryś, prowadzący młodzików pod nie-
obecność Jarosława Duszy, dał pograć 
zmiennikom, albowiem zespół z Wro-
cławia to niemal kadra Dolnego Śląska 
i jasne było, że nie jesteśmy w stanie 
ich pokonać na tym etapie.

Tym samym w półfinale trafi-
liśmy na zwycięzcę grupy 1-wszej 
- Gwardię II Wrocław. Po zaciętym 
i wyrównanym spotkaniu przegrali-
śmy, ale dopiero w tie-breaku.

W meczu o 3-cie miejsce wy-
graliśmy z UKS Świdnica 2:1.

Gratulujemy najmłodszym 
zawodnikom Bielawianki dobrego 
występu przed zbliżającym się se-
zonem ligowym.

*****
Dziękujemy za dotychcza-

sową współpracę naszym spon-
sorom, partnerom oraz patronom 
medialnym i zachęcamy także inne 
instytucje do wspierania naszego 
klubu. 

*****
Zapraszamy na naszą 

stronę internetową www.bie-
lawianka-siatkowka.pl oraz po-
lubienie naszego profilu na fa-
cebook’u: www.facebook.com/
KS.BielawiankaBesterBielawa

Ze sportowym pozdrowieniem
Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

Pewna wygrana z Jastrzębskim Węglem i minimalne 
przegrane z Wałbrzychem i Miliczem na Turnieju w Wałbrzychu

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
/ oraz uchwały nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 
2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „b” w rejonie ulic  grunwaldzkiej i ceglanej w bielawie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 8 października 

2012r. do 7 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Refe-
racie Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. 
Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej 
bip.um.bielawa.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w 
projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada  2012 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwa-
gi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu miej-
scowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@
um.bielawa.pl do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub 
wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE   
BURMISTRZA BIELAWY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

KONKURS CZYTELNICZO – LITERACKI
,,GERHART HAUPTMANN - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ’’

Z okazji przypadającej 100. rocznicy otrzymania Nagrody Nobla 
przez niemieckiego dramaturga, prozaika, eseistę Gerharta Hauptman-
na - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie zaprasza młodzież 
szkolną do udziału w konkursie czytelniczo-literackim, którego tematyka 
poświęcona jest jego życiu i twórczości.

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie kompletu popraw-
nych odpowiedzi na wszystkie zamieszczone pytania. 

Rozwiązanie konkursu napisane na komputerze, należy dostarczyć 
do dnia 14 listopada 2012 r. do Działu Dziecięco-Młodzieżowego MBP 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43. W bibliotece można również uzyskać 
wszelkie informacje oraz regulamin konkursu wraz z zestawem pytań.

Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w drodze losowania spośród 
autorów kompletu bezbłędnych odpowiedzi.

Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka Działu Dziecię-
co-Młodzieżowego MBP Jolanta Matuszczak.

Pytania konkursowe
1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzin Gerharta Hauptmanna.
2. Gdzie ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych?
3. Podaj nazwę grupy – koła młodych naturalistów, z którą pisarz nawią-
zał kontakt w Berlinie.
4. Od którego roku zamieszkał na stałe w Jagniątkowie?
5. Pierwszy dramat Gerharta Hauptmanna napisany w 1889 roku, dzięki 
któremu stał się znany, zapoczątkował naturalizm na niemieckiej scenie. 
Podaj jego tytuł .
6. Podaj tytuł sztuki Hauptmanna z 1892 roku, osnutej na motywie po-
wstania śląskich tkaczy w 1844 roku.  
7. Gdzie rozgrywa się dramat „Tkacze”?   
8. W jakiej miejscowości Gerhart Hauptmann stworzył swoje największe 
dzieła: „Tkacze”, „Futro bobrowe”, „Woźnica Henschel”, „Wniebowzięcie 
Hanusi” czy „Kolega Crampton”?
9. Kto napisał „Księgę Ducha Gór”, będącej zbiorem dziewięciu przygód 
legendarnego władcy Karkonoszy?
10. Podaj tytuł dramatu,w którym drwal Seidel wypowiada słowa: „A co? 
Różnie bywa. Kija to z niej nie zdejmuje prawie! Tyle, co do karczmy idzie. 
Na noc ją z chałupy pędzi, żeby mu pieniędzy przyniosła. Piątaka, co 
już najmniej, choćby tak, jak dziś, diabli się tłukli po świecie. Co jemu do 
tego? On piątaka na wódę musi mieć! A skąd teraz, na ten przykład, taki 
dzieciuch piątaka weźmie? Kraść pójdzie? To siedzi do północka na dro-
dze i płacze. Bo jak wróci, nim stary zaśnie, a pieniędzy nie przyniesie, to 
się ludzie z drugiego końca wsi zlatują, taki wrzask, tak ją wali!”
11. Jaką pisarz otrzymał nagrodę w 1912 roku za: „przede wszystkim w uznaniu 
jego płodnej, różnorodnej i wybitnej działalności w dziedzinie sztuki dramatycznej”?
12. Podaj tytuł baśni dramatycznej, w której bohaterami są: Henryk (odle-
wacz dzwonów), jego żona Magda, Baba Jaga, Rusałka, Wodnik, Kozo-
dój, Elfy i Krasnoludki obojga płci.
13. Na podstawie jego utworów powstało wiele filmów fabularnych. Podaj 
tytuł pierwszego,  powstałego w 1913 roku.
14. Dom braci Hauptmannów stał się szczególnym miejscem towarzyskich 
i artystycznych spotkań i dał początek kolonii artystycznej w Szklarskiej Po-
rębie. Formalnie kolonia ukonstytuowała się po śmierci Carla Hauptmanna. 
W 1922 roku powstało tam stowarzyszenie, w którym m. in. miał honorowe 
członkostwo Gerhart Hauptmann. Podaj jego pełną nazwę.
15. Podaj dokładną datę i miejsce śmierci pisarza.
16. Gdzie pochowano 28 sierpnia 1946 roku Noblistę?
17. Podaj nazwę przynajmniej jednej polskiej miejscowości, w której znaj-
duje się muzeum Gerharta Hauptmanna?
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5 – 7.10
MAGIC MIKE godz.19.00 

prod. USA
„Magic Mike” opowiada o 

młodych facetach, dla których je-
dynym sposobem na sowity za-
robek w czasach kryzysu jest 
rozbieranie się przed damską 
publicznością. Oparty na wspo-
mnieniach jednego z najpopular-
niejszych aktorów młodego po-
kolenia Channinga Tatuma, który 
jako 19-latek dorabiał jako wzię-
ty tancerz erotyczny, film uka-
że przemianę młodego chłopaka 
(Alex Pettyfer) w króla męskiego 
striptizu, rozgrzewającego panie 
w towarzystwie najbardziej pożą-
danych męskich gwiazd współ-
czesnego kina.

12 – 14.10
SŁODKICH SNÓW 

godz.19.00 prod. HISZ
Jeden z najwyżej ocenio-

nych i najpopularniejszych hisz-
pańskich filmów w 2011 roku, 
nowe dzieło Jaume Balaguero, 
który przywróciwszy świetność 
europejskiemu kinu grozy przebo-
jową serią „[REC]”, z podobnym 
sukcesem odnawia kanon thrille-
ra psychologicznego.  Cesar (po-
pisowa rola Luisa Tosara - gwiaz-
dy numer 1 hiszpańskiego kina) 
wzorowo wypełnia obowiązki do-
zorcy w luksusowej kamienicy w 
samym sercu Barcelony. Gdy jed-
nak w jednym z najelegantszych 
mieszkań zamieszka piękna Clara 
(Marta Etura), w skrytym Cesarze 
obudzi się demon. Zrobi wszyst-
ko, by zbliżyć się do fascynującej 
go kobiety.

19 – 21.10
2 DNI W NOWYM JORKU 

godz.19.00 prod. FRA
Owacyjnie przyjęta na fe-

stiwalu w Sundance kontynuacja 
„Dwóch dni w Paryżu”, porówny-
wanych przez krytykę z najlepszy-
mi komediami Woody’ego Allena. 
Po rozstaniu z Jackiem, Marion 
(Julie Delpy) przenosi się do No-
wego Jorku, gdzie, przygotowując 
wystawę swoich fotografii, pozna-
je słynnego prezentera radiowego 
Mingusa (Chris Rock). Wszystko 
zdaje się ich dzielić, ale to właśnie 
w ramionach obdarzonego wyjąt-
kowo ciętym dowcipem gwiazdora 
eteru ponętna Francuzka znajdzie 
pocieszenie po miłosnym zawo-
dzie. Ich sielankę zakłóci nagła 
wizyta ekscentrycznego ojca Ma-
rion.

26 – 28.10
JAK URODZIĆ I NIE ZWA-

RIOWAĆ godz.19.00 prod. USA
Komedia w gwiazdorskiej 

obsadzie na podstawie bestsel-
lerowego poradnika dla przy-
szłych rodziców „W oczekiwaniu 
na dziecko”. Poznajemy pełne 
nieoczekiwanych zwrotów akcji, 
splatające się ze sobą historie 
pięciu par, które stają przed wy-
zwaniami zbliżającego się rodzi-
cielstwa.

  kom lg

MOKIS Informuje i zaprasza 
3 października
17.00 – Jiri Kollert – Malarstwo - wernisaż wystawy  czeskiego arty-

sty w ramach XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej - czynna 
do 15.10 - galeria KORYTARZ

4 października 
g.18.30  - DIETA CUD – sztuka Jana Jakuba Należytego w wyko-

naniu Teatru Palladium,  z Warszawy (szczegóły w odrębnej informacji)

5 października
g.10.30 – Jubileusz 5-lecia Niepublicznego Gimnazjum z Oddziała-

mi Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie oraz współpracy z 1-33 Huf-
cem Pracy w Bielawie – teatr kino MOKiS 

7 października
g. 18.30 - Koncert instrumentalny na fortepian i skrzypce w ramach 

XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej – kościół pw. Ducha 
Świętego

8 października
g.11.00 – Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku - teatr kino MOKiS

12  -14 października
XIV Młodzieżowy Festiwal Polskiej Piosenki Estradowej SOLO – 

szczegóły www.sck.bielawa.pl  - teatr kino MOKiS

15 października 
g.11.00 zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład szczegóły 

www.butw.pl - teatr kino MOKiS

19 października
g.16.00 DZIEŃ SENIORA - coroczna impreza integracyjno-arty-

styczna organizowana przez PZEiR - teatr kino MOKiS

22 października
g.11.00 zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład szczegóły 

strona www.butw.pl - teatr kino MOKiS

24 października
g.17.00 – SACRUM i PROFANUM - wernisaż wystawy obrazów 

Marka Cieśli – galeria Korytarz

25 października
g.18.00 – PIOTRUŚ i PIRACI – spektakl teatru Klinika Lalek z Wro-

cławia - nie tylko dla dzieci. Wstęp 5 zł – teatr kino Mokis 

Zajęcia stałe:
Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – zaję-

cia poniedziałki i środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” prowadzi Rafał Smoliński – poniedziałki g.17.00 

– 21.00 scena
Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elżbieta Zachowska 

: Soliści - poniedziałek i czwartek g.16.00;  Chór Kameralny - wtorek 
15.30, Zespół wokalny „Erato” - wtorek 17.00,  Zespół „Quartet” - czwar-
tek 18.00-20.00  –  sala prób

Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz  – wtorek  17.30 – 21.00 
- scena

Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – środa g.16.00 – sala prób

Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – wtorek 
g.16.00 – 17.30, środa 17.30  - 20.30,czwartek 19.00 0 20.30  - scena

Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry 

Rewelacyjna komedia na otwarcie sezonu kulturalnego. Adrian-
na Biedrzyńska, Ewa Kuklińska, Grażyna Barszczewska i wiele innych 
gwiazd polskiej sceny teatralnej w sztuce DIETA CUD, wyreżyserowanej 
przez Piotra Dąbrowskiego. 

Teatr - kino MOKiS 4 października 2012 o godz. 18.30.
Bilety w sprzedaży od 17 września w biurze MOKIS w cenie: 60 zł 

przedsprzedaż, 65 zł w dniu spektaklu, 55 zł dla grup zorganizowanych. 
Nowy klimat sali, nowe fotele, nowy sezon kulturalny i nowe emocje.
 ZAPRASZAMY!!
 Więcej o spektaklu: http://www.dieta-cud.info/#o-spektaklu, 

UWAGA! 

Wiceburmistrz Mariusz 
Pach pogratulował zawodnikom 
Zapaśniczego Klubu Sportowe-
go „Bielawianka”, zdobycia med-
ali w finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sport-
ach Letnich. Nasi zapaśnicy – Da-
wid Kuczyński i Grzegorz Majkut 
– przywieźli z zawodów srebrny 
i brązowy medal. Taki wynik jest 
znaczącym sukcesem młodych za-
wodników, trenera Artura Czypi-
onki i całego klubu zapaśniczego.

Gratulując wyników wicebur-
mistrz Mariusz Pach powiedział - 
„Rezultaty i profesjonalne podejście 
do treningów Dawida Kuczyńskiego 
i Grzegorza Majkuta, mogą stanowić 
wzór dla wszystkich młodych spor-
towców w Bielawie”.

Na koniec spotkania w Urzę-
dzie Miejskim, zastępca burmistrza 
życzył zawodnikom kolejnych równie 
ważnych wyników na zapaśniczych 
matach i żeby omijały ich kontuzje. 

  Łukasz Masyk

Medaliści olimpiady młodzieży u Burmistrza Miasta

Przez półtorej godziny na bie-
lawskiej Skateplazie jeździli jedni 
z najlepszych deskorolkowców 
na świecie.

Miejscowi skaterzy przeciera-
li oczy ze zdumienia, kiedy w pią-
tek 7 września na płytę skateparku 
wjechali zawodnicy z team’u Po-
well Peralta - Brad McClain, Josh 
Hawkins oraz Nolan Munroe. 
Wcześniej amerykanie zdobyli kil-
ka nagród w zawodach Baltic Ga-
mes, a także wystąpili gościnnie 
na łódzkim skateparku. Po wizy-
cie w Bielawie, team Powell Per-
alta pojechał na kolejny pokaz, 

Team Powell Peralta na bielawskim skateparku
tym razem przed warszawską 
publicznością. 

Wizyta amerykańskich za-
wodników w Bielawie została zor-
ganizowana zupełnie spontanicz-
nie i była możliwa dzięki dobrym 
kontaktom Urzędu Miejskiego z fir-
mami Skateparki.pl i Pogo. 

Deskorolkowcom zza oceanu 
towarzyszyli filmowiec Terry Lerue i 
fotograf „Devill” Nunes. Ich relację 
z trasy po Polsce, w tym z wizyty w 
Bielawie, można będzie obejrzeć 
na stronie www.TonyHawk.com, 
a także w Skateboarder mag! 

  Łukasz Masyk


