
1 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 listopada – ZADUSZKI

	 Wszystkich	świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście wspo-
mina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się myśli - „Świętem Zmarłych”. W dniu 
Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i prze-
bywa u Boga w niebie. Radujemy się z wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć wśród ludzi nieraz zaginęła. W 
odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada, w dniu zadusznym - wspomina się wszystkich wier-
nych zmarłych. 

    Ks. Piotr A. Faliński
    Zaduszki
    kręte alejki wiodące przez ziemię
    znaczone krzyżami
    poświata płomieni wypełnia
    ogrom ciemności
    i cisza zmieszana z zadumą
    otwiera jak klucz grobowe milczenie
    spotkanie dwóch światów
    które są tak odległe
    jednak bliskie bo związane
    z człowiekiem
    to życie
    to jedność
    to Zaduszki 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA BIELAWA

     

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy
zaprasza

na

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI

 
z udziałem

Kompanii Honorowej WP
22-go Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka

11.11.2011   (Piątek  )
 

  godzina 12.30 - Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę:
        Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie.  

    Ok.13.40 - (po mszy) Uformowanie pochodu i przemarsz z orkiestrą  
    ulicą Wolności na Plac Kombatantów

godzina 14.00 - Uroczystości na Placu  Kombatantów:
• Odśpiewanie hymnu państwowego
• Wręczenie odznaczeń 
• Wystąpienie okolicznościowe  Przewodniczącego RM Leszka Stróżyka
• Złożenie kwiatów
• Salwa Honorowa
• Wysłuchanie „Roty”
• ok.15.00 Zakończenie uroczystości 
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Burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel i prezydent Ciechanowa Wal-
demar	Wardziński	zawarli porozumie-
nie o współpracy między obu miastami. 
Zgodnie z podpisaną deklaracją sa-
morządy Bielawy i Ciechanowa będą 
rozwijać partnerskie stosunki w dzie-
dzinach gospodarki, kultury, sportu i 
ekologii. Nasze miasta wiele obiecują 
sobie również po współpracy miesz-
kańców, klubów sportowych, zespołów 
muzycznych i tanecznych oraz wspól-
nych wyjazdach dzieci i młodzieży. 

Bielawa i leżący w centralnej 
Polsce Ciechanów mają z sobą wie-

Partnerskie porozumienie pomiędzy Bielawą a Ciechanowem
le wspólnego. Miasta dużo inwestują 
w infrastrukturę sportową i ekologię 
oraz stawiają sobie za główny cel 
rozwój gospodarczy. 

Pierwsze oficjalne rozmowy na 
temat współpracy pomiędzy Bielawą 
a Ciechanowem odbyły się 26 sierp-
nia w bielawskim urzędzie. Natomiast 
sam pomysł na partnerstwo zrodził 
się przy okazji udziału przedstawicie-
li Bielawy i Ciechanowa w samorzą-
dowych konferencjach i kongresach. 
Porozumienie podpisane zostało 30 
września w Ciechanowie.

  Łukasz Masyk 

W Uniejowie (woj. Łódzkie) 
spotkali się eksperci z dziedziny 
ekologii, turystyki i współpracy re-
gionalnej, odpowiedzialni za budo-
wę markowych produktów turystycz-
nych. Wśród osób zaproszonych na 
konferencję „Marka – Region Pro-
mocja”, znaleźli się między innymi: 
prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Tomasz	 Łysek, rektor Po-
litechniki Łódzkiej prof. Stanisław	
Bielecki, przedstawiciel Polskiej 
Organizacji Turystycznej Jacek	 Ja-
nowski, a także burmistrz Bielawy 
Ryszard	Dźwiniel.

Bielawa została zaproszona 
do udziału w konferencji, jako lider 
edukacji ekologicznej. Okazuje się 
bowiem, że coraz więcej miast i re-
gionów zaczyna sięgać po ekolo-
gię i wykorzystywać ją jako główny 
element swojej promocji. Burmistrz 
zaprezentował nasze miasto oraz 
omówił najistotniejsze osiągnięcia w 
dziedzinie poszanowania środowi-
ska naturalnego oraz eko-edukacji. 

Duże wrażenie na uczestni-
kach konferencji wywarły m.in. Cen-
trum Odnawialnych Źródeł Energii, 
Szkoła Leśna oraz cykl kształcenia 
ekologicznego – od przedszkola po 
studia wyższe. W trakcie spotkania 
burmistrz podkreślił, że ekologia w 

Ekologia jako sposób na skuteczną promocję
naszym mieście to nie tylko eduka-
cja i inwestycje, ale także duża ak-
tywność w proekologicznych stowa-
rzyszeniach. 

Konferencja była okazją do 
zaprezentowania najnowszego pro-
jektu Bielawy i Niemieckiej Funda-
cji Ochrony Środowiska DBU, czy-
li stworzenia na bazie zabytkowej 
przepompowni Interaktywnego Cen-
trum Poszanowania Energii. Dzięki 
pieniądzom z Fundacji ponad stu-
letnia przepompownia stanie się 
prawdziwą regionalną atrakcją. W 
interaktywnym centrum można bę-

dzie zaobserwować w jaki sposób 
powstaje energia oraz co najważ-
niejsze - samemu ją wyprodukować.  
Wspomniany obiekt wraz ze Szkołą 
Leśną i Centrum Odnawialnych Źró-
deł Energii, stanowić będzie bogatą 
ofertę eko-edukacji dla dzieci i mło-
dzieży z całego kraju.

7 października w Uniejowie 
oprócz Bielawy swoje dokonania w 
dziedzinie ekologii i turystyki, zapre-
zentowały jeszcze m. in. Barlinek, 
Wejherowo, Szczyrk oraz gospodarz 
konferencji Uniejów.

  Łukasz Masyk 

Pięknie odnowiona elewacja, 
nowoczesny system ogrzewania 
oraz winda dla niepełnosprawnych 
uczniów, to efekt zakończonej mo-
dernizacji budynku Eko-
logicznego Gimnazjum 
nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. Dzięki do-
tacji (300 tys. zł) z Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, jedna 
z największych placó-
wek oświatowych w mie-
ście odzyskała dawny 
blask. Jak podkreślają 
jej uczniowie, po prze-
prowadzonym remoncie 
z przyjemnością chodzą 
do swojej szkoły. 

Inwestycja koszto-
wała 735 tysięcy złotych, 

Ekologiczne gimnazjum - nowa elewacja, winda i ogrzewanie
ale efekt prac jest widoczny. Stare 
szkolne mury zastąpiła kolorowa ele-
wacja, pojawiła się także winda oraz 
przebudowano podjazd dla osób nie-

pełnosprawnych. - Modernizacja to 
nie tylko efekt wizualny, ale także wy-
mierne oszczędności. W gimnazjum 
zamieniono bowiem przestarzałą i 

nieekonomiczną sieć central-
nego ogrzewania na nowo-
czesny system, który spraw-
dzi się już w nadchodzącą 
zimę - argumentuje burmistrz 
miasta Ryszard	Dźwiniel. 

Ekologiczne Gimna-
zjum nr 3 jest piątym obiek-
tem oświatowym, który w cią-
gu ostatnich kilku lat poddany 
został kompleksowej moder-
nizacji. Wcześniej miasto 
wykonało podobne prace w 
Gimnazjum nr 2, w dwóch bu-
dynkach Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 oraz w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2.

 Łukasz Masyk 

Pod takim hasłem 18 paździer-
nika w Szkole Leśnej odbyła się kon-
ferencja, zorganizowana przez Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie, Izbę Rze-

„Innowacyjne technologie. Odnawialne źródła energii”
mieślniczą i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Świdnicy oraz Urząd Miejski w 
Bielawie. W konferencji tej uczestni-
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czyli m. in. przedstawiciele Izby rze-
mieślniczej z Drezna – Ivana	 Pu-
rath, panowie Homola,	 Andreas	
Hubner i Geissler, a także Leszek	
Stróżyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy, wiceburmistrz An-
drzej	Hordyj	oraz Zdzisław	Racho-
wiecki – prezes Izby Rzemieślniczej 
w Świdnicy i Starszy Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie.

- Idea stworzenia transgra-
nicznego forum wymiany poglądów 
i doświadczeń, związanych z in-
nowacyjnymi technologiami w róż-
nych dziedzinach działalności go-
spodarczej – powiedziała podczas 
otwarcia konferencji Małgorzata	Lu-
cińska – dyrektor świdnickiej Izby 
Rzemieślniczej – powstała podczas 
partnerskiego spotkania władz Izby 
Rzemieślniczej z Drezna oraz Izby 
Rzemieślniczej ze Świdnicy, jakie 
odbyło się w maju br. Po wizycie go-
ści z Drezna, bardzo szybko podjęli-
śmy decyzję o organizacji pierwszej 
takiej konferencji, kierując naszą 
uwagę na alternatywne źródła ener-
gii i pozyskiwanie energii z tych źró-
deł dla biznesu.

Uczestników konferencji przy-
witała Katarzyna	Wierzbicka – dy-
rektor bielawskiego Cechu, a do-
tychczasowe działania Bielawy na 
rzecz ekologii oraz zamierzenia uję-
te w strategii rozwoju miasta na lata 
2007-2013 omówił wiceburmistrz 
Andrzej	Hordyj. Z kolei Kamil	Woj-
ciechowski – pełnomocnik g,miny 
ds. zarządzania energią podkreślił, 
iż Bielawa od wielu lat stawia na po-
szanowanie środowiska naturalnego 
oraz edukację ekologiczną. Miasto 
aktywnie działa na polu oszczędno-
ści energii, zarówno przez realizację 
działań w zasobach komunalnych, 
jak również przez realizację dzia-
łań zachęcających mieszkańców do 

zwiększonej troski o ochronę środo-
wiska. Niejako udokumentowaniem 
działań Bielawy na rzecz ekologii 
była projekcja filmu „Bielawa – mo-
delowe miasto ekologiczne”.

Następnie praktyczne aspek-
ty energetyki odnawialnej w reali-
zacjach na terenie Polski i UE na 
przykładzie kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych  przedsta-
wił Mirosław	Socha z firmy GEDE-
ON – ekspert Dolnośląskiego Kla-
stra Energii Odnawialnej. Roman	
Warchoł – doradca Zarządu firmy 
TAURON Polska Energia SA mówił 
o udziale zielonej energii w energe-
tyce polskiej i działaniach firmy w 
tym zakresie. Jacek	Jacak – dyrek-
tor ds. Handlowych i Projektowych 
firmy SCHREDER mówił o alterna-
tywnych źródłach energii w Bielawie 
i krajach UE – program „Green Light, 
a Radosław	Szalek – kierownik Re-
gionu Wrocław tej firmy przedsta-
wił innowacyjny system sterowania 
oświetleniem drogowym Owlet. Mi-
chał	Orzechowski – przedstawiciel 
firmy Windprojekt Sp. z o.o. omówił 
projektowanie, budowę i eksploata-
cję energii wiatrowych oraz przed-
stawił korzyści z tych inwestycji dla 
środowiska, miasta, mieszkańców 
i kraju. Andreas	Hubner podkreślił 
konieczność zmian w pozyskiwaniu 
energii i związane z tym szanse na 
rynku dla rzemieślników i progra-
my wspierające tę działalność. Pan 
Geissler, który jest przedstawicie-
lem firmy budowlanej i rzeczoznaw-
cą podkreślił jak ważną rzeczą jest 
oszczędzanie energii w różnych eta-
pach budowy domów.

Działalność Centrum Odna-
wialnych Źródeł Energii przedstawił 
Grzegorz	 Raganowicz	 – dyrektor 
Powiatowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie, który na-
stępnie zaprosił uczestników konfe-
rencji do zwiedzenia tej placówki.

  B. Lesiewicz

„Innowacyjne technologie. Odnawialne źródła energii”

Uczniowie, nauczyciele, członkowie stowarzyszeń i instytucji pomocy spo-
łecznej, wzięli udział w happeningu, który miał zwrócić uwagę, że każdy człowiek 
bez względu na chorobę, która go dotknęła, ma prawo do równego traktowania. 

Organizatorem manifestacji na placu Wolności w Bielawie był Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej „Nestor”. Uczestnicy happeningu wręczyli na ręce 
wiceburmistrza Mariusza Pacha petycję z apelem o promowanie wśród miesz-
kańców tolerancji dla osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami. 

Happening został zorganizowany w ramach drugiej edycji pro-
gramu edukacyjno-profilaktycznego „Gdybym wiedział...?” 

     Łukasz Masyk

Happening na bielawskim rynku

Monika,	Aleksandra	i	Bartek	
Cukiernik to wyjątkowe rodzeństwo. 
Są trojaczkami, które 10 sierpnia 
skończyły osiemnaście lat i wspól-
nie weszły w dorosłe życie. Symbole 
dorosłości w postaci dowodów oso-
bistych również odebrali razem i to z 
rąk samego burmistrza miasta. Do-
kumenty trojaczki otrzymały 6 paź-
dziernika w Urzędzie Miejskim, a w 
tym niecodziennym wydarzeniu to-
warzyszyli im rodzice i dziadkowie.  
 Monika, Ola i Bartek nie kryli wzru-
szenia, ponieważ spotkanie z bur-
mistrzem było niespodzianką przy-
gotowaną przez dziadków z okazji 
„osiemnastki”. Cała trójka podkre-
ślała, że z dowodów osobistych sko-
rzysta i zagłosuje w wyborach parla-
mentarnych. 

W trakcie uroczystości rodzi-
ce wspominali minione osiemnaście 
lat, a przede wszystkim trud zwią-
zany z opieką i wychowaniem trójki 
dzieci. - To były trochę inne czasy, 

„Ich troje” u burmistrza
o wszystko trzeba było się starać na 
wszelkie sposoby, a w naszym przy-
padku nawet potrójnie. Było trudno, 
ale z pomocą dziadków, sąsiadów i 
całej rodziny udało nam się wycho-
wać wspaniałe dzieci – powiedzia-
ła mama trojaczków Marzanna	Cu-
kiernik. 

Wręczając dowody osobiste 
burmistrz życzył rodzeństwu po-
myślności i samych sukcesów w do-
rosłym życiu, a ich rodzicom oraz 
dziadkom zadowolenia z dzieci i 
wnuków.

  Łukasz Masyk 

8 października w sali Teatru Ro-
botniczego odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku z Bielawy 
i Nowej Rudy. Gośćmi uroczystości 
byli m. in.: Lidia	Geringer	de	Oeden-
berg – poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Tomasz	 Smolarz i Monika	
Wielichowska	 – posłowie na Sejm 
RP, Marek	 Dyduch – radny Sejmiku 
Dolnośląskiego, Ryszard	 Dźwiniel – 
burmistrz Bielawy, Mariolla	 Jonas – 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Bielawy, Stefania	 Pagórska i Adam	
Pajda – bielawscy radni, Iwona	 Ma-
tyja – reprezentująca władze Dzier-
żoniowa, Paweł	 Brzozowski	 – wice-
burmistrz Pieszyc i pieszycka radna 
Beata	 Czerniejewska oraz Janina	
Hojden-Lipkowska – dyrektor Wał-
brzyskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. W imieniu ks. dziekana dr. 
Stanisława	 Chomiaka w inauguracji 
uczestniczył ks. Daniel	 Marcinkie-
wicz. Obecni byli także przedstawicie-
le władz Nowej Rudy.

Uroczystość poprowadziły: Gra-
żyna	Smolińska – prezes Bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Karolina	 Popiel – koordynator Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Nowej 
Rudzie.

Tradycyjnie inaugurację rozpo-
czął hymn „Gaudeamus igitur” w wyko-
naniu zespołu pod kierunkiem Elżbiety 
Zachowskiej, działającego w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki.

Uroczystego otwarcia roku aka-
demickiego dokonał burmistrz Ry-
szard	 Dźwiniel	 – honorowy członek 
Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

„Szanowni Słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku

Szanowni Goście
Kolejny raz przypadł mi w udzia-

le zaszczyt otwarcia roku akademic-
kiego bielawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W tym roku dodat-
kowo gościmy na inauguracji brać stu-
dencką z pobliskiej Nowej Rudy, którą  
szczególnie serdecznie witam w na-
szym mieście.

Bielawski Uniwersytet istnie-
je już 6  lat i z roku na rok przybywa 
w nim słuchaczy, z 16 osób – założy-
cieli,  liczy obecnie ponad 200 osób. 
Świadczy to o jego znaczeniu dla 
osób starszych, dla których nie metry-
ka jest ważna, ale otwartość na świat, 
a przede wszystkim kontakt z drugim 
człowiekiem.

Tak się dzieje na świecie, w Pol-
sce i w Bielawie, że osób starszych 
przybywa i stanowią one coraz więk-
szy procent ogółu ludności. Przemia-
ny ekonomiczne, gospodarcze, postęp 
techniczny i ekonomiczny sprawiły, że 
właśnie ta grupa społeczna najmniej 
zyskała na tych przeobrażeniach, któ-
re dokonywały się na świecie i w Pol-
sce w ostatnich latach. Często osoby 

te musiały z różnych przyczyn rezy-
gnować z dalszej edukacji. W efekcie 
powstały niezaspokojone potrzeby: 
samokształcenia, poznawania śro-
dowiska, poszerzania wiedzy i umie-
jętności, czy wykonywania społecz-
nie użytecznych działań. Ale przede 
wszystkim potrzeba bycia uznanym za 
ważną część społeczeństwa, potrze-
ba wypełnienia wolnego czasu, utrzy-
mywania więzi towarzyskich, a także 
możliwości realizacji młodzieńczych 
marzeń, które dotychczas były nie do 
pogodzenia z życiem zawodowym i 
obowiązkami rodzinnymi.

Odpowiedzią na te wszystkie 
potrzeby stały się Uniwersytety Trze-
ciego Wieku, w których każdy senior 
może się realizować, poszerzać swoją 
wiedzę, czuć się osobą potrzebną, ak-
tywną, wykorzystującą swoje życiowe 
doświadczenia. Na przykładzie bielaw-
skiego Uniwersytetu widać jak duże 
jest zainteresowanie słuchaczy sze-
rokim wachlarzem oferty edukacyjnej i 
zajęć z zakresu aktywności fizycznej, 
co tylko może być dobrym przykładem 
dla młodego pokolenia.

W dobie starzejącego się społe-
czeństwa rola seniorów nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Stąd zadania dla 
władz lokalnych, które coraz częściej i 
w różnych dziedzinach życia powinny 
brać seniorów pod uwagę i uwzględ-
niać ich potrzeby. Bielawski samorząd 
od początku wspiera działalność Uni-
wersytetu, cieszymy się, że ta działal-
ność coraz bardziej się rozwija i coraz 
więcej osób znajduje tu miejsce dla 
siebie. Na pewno nie zapomnimy o 
seniorach, którzy po trudach życia za-
wodowego w końcu mogą odpocząć 
i wygospodarować czas na realizację 
swoich marzeń, a także na poznawa-
nie nowinek tego świata.

Z pewnością na uwagę zasługu-
je fakt otrzymania w lipcu br. przez Bie-
lawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
samoakredytacji nadanej przez Fun-
dację Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
która świadczy o poziomie dydaktycz-

nym i organizacyjnym placówki oraz 
buduje jej autorytet w środowisku na-
ukowym i społecznym.

Sukcesy nie biorą się znikąd. 
Ogromna w tym zasługa pani prezes 
Grażyny Smolińskiej i wszystkich osób 
zaangażowanych w działalność Uni-
wersytetu, które włożyły swoją ener-
gię, swój czas, a przede wszystkim 
serce. Osobom tym serdecznie dzię-
kuję, a wszystkim słuchaczom gratulu-
ję decyzji o podjęciu studiów oraz ży-
czę inspiracji do realizacji zadań czy 
też marzeń, które teraz stały się możli-
we do spełnienia. Życzę, aby nowy rok 
akademicki przyniósł wiele satysfakcji i 
zadowolenia.

Swoje wystąpienie zakończę 
sentencją polskiego lekarza i naukow-
ca Antoniego Kępińskiego: „Ludzie, 
którzy przyjmują swoją starość, nie 
robiąc z niej problemu, są młodsi od 
Tych, którzy chcą za wszelką cenę za-
chować swoją młodość”.

Rok akademicki 2011/2012 na 
Bielawskim i Noworudzkim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku uważam za 
otwarty.”

Zaproszeni goście życzyli słu-
chaczom uniwersytetów, by byli jak 
najdłużej młodzi, dla siebie serdecz-
ni, by stanowili jedną wielką rodzinę. 
A przede wszystkim wzbogacali swoją 
wiedzę, bo człowiek jak długo się uczy, 
tak długo czuje się młodym.

Inauguracyjny wykład „Polska 
prezydencja w Unii Europejskiej” wy-
głosiła europoseł Lidia	 Geringer	 de	
Oedenberg podkreślając, że przez 6 
miesięcy Polska jest najważniejszym 
krajem w Unii Europejskiej i jak do tej 
pory świetnie sobie radzi. Europoseł 
przekazała także prezent – po dwa za-
proszenia dla przedstawicieli obu Uni-
wersytetów do Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli lub Strasburgu.

Uroczystość zakończył krótki re-
cital – kilka piosenek pięknie zaśpie-
wała Patrycja	Mizerska – uczennica 
Liceum Muzycznego.

  Barbara Lesiewicz

Wspólna inauguracja roku akademickiego
Bielawskiego i Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
Na podstawie art. 17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003r nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami/ oraz uchwały nr LXVII/483/10 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu: 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W REJONIE 

CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIELAWIE
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od	9	listopada	2011r.	do	
8	grudnia	2011r.	w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej pok. nr 18  w godz. pracy urzędu.  Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w 
dniu	8	grudnia	2011r.	o	godz.	10.00	w	Urzędzie	Miasta	Bielawa		w pok. 
nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi na-
leży składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
23	grudnia		2011r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008r o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
/ Dz.U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może 
wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. 
projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej 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 ter-
minie do dnia	23	grudnia	2011	r.
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Uroczystości jubileuszowe odbyły się 15 paź-
dziernika w sali Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki, a zaszczycili je swoją obecnością m.in.: Tomasz	
Smolarz – poseł na Sejm RP, Stanisław	Jurcewicz	
– senator, przedstawiciele władz powiatu dzierżo-
niowskiego: Jacek	Grzebieluch – przewodniczący 
Rady Powiatu , Dariusz Kucharski – wicestarosta , 
radni powiatowi, członkowie Zarządu Powiatu, Ewa	
Hubisz – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Ali-
cja	Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury, 
Katarzyna	Złotnicka – dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rozwoju i Promocji, władze Dzierżonio-
wa reprezentował Ryszard	Szydłowski – zastępca 
burmistrza ds. społecznych, władze Piławy Górnej 
burmistrz Zuzanna	Bielawska,  władze Bielawy Le-
szek	Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy i Ryszard	Dźwiniel	– burmistrz. Na uroczystość 
przybyli także: Rafał	Brzeziński	– dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielawie, Ewa	 Zalewska – 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, dy-
rektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, 
a przede wszystkim około 100 absolwentów, obecni 
i byli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz grono jej 
uczniów.  

Odczyt na temat historii szkoły wygłosił bielaw-
ski kronikarz Krzysztof	Pludro – Honorowy Obywa-
tel Miasta Bielawa, który tak mówił o początkach jej 
utworzenia:

12 sierpnia 1897 r. odbyło się, pod przewod-
nictwem naczelnika Huebnera, posiedzenie zarzą-
du Gminy, na którym podjęto lakoniczna uchwałę: 
„jednogłośnie postanawia się, aby w Bielawie utwo-
rzyć zawodową szkołę tkacką”. W dwa dni później, 
14 sierpnia, naczelnik wystosował do Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu następujące pismo:

Nawiązując do projektu utworzenia w powiecie 
dzierżoniowskim szkoły tkackiej, przedstawicielstwo 
Gminy Bielawa prosi o rozpatrzenie uchwały zarzą-
du Gminy z 12 sierpnia. Miejscowość nasza jest ży-
wotnie zainteresowana powstaniem szkoły tkackiej 
w Bielawie. Za tą lokalizacją, jako najbardziej odpo-
wiednią, opowiada się także Izba Handlowa w Świd-
nicy.”

W efekcie tych starań, uroczyste otwarcie szko-
ły nastąpiło 15 października 1900 roku. Szkoła otrzy-
mała nazwę: PRUSKA ZAWODOWA SZKOŁA WŁÓ-
KIENNICZA. Zajęcia rozpoczęły się jeszcze tego 
samego dnia na wydziale tkackim. Zajęcia dydak-
tyczne na kierunku farbiarskim rozpoczęły się w na-
stępnym roku szkolnym.

Bielawska Szkoła Włókiennicza w takim kształ-
cie i strukturach, przetrwała z niewielkimi tylko zmia-
nami do 1939 r., to jest do wybuchu II wojny świato-
wej. Po jej zakończeniu, w całkowicie odmiennych 
warunkach politycznych, gospodarczych i społecz-
nych, rozpoczął się w 1946 r. nowy rozdział w dzie-
jach szkoły – ROZDZIAŁ POLSKI. 

Krzysztof	Pludro przedstawił historię szkoły aż 
do chwili obecnej, po czym zebrani na jubileuszowej 
uroczystości obejrzeli film „Szkoła w oku kamery”,  
przedstawiający jej historię oraz najważniejsze wy-
darzenia z jej życia na przełomie 65 lat.

Również w swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu 
Szkół w Bielawie, Ireneusz	Rutowicz, nawiązał do 
111-letniej historii szkoły, ale przede wszystkim mó-
wił o działaniach związanych z dostosowaniem szko-
ły do zachodzących w Polsce zmian, które należy 
ocenić bardzo pozytywnie.

Obecnie szkoła liczy 12 oddziałów w 2 typach 
szkół (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 
2), w których kształci się 314 uczniów.  

Jubileusz to okazja do wspomnień, które choć 
minione, pozostają w sercu. Swoimi wspomnieniami 
i wrażeniami podzielił się Bolesław	Marciniak – je-
den z najstarszych absolwentów szkoły. Zebranym 
życzył wszystkiego co najlepsze, a szkole by nadal 
tak wspaniale się rozwijała.

Wicestarosta Dariusz Kucharski w imieniu 
Rady i Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego przeka-
zał najlepsze życzenia oraz nagrody, kwiaty i dyplo-
my dla dyrektora szkoły i nauczycieli. Swoje nagrody 
nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej wręczył także dyrektor Ireneusz	
Rutowicz. Były również gratulacje, życzenia i pre-
zenty od zaproszonych gości, w tym także od władz  
Bielawy. 

Uczniowie Krystian	Krajewski i Karol	 Szczer-
biński otrzymali nagrody za zwycięstwo w ogłoszonym 
w szkole konkursie na drzewo genealogiczne szkoły.

Jubileuszową uroczystość, którą poprowadzili 
Elżbieta	Michalik	–	zastępca dyrektora szkoły i jej 
absolwent Jarosław	 Florczak, zakończył występ 
uczniów.

           B. Lesiewicz

„Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło to naprawdę 
Wciąż jesteśmy tacy sami”

Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół w Bielawie
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A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki nr 

1310/8 i 1310/9 Obręb Południe o łącznej powierzchni 1585 m2, użytek RIIIa, wraz z 
udziałem 2/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, użytek RIIIa, która stanowi drogę dojaz-
dową, ujawnione w Kw nr 15432 położone przy ul. Kruczej.  Nieruchomość znajduje 
się na terenie nie w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruk-
tury. Położona jest w „dolnej” części miasta,  niedaleko obwodnicy, która to rozgrani-
cza „nowy” obszar inwestycyjny. Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Pierwszy przetarg na działkę odbył się 09.09.20011 r.

Przetarg	odbędzie	 się	w	dniu	 25.11.2011	 roku	o	godz.	 9,00	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Bielawie,	Sala	Narad	pok.	Nr	16	/II	piętro/.

Cena	wywoławcza	wynosi	115	000,00	zł	/słownie:	sto	piętnaście	tysięcy	
złotych/.                                                    

B
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1310/10 Obręb Południe o pow. 

763 m2, użytek RIIIa, wraz z udziałem 1/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, użytek 
RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, ujawnione w Kw nr 15432. Działka 1310/10 
kształtem zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość położona przy ul. Kruczej, na 
terenie nie w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury i 
położona jest niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny. 
Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biela-
wy, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pierw-
szy przetarg na działkę odbył się 16.09.20011 r.

Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	25.11.2011	roku	o	godz.	10.00	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Bielawie,	Sala	Narad	/II	piętro/.

Cena	wywoławcza	wynosi	 60	 000,00	 zł	 /słownie:	 sześćdziesiąt	 tysięcy	
złotych/.

C
Nieruchomość gruntowa niezagospodarowana o nr 1152/16 Obręb Osiedle o pow. 

1159 m2, użytek S-R IIIa, ujawniona w Kw nr 15452. Działka położona jest w Bielawie 
w rejonie ulic M Kopernika i gen. W Sikorskiego. Jest to obszar „środkowej”części mia-
sta, który stanowi atrakcyjną strefę rynku lokalnego. Działka kształtem zbliżona jest do 
prostokąta, zabudowana niewielką murowaną ziemianką. Dostęp do nieruchomości jest 
nieco utrudniony (dojazd od ul. gen. W Sikorskiego ok. 150 m drogą gruntową) Jest 
to nieruchomość o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu porośnięta kilkoma drzewami 
owocowymi, świerkiem i topolą. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkanio-
wej i obszaru niezagospodarowanego Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniową 
z dopuszczeniem usług. Pierwszy przetarg na działkę odbył się 15.07.20011 r.

Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	25.11.2011	roku	o	godz.	11.00	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Bielawie,	Sala	Narad	/II	piętro/.

Cena	wywoławcza	wynosi	95	000,00	zł	/słownie:	dziewięćdziesiąt	pięć	ty-
sięcy	złotych/.

1. Nieruchomości są  wolne od długów i obciążeń.
2.	Do	cen	uzyskanych	w	przetargach	doliczony	zostanie	podatek	VAT	w	

wysokości	23%.	
Wadium	w	wysokości	20%	ceny	wywoławczej	działki	należy	wnieść	prze-

lewem	na	rachunek	Gminy	Bielawa	:	Bank	Zachodni	WBK	SA.	O/Bielawa	85	1090	
2284	0000	0005	8600	0065		najpóźniej	w	dniu	21.11.2011.	Za	datę	wniesienia	wa-
dium	uważa	się	datę	wpływu	środków	pieniężnych	na	rachunek	Gminy	Bielawa.	

3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. 

4.	Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, - aktualnego wypisu z 

właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 
miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 
z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6.	Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niesta-
wienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarial-
nego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 
0000 0005 8600 0060.

8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9.	Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nierucho-

mością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbroje-
niem terenu.

10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicz-
nego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Za-
pewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłą-
czenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek 
nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla 
działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

11.	Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12.	Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 /
II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabu-
dowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa.

Ważna informacja dla pasażerów ZKM 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 2 listopada, na terenie 

powiatu dzierżoniowskiego, obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy auto-
busów komunikacji miejskiej. Został on przygotowany przy udziale i za zgo-
dą przedstawicieli wszystkich gmin, w których funkcjonuje komunikacja ZKM. 
Zmiany, które zostały wprowadzone są wynikiem analizy rozkładu jazdy oraz 
sposobu świadczenia usług przewozowych, jaką przeprowadziła niezależna 
firma zewnętrzna.Na modyfikacji mają zyskać przede wszystkim pasażero-
wie, ponieważ nowy rozkład jazdy został dopasowany do potrzeb klientów.

Prosimy więc pasażerów o przekazywanie uwag i opinii w sprawie 
wprowadzonych zmian. Liczymy na sugestie, które pozwolą poprawić ja-
kość świadczonych usług komunikacyjnych. Czekamy na Państwa w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie (ul. Piastowska 1, pok. nr 1) lub pod numerami te-
lefonu 74 8328777 i 74 8328702. Uwagi można zgłaszać również na adres 
poczty elektronicznej zkm@um.bielawa.pl.Informacje w sprawie nowego 
rozkładu jazdy można uzyskać od 27 października w Referacie Komunika-
cji Miejskiej bielawskiego urzędu – tel.  74 832 8777 lub od 31 października 
bezpośrednio na przystankach autobusowych.***Łukasz Masyk 

Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 w 
Bielawie uczy młodych ludzi jak dbać 
o swoje zdrowie psychiczne! Szko-
ła włączyła się do realizacji programu 
edukacyjno- profilaktycznego: „Gdy-
bym wiedział..”, dlatego miała swój ak-
tywny udział w dniu 10 października, 
podczas happeningu organizowanego 
przez DDPS w Bielawie z okazji Świa-
towego Dnia Zdrowia Psychicznego. 
Programem szczególnie zostali objęci 
uczniowie klas II, uczestniczyli oni w 
lekcjach wychowawczych nt. postrze-
gania chorób psychicznych, naszych 
przekonań związanych z takim zjawi-
skiem. Młodzież szukała sposobów ra-
dzenia sobie z własnym życiem. 

Gimnazjaliści doskonale wie-
dzą, że choroba nie wybiera, każde-
go z nas może to dotknąć, natomiast 
w różny sposób możemy pracować 
nad tym, aby nas to nie spotkało. Na-
sze rozwiązania i pomysły przelaliśmy 
na papier, stworzyliśmy transparen-
ty, ulotki i plakaty, aby podzielić się z 
mieszkańcami Bielawy swoimi spo-
strzeżeniami. Chcemy, aby nasi bliscy, 
sąsiedzi i mieszkańcy miasta mieli wię-
cej świadomości nt. chorób psychicz-
nych. Happening uważamy za bardzo 
udany, to była ogromna radość zrobić 
coś pozytywnego. 

Masz Problem Porozmawiaj!
- To hasło uczniów z GE Nr 3 w Bielawie!

Cieszymy się, że władze miasta 
również to dostrzegły i wybrały swego 
przedstawiciela, aby mógł z nami rozma-
wiać pod Urzędem Miasta. Już od dziś  
przygotowujemy się do dalszej realizacji 

naszego programu, ale o tym z pewno-
ścią jeszcze napiszemy…

Pedagog Gimnazjum 
Ekologicznego Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 

Urząd Miejski informuje, że w dniu 
15	 listopada	2011	(wtorek)	w Bielawie 
odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 

Sprzęty należy dostarczyć w dniu zbiórki 
do niżej wymienionych punktów wyzna-
czonych w następujących miejscach: 
ul.	Osiedlowa – boisko asfaltowe  przy 

„Elektrośmieci - przynieś z mieszkania 
do punktu zbierania”

garażach za Szkołą Podstawową nr 7
ul.	 Przodowników	 Pracy	 11 -teren 
przy boksie śmietnikowym
ul.	 Słowiańska teren obok sklepu 
PSS Społem przy pojemnikach na se-
lektywną zbiórkę 
ul.	Piastowska poniżej nr 20 „parking 
Bielbawu”
ul.	Wolności	67	- parking Biedronka
ul.	1	Maja	37 - parking Biedronka

Oddawany	 sprzęt	 powinien	
być	kompletny!

Elektrośmieci są to zużyte i sta-
re sprzęty elektryczne i elektroniczne, 
działające na prąd oraz na baterie – np. 
lodówki, pralki, żelazka, miksery, video 
odtwarzacze, komputery, telewizory od-
kurzacze, golarki elektryczne, telefo-
ny komórkowe, zabawki elektroniczne, 
konsole do gier, a także świetlówki i ża-
rówki energooszczędne. Zaliczane są 
do kategorii odpadów niebezpiecznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny  nie powinien być składowany 
w domu czy w garażu, ani samodzielnie 
rozbierany na części, ponieważ w mecha-
nizmach urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych zawarte są różne niebezpieczne 
i trujące substancje, które łatwo przenikają 
do gleby, powietrza oraz wód gruntowych i 
w konsekwencji zanieczyszczają środowi-
sko naturalne, stwarzając tym samym za-
grożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Ponadto zgodnie z ustawą o Zuży-
tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
- elektrośmieci można bezpłatnie oddać:

w dowolnej ilości -- do punktu zbie-
rania tych odpadów, tj. Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Bielawie, przy 
ul.Dzierżoniowskiej 31, w dniach: od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00;

przy zakupie nowego urządzenia 
- do sklepu (hurtowni) zajmującego się 
sprzedażą sprzętu RTV, AGD, IT oraz 
oświetleniowego. Przy  czym zużyty 
sprzęt winien  być tego samego rodzaju 
co kupowany przez klienta, w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy sprzęt; 

do punktu serwisowego, w przypadku 
gdy naprawa przyjętego do punktu serwiso-
wego sprzętu jest niemożliwa ze względów 
technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że 
naprawa jest dla niego nieopłacalna..
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BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH 
OPON SAMOCHODOWYCH

Urząd Miejski w Bielawie informuje, że w dniu 08 listopada br na 
terenie Bielawy odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon 

samochodowych. Opony należy dostarczyć w dniu zbiórki do niżej 
wymienionych punktów wyznaczonych w następujących miejscach:

SERWIS OPON WULKANIZACJA
Marcin Prokop D&D PHU Bernaciak
ul. Sikorskiego 23      ul. Piastowska 42
58-260 Bielawa 58-260 Bielawa

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielawy do wzięcia 

udziału w bezpłatnej zbiórce zużytych opon samochodowych

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/134/11	
w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 Nr	
XI/116/11	 Rady	 Miejskiej	 Bielawy	
z	 dnia	 29	 czerwca	 2011	 r.	 w	 spra-
wie	 planu	 pracy	 Komisji	 Planowa-
nia	i	Rozwoju	Gospodarczego	Rady	
Miejskiej	na	II	półrocze	2011	r.

Począwszy od 1 października 
zmieniała się godzina rozpoczęcia po-
siedzeń komisji na godzinę 14.00.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/135/11	 w	
sprawie	odwołania	radnego	ze	skła-
du	 Komisji	 Statutowej	 Rady	 Miej-
skiej	Bielawy

Ze składu komisji odwołano rad-
nego Henryka Lichnowskiego w związ-
ku ze złożoną przez radnego rezygna-
cją.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/136/11	 w	
sprawie	 wprowadzenia	 regulaminu	
korzystania	 z	 Parku	 Miejskiego	 w	
Bielawie

W trosce o bezpieczeństwo użyt-
kowników parku oraz na coraz częst-
sze dewastowanie urządzeń parko-
wych, jak i zaśmiecanie terenu parku 
odpadami, konieczne stało się wpro-
wadzenie regulaminu korzystania z 
Parku Miejskiego w Bielawie. Wprowa-
dzenie regulaminu ułatwi Straży Miej-
skiej oraz Policji egzekwowanie zacho-
wania ładu i porządku na tym terenie.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/137/11	 w	
sprawie	 „Planu	 działań	 na	 rzecz	
zrównoważonej	 energii	 dla	 miasta	
Bielawa	(SEAP)”

Radni uchwalili „Plan działań na 
rzecz zrównoważonej energii dla mia-
sta Bielawa – SEAP”, który jest pod-
stawowym dokumentem opisującym 
możliwości działań na szczeblu lokal-
nym w zakresie zrównoważonej go-
spodarki energetycznej oraz zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/138/11	 w	
sprawie	nadania	nazwy	ulicy	w	Bie-
lawie

Zgodnie z uchwałą, drodze 
gminnej przebiegającej od ulicy Kru-
czej do Alei Jana Pawła II w Bielawie 
przez działki geodezyjne o numerach: 
679/1, 748/1, 363/4, 850/2, 854/2, 
855/2, 856/5. 857/2, 858/2, 859/4, 
863/8, 864/5, 867/4, 971/5, 873/1, 
874/2, 878/5, 878/7, 878/10, 880/2, 
881/2, 885/2, 888/4, 1310/2, 175/9, 
351/4, 890/3, 894/10, 895/5 obręb Po-
łudnie, nadaje się nazwę: ulica Księ-
dza Romana Biskupa.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/139/11	 w	
sprawie	 określenia	 stawki	 dotacji	
przedmiotowej	dla	zakładu	budżeto-
wego	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	
Bielawie	oraz	określenia	szczegóło-
wych	zasad	i	trybu	udzielania	i	rozli-
czenia	tej	dotacji

Radni ustalili stawkę dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie w odniesieniu do poszcze-
gólnych obiektów: w wysokości 2990 
- zł za każdy dzień otwarcia Pływalni 
Miejskiej AQUARIUS w Bielawie na 
jej utrzymanie; w wysokości 38 zł mie-
sięcznie za każdy 1 m2 powierzchni 
użytkowej następujących obiektów na 
ich utrzymanie i eksploatację: budyn-
ków na stadionie przy ul. Sportowej, 
sali sportowej przy ul. Bankowej, sali 
przy ul. Waryńskiego, budynku zaple-
cza kortów tenisowych przy ul. 1-go 

Maja, budynku zaplecza przy wycią-
gu narciarskim przy ul. Sikorskiego, 
budynków socjalnych na OW Sudety 
przy ul. Wysokiej; w wysokości 0,28 zł 
miesięcznie za każdy 1 m2 zajmowa-
nej powierzchni gruntu następujących 
obiektów na ich utrzymanie: stadionu 
i boisk sportowych przy ul. Sportowej i 
Bankowej, OW Sudety, parkingu i kor-
tów tenisowych przy ul. Wysokiej, wy-
ciągu narciarskiego i terenów rekre-
acyjnych przy ul. Sikorskiego, skate 
parku przy ul. Wojska Polskiego, kor-
tów i boiska sportowego przy ul. 1-go 
Maja.

Ustalono tez stawkę dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie w wysokości 5,50 zł do każ-
dego biletu wejściowego na basen dla 
uczniów wszystkich szkół i przedszko-
li z terenu Bielawy, nie będących jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy w 
ramach realizacji Programu „Wodnik”.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/140/11	 w	
sprawie	wyrażenia	zgody	na	zawar-
cie	porozumienia	z	Powiatem	Dzier-
żoniowskim

 Wyrażono zgodę na zawar-
cie porozumienia z Powiatem Dzierżo-
niowskim w sprawie udzielenia Gminie 
Bielawa przez Powiat Dzierżoniowski 
pomocy finansowej na realizację inwe-
stycji pn. „Budowa dróg gminnych łą-
czących drogę powiatową nr 3017 D z 
drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielaw-
ską Podstrefą WSSE „INVESTPARK” 
- etap 1”.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/141/11	 w	
sprawie	wyrażenia	zgody	na	zawar-
cie	porozumienia	z	Województwem	
Dolnośląskim

Wyrażono zgodę na zawarcie 
przez Gminę Bielawa porozumienia z 
Województwem Dolnośląskim w spra-
wie udzielenia Gminie Bielawa nieod-
płatnej pomocy merytorycznej przy re-
alizacji inwestycji pn. „Budowa dróg 
gminnych łączących drogę powiatową 
nr 3017 D z drogą wojewódzką nr 384 
oraz Bielawską Podstrefą WSSE „IN-
VESTPARK” - etap 1”.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/142/11	 w	
sprawie	 nadania	 nazwy	 rondom	 w	
Bielawie

Radni uchwalili, że rondo usy-
tuowane przy skrzyżowaniu ulic: H. 
Sienkiewicza – Piastowskiej – Al. gen 
W. Sikorskiego w Bielawie otrzymuje 
nazwę: rondo im. BIELBAW, a rondo 
usytuowane przy skrzyżowaniu ulic: 
Al. Jana Pawła II – Wolności – Piław-
skiej w Bielawie otrzymuje nazwę: ron-
do im. BIELTEX. 

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/143/11	 w	
sprawie	 zmian	 budżetu	 gminy	 na	
2011	rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2011 rok wynosi: dochody – 
87.568.204 zł, wydatki – 100.767.500 
zł.

UCHWAŁA	 Nr	 XIV/144/11	 w	
sprawie	zmiany	Uchwały	Nr	V/67/11	
Rady	Miejskiej	Bielawy	z	dnia	23	lu-
tego	2011	 roku	w	sprawie	wielolet-
niej	 prognozy	 finansowej	 Gminy	
Bielawa

Zmiana dotyczy uchylenia za-
łączników nr 1, 2 i 3 i wprowadzenia w 
ich miejsce nowych załączników.

  B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 28 września 2011 roku

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, 
przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1,2,3  do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Bielawa nr 264/11 z dnia  19 października 2011 roku  i 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa nr 263/11  z dnia 
19 października 2011 roku.

W bielawskim ZSO Rada Pe-
dagogiczna uchwaliła program doty-
czący edukacji kulturalnej uczniów. 
Zadaliśmy kilka pytań Pani dyrektor 
na temat tego projektu.

- Słyszeliśmy o projekcie doty-
czącym życia kulturalnego uczniów. 
Mogłaby Pani udzielić nam informa-
cji na ten temat?

- Celem tego pomysłu jest edu-
kowanie młodzieży pod względem 
kulturalnym. Uczniowie w danym 
roku szkolnym muszą co najmniej 
dwa razy obejrzeć spektakl, film, po-
słuchać opery, operetki lub odwie-
dzić filharmonię. Takie wyjście może 
być połączone ze zwiedzeniem mu-
zeum lub biblioteki. Na naszej liście 
znalazły się między innymi: Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich, Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu, Wa-
wel, Kościół Pokoju w Świdnicy oraz 
Zamek Książ.

- Jakie miejsca z wymienio-
nych w projekcie poleca Pani naj-
bardziej?

- Na pewno polecam: Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, Katedrę 
Gnieźnieńską, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego oraz Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

Program edukacji kulturalnej w ZSO
- Czy uczniowie też mogą po-

dawać propozycje wycieczek eduka-
cyjnych?

- Oczywiście, bardzo chętnie 
rozpatrzymy różne propozycje ze 
strony uczniów...

W ramach tego projektu lice-
aliści i kilku uczniów z gimnazjum 
wybrało się na wycieczkę edukacyj-
ną do Wrocławia. Najpierw udaliśmy 
się do kina i obejrzeliśmy film „Bitwa 
Warszawska 1920”.

Jerzy Hoffmann ma za sobą dużo 
słynnych produkcji, np. ekranizację Try-
logii Henryka Sienkiewicza. Według 

mnie jego najnowszy film zasługuje na 
niższą ocenę. Mimo to stroje, uzbroje-
nie i realia wojny są bardzo dobrze od-
wzorowane. Szczególnie dodanie tech-
nologii 3D pozwala widzowi wczuć się 
w tę opowieść. Jednak rozczarowało 
mnie spychanie wątku historycznego 
na bok. Bitwa Warszawska była jednym 
z najważniejszych wydarzeń na całym 
świecie. Polska - mały kraj osłabiony 
rozbiorami - pokonała wielkie mocar-
stwo, jakim była Rosja. Film ukazuje 
również miłość głównych bohaterów 
Jana i Oli na tle tamtych czasów. 

  Paweł Rybiński

13 października w sali balowej 
wałbrzyskiego Zamku Książ odbyła 
się uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych, medali, nagród oso-
bom szczególnie zasłużonym dla pol-
skiej edukacji. Wśród odznaczonych i 
nagrodzonych pedagogów wojewódz-
twa dolnośląskiego znalazły się w tym 
roku dwie nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie - p. Anna	Lutz, p.	Jadwi-
ga	-	Mariolla	Jonas.	Panią Annę	Lutz	
uhonorowano Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra 
Edukacji Narodowej,	 pani	 Jadwidze	
–	 Mariolli	 Jonas	wręczono Nagrodę 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Go-
spodarzem uroczystości była pani Be-
ata	 Pawłowicz	 - Dolnośląski Kurator 
Oświaty, obok której słowa uznania dla 
pracy wyróżnionych nauczycieli wyra-
zili parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, związków za-
wodowych i Kościoła.

„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAMKU KSIĄŻ

Uroczystość w Książu uświetni-
ły występy zespołu tanecznego „Fry-
ga” ze Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie. 
Podopieczni p.	 Anny	 Lutz	 w pięk-
nych strojach witali licznie przybyłych 
gości i zapraszali ich do wspaniałych 
zabytkowych wnętrz zamku, następ-

nie zaprezentowali się w polskich 
tańcach narodowych. Zespół „Fryga” 
oczarował wszystkich umiejętnościa-
mi tanecznymi, ciekawym układem 
choreograficznym przygotowanego 
programu, za co został nagrodzony 
owacjami na stojąco.

               J. M. Jonas, M. Tyrcha

Coraz częściej stosowaną me-
todą oszczędzania węgla jest spa-
lanie śmieci (butelek plastikowych, 
opakowań foliowych, opon, itp) w 
domowych piecach. W procesie 
spalania odpadów, w szczególności 
z tworzyw sztucznych uwalniane są 
do atmosfery szkodliwe związki che-
miczne, które przyczyniając się do 
zanieczyszczenia powietrza, zagra-
żają zdrowiu i życiu ludzi. Spalanie 
odpadów jest dopuszczalne wyłącz-
nie w spalarniach - przeznaczonych 
do tego urządzeniach i instalacjach 
posiadających zabezpieczenia ogra-
niczające emisję do powietrza. 

Należy	 także	 pamiętać,	 że	
spalanie	 odpadów	 z	 tworzyw	 sz-
tucznych	powoduje	osadzanie	się	
tzw.	sadzy	mokrej	w	przewodach	
kominowych,	 którą	 bardzo	 trud-
no	 usunąć,	 a	 jej	 nadmiar	 może	
spowodować	 zapalenie	 się	 prze-
wodu	 kominowego	 i	 przyczynić	
do	pożaru	domu.

Jak ty możesz temu zapobiec?
Zwróć uwagę, czy w swoim 

gospodarstwie domowym nie przy-
czyniasz się do emisji dioksyn, spa-
lając w domowych piecach śmieci.

Rygorystycznie przestrzegając 
obowiązującego w Polsce ustawo-

NIE PAL ODPADÓW W PIECACH DOMOWCH - 
TRUJESZ SIEBIE i SWOICH NAJBLIŻSZYCH

wego zakazu spalania odpadów w 
urządzeniach do tego nieprzystoso-
wanych.

Segregując śmieci i pozbywa-
jąc się ich w sposób zgodny z pra-
wem.

Jeśli nasz sąsiad zatruwa po-
wietrze, którym oddychamy, zwró-
cić uwagę sąsiadowi, że źle czyni, 
a w przypadku braku reakcji powia-
dom: Straż Miejską tel. 74/8328706 
(w godz. 7,00-16,00, z wyjątkiem 
sobót i niedziel), tel. 669102102 (w 
godz. 7,00-22,00, z wyjątkiem so-
bót i niedziel), Policję tel. 997 lub tel. 
74/8334207.

29 września 2011 odbyło się 
pierwsze po wakacyjnej przerwie 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Jesienny sezon rozmów o 
ciekawych książkach rozpoczęłyśmy 
w malowniczym Zawrociu, do które-
go przenosi czytelników Hanna Ko-
walewska.

Na cykl o Zawrociu  składają 
się: „Tego lata w Zawrociu” (1997), 
„Góra śpiących węży” (2001), „Ma-
ska Arlekina” (2006) oraz „Inna wer-
sja życia” (2010). Pierwsza powieść 
z cyklu zdobyła w 1997 r. pierwszą 
nagrodę w konkursie zorganizowa-
nym przez wydawnictwo Zysk i S-ka 
oraz Świat Książki na najlepszą pol-

Miejska Biblioteka Publiczna
Jesienny sezon w Dyskusyjnym Klubie Książki rozpoczęty

ską powieść, a autorce przyniosła 
uznanie czytelników. Bohaterką cy-
klu  jest Matylda, która zmaga się z 
głęboko skrywaną, bolesną i skom-
plikowaną  rodzinną przeszłością.

Nas najbardziej urzekła pierw-
sza część cyklu,  a w szczególności  
piękny, poetycki język, którym posłu-
guje się  Hanna Kowalewska. „Tego 
lata w Zawrociu” to ciepła, nastrojo-
wa, warta polecenia lektura. Zastana-
wiałyśmy się również skąd wynika tak 
duże zainteresowanie kontynuacjami  
i dlaczego zazwyczaj nie spełniają 
oczekiwań. Cóż, może to my czytel-
nicy wymuszamy na autorach dalsze 
losy naszych ulubionych bohaterów.

Już za miesiąc, 27 październi-
ka, kolejne spotkanie  DKK. Tym ra-
zem rozmawiać będziemy o książ-
ce i filmie „P.S. Kocham cię” czyli 
o potędze miłości we wzruszającej 
historii pozwalającej poczuć cały 
smak życia, miłości, śmierci i przy-
jaźni. 

Odeszła od nas wyjątkowa 
osoba, Agnieszka Smuśkiewicz, mo-
deratorka bielawskiego DKK... Na-
sze spotkania już nigdy nie będą ta-
kie same.

Będzie nam Ciebie brakowało, 
Agnieszko …. 

  Izabela Fiedler
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W piątek, 14 października 
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 
nr 1 świętowali Dzień Edukacji Naro-
dowej w dość nietypowy sposób. Ofi-
cjalną część uroczystości rozpoczęli 
przedstawiciele samorządu uczniow-
skiego, którzy w podziękowaniu za 
ciężką pracę złożyli życzenia pracow-
nikom szkoły i podarowali im słodkie 
upominki. Następnie pani dyrektor 
Monika Rusnak wręczyła nauczycie-
lom i innym pracownikom Nagrody 
Dyrektora oraz pogratulowała pani 
Małgorzacie Jagielskiej otrzymania 
Nagrody Burmistrza. Dalsza część 
uroczystości potoczyła się na weso-
ło i na sportowo. W dwunastu kon-
kurencjach wzięły udział dziesięcio-
osobowe drużyny  wszystkich klas i 
Dream Team nauczycieli. Były wyścigi 
rzędów, kalambury, układanie puzzli 

DZIEŃ NAUCZYCIELA NA SPORTOWO I NA WESOŁO
na czas, a także konkurencje wesel-
ne, w których dobrze czuła się druży-
na belfrów. I choć każdy twierdził, że 
to tylko zabawa, dało się wyczuć at-
mosferę sportowej rywalizacji. Kibice 
gorąco zagrzewali do boju swoje dru-
żyny okrzykami i dźwiękami wuwuze-
li. Zgranie i mobilizacja zespołu bel-
frów, który wystąpił w profesjonalnych 
koszulkach mających zdeprymować 
przeciwników, zaowocowały II miej-
scem. Zwyciężyła klasa 3a, natomiast 
III miejsce zajęła klasa 2a. 

To była świetna zabawa, za 
którą słowa podziękowania należą 
się organizatorom, pani Annie Mi-
zerackiej-Nowak, pani Małgorzacie 
Siewierze, samorządowi uczniow-
skiemu oraz klasie 2a. Nic tak nie 
pomaga w pracy jak poczucie humo-
ru i odrobina luzu nie tylko od święta. 

W dniu 20 września na terenie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bie-
lawie odbył się Festyn pod hasłem 
„Święto Pieczonego Ziemniaka”, w 
którym uczestniczyły dzieci z trze-
cich klas Szkół Podstawowych Nr 4, 
7 i 10 z Bielawy oraz matki z dziećmi 
uczestniczące w projekcie systemo-
wym „DAĆ SZANSĘ”, współfinanso-
wanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego POKL. Każdy uczest-
nik festynu miał przygotowany wła-
snoręcznie „kotylion ziemniaczany”. 

„Święto Pieczonego Ziemniaka”
Celem imprezy było promowanie 

aktywności dzieci w konkursach i zaba-
wach sportowych, zintegrowanie dzieci 
poprzez aktywną współpracę jak również 
dawanie dzieciom szansy wspólnej za-
bawy z opiekunami i pracownikami OPS. 
Wszystkie dzieci z radością uczestniczy-
ły w różnych ziemniaczanych zabawach 
przy akompaniamencie zespołu muzycz-
nego. Deszczowe chmury nie przeszka-
dzały w dobrej zabawie. Po wspólnych 
harcach każdy z przyjemnością zjadł 
upieczonego ziemniaka z kiełbaską.

13 października br. rozpoczął 
się w dziale dziecięco-młodzieżo-
wym Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej cykl spotkań z dziećmi 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Bielawie pod 
hasłem „Biblioteczne bajanie”. 
Uczniowie z kl. IV-V pod opieką 
Doroty Wanszewicz - bibliotekar-
ki szkolnej i Justyny Pawłowskiej 
- nauczycielki, uczestniczyli w za-
jęciach pod tytułem „Przystanek - 
bajki”. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
poznała imiona wszystkich zebra-
nych i przedstawiła „Porady dla tych, 
co idą do biblioteki”. Dzieci rozglą-
dały się wokół i podziwiały ilustracje 
drzew. Mówiły o znakach jesieni: sza-
rej mgle, spadających z drzew  kolo-
rowych liściach, drobnym deszczyku 
i zimnym wietrze. Piosenka „Baj ba-
jeczko baśń” wprowadziła wszystkich 
w pogodny nastrój. Dzieci chętnie od-
powiadały na pytania związane z po-
staciami bajkowymi. Okazało się, że 
plansze ze smerfami dostarczyły za-
bawy w rozpoznawanie członków ro-
dziny smerfów. W książkach szuka-
ły ilustracji Papy Smerfa, Smerfetki, 

BIBLIOTECZNE BAJANIE

Ciamajdy, Gargamela i kota Klakiera. 
Podczas lektury „Opowieść Ciamaj-
dy” widać było, jak dzieci z ciekawo-
ścią słuchają o przygodach smerfów 
w wielkim mieście i szukaniu zaklęcia, 
aby powrócić do domu podczas Świę-

ta Błękitnego Księżyca. Uczestnicy 
zajęć często powtarzali imiona boha-
terów bajki i trudne słowa typu: smer-
fastycznie, smerfojagody, smerfolas, 
portal. Na tym nie koniec. Uczniowie 
usłyszeli, że kolor niebieski to rów-
nież błękitny, modry, chabrowy i jest 
ulubionym kolorem smerfów. Szybko 
i dokładnie kolorowali niebieską kre-
dą smerfy. „Niebieskim smerfom nie 
zabraknie nigdy, niebieskich pędzli i 
niebieskich farb. To, co szare, że aż 
wstyd, to przemalują w mig. Bo dla 
nich to po prostu żart”. W tle słychać 
było piosenki „Modry świat” i „Błękit-
ny marsz” opowiadające o cudownym 
i wesołym świecie smerfów. Wspól-
ne smerfowanie zakończyliśmy za-
bawą w czarowanie na niby. Dorosłe 
uczestniczki spotkania zostały zamie-
nione odpowiednio: Jola P. w drzewo, 
Dorota W. w psa, Justyna P. w ptaka. 

Dział dziecięco-młodzieżowy 
Filii nr 2 MBP przy ul. Piastowskiej 
1 odwiedzili niezwykli, cierpliwi, ser-
deczni goście z SOSW. Dziękujemy 
za przyjęcie zaproszenia do współ-
pracy w rozwijaniu ciekawości czy-
telniczej u swoich wychowanków.         
  Jolanta Pawlak

Catrin	Collier	–	Córka	Magdy
Wojna, prawdziwa miłość i sekret z przeszłości… 

Catrin Collier stworzyła kolejną świetną książkę, pełną 
niespodziewanych zwrotów akcji i zawirowań fabular-
nych. Przed atrakcyjną, pewną siebie 
córką Magdy otwierają się szanse, o 
których jej matce nawet się nie śni-
ło. Ma dwadzieścia jeden lat i szyku-
je się właśnie do ślubu z przystojnym 
Nedem, gdy dochodzi do najwięk-
szej tragedii w jej szczęśliwym do-
tąd życiu. Niespodziewanie odkrywa 
mroczną tajemnicę – sekret tak szo-
kujący, że jej matka zdecydowała się 
zabrać go ze sobą do grobu…

Bronisław	 Wildstein	 –	 Czas	
niedokonany	

„Czas niedokonany” Bronisła-
wa Wildsteina to epicka opowieść 
przedstawiająca losy ludzi wpląta-
nych w ponurą historię dwudzieste-
go wieku. Od pogromu we wsi pod 
Pińskiem do rzeczywistości III RP. 
Autor prowadzi nas drogami krę-
tymi, raz po raz cofając narrację, 
zmieniając epoki i kraje. Śledzimy 
losy kilku pokoleń rodziny Broków, 
którym historia nie oszczędziła ni-
czego, ani cierpienia, ani zdrady, ani 
zbrodni… Zachęcamy do lektury.

P.	C.	Cast	-	Przepowiednia
Przenieś się do mitycznego 

Partholonu… Wszystkim miłośni-
kom cyklu „Dom nocy”  polecamy 
kolejną powieść autorki  P. C. Cast  
pt. „Przepowiednia”. Jest to pierw-
sza część cyklu książek o krainie 
Partholon, opowiadająca  historię 
pięknej Elphame - pół człowieka, 
pół centaura.           

Kolejna część cyklu - autorki 
P. C. Cast - to „Powołanie”         

Ina	Lorenz	–	Córka	tatarskiego	chana
Najnowsza książka Iny Lorenz to pełna przygód 

i niebezpieczeństw powieść. Obfituje w dramatyczne 
wydarzenia, zwroty akcji, silne 
emocje, knowania i spiski. Tło 
historyczne fikcyjnych wydarzeń 
przedstawione zostało barwnie i 
szczegółowo. W akcję wplecio-
no autentyczne postacie, jak na 
przykład cara Piotra Wielkiego, 
jego faworytę a późniejszą ca-
rycę Katarzynę I, a także króla 
szwedzkiego Karola XII. Pasjo-
nująca lektura dla miłośniczek ro-
mansów historycznych.

Książki do wypożyczenia w 
Filii nr 2 przy ul. Piastowskiej 1

Miejska Biblioteka Publiczna 

Jaskółki z bibliotecznej półki

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie po raz kolejny zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w 
konkursie fotograficznym pt. „Góry	
Sowie	w	kolorach	jesieni”.

W konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Bielawy oraz po-
wiatu dzierżoniowskiego, niezwiąza-
ni profesjonalnie z fotografią przez 
wykształcenie lub wykonywany za-
wód i nie będący członkami związ-
ków artystów fotografików.

Na konkurs można zgłosić fo-
tografie własne, będące interpreta-
cją tytułu „Góry Sowie w kolorach 
jesieni”. Każdy Uczestnik może 

Miejska Biblioteka Publiczna

KONKURS FOTOGRAFICZNY
zgłosić do pięciu nieoprawionych fo-
tografii własnych, dotychczas niena-
gradzanych, wykonanych dowolną 
techniką, w formacie standardowym 
tj. 15x21 cm.

Prace można dostarczać oso-
biście lub pocztą pod adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna – Filia Nr 2, 
ul. Piastowska 1 58-260 Bielawa z 
dopiskiem „Konkurs fotograficz-
ny” 

Termin	składania	prac	do	23	
listopada	2011	r.

Prace oceni jury powołane 
przez dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie.

Przewidziano nagrody, wyróż-
nienia oraz nagrody specjalne. Wszy-
scy laureaci otrzymają nagrody rzeczo-
we. Nagrodzone i wyróżnione prace 
oraz wybrane z pozostałych prac bio-
rących udział w konkursie zaprezento-
wane zostaną na wystawie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie.

Informacje dotyczące  konkur-
su można znaleźć na stronie  Inter-
netowej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej www.mbp.bielawa.pl oraz   pod 
nr tel. 74 645 67. Regulamin konkur-
su dostępny jest we wszystkich pla-
cówkach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie. 
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Na inaugurację sezonu 
2011/2012 w III lidze dolnośląskiej 
mężczyzn siatkarze Bielawianki Be-
ster wygrali w Głogowie z miejscowym 
Chrobrym 3:0. Mecz miał dość dziwny 
przebieg, albowiem w pierwszym se-
cie Bielawianka wprost zdemolowała 
miejscowych siatkarzy - wygrywając 

do 7, by w następnym secie wygrać, ale już tylko na przewa-
gi. Dla niektórych naszych zawodników wygrana w secie do 
7 jest rekordowym osiągnięciem w ich karierze zawodniczej. 

Jednak Chrobry Głogów to solidny zespół i po demolce 
w pierwszej partii potrafił się odbudować i gra tej drużyny w 
drugim i trzecim secie wyglądała o niebo lepiej.  Przypomnij-
my, że Chrobry w poprzednim sezonie uplasował się na ko-
niec rozgrywek o oczko wyżej od naszej drużyny, zajmując 4 
miejsce.

Chrobry	Głogów	–	Bielawianka	Bester	0:3	(-7,	-26,	-21)
Skład Bielawianki: B. Jerzyk (4 pkt), K. Kurpiel (11 pkt), P. 

Borkowski (15 pkt), B. Szymeczko (7 pkt), P. Skibicki (13 pkt), 
P. Dobrzański (6 pkt), M. Malczewski (Libero) oraz K. Strycz-
niewicz, D. Pacioch (2 pkt), M. Polakowski, W. Malczewski.

Po pierwszej kolejce spotkań Bielawianie zajmują fotel 
wicelidera, mając na koncie 3 pkt, podobnie jak cztery inne 
zespoły. Szczegółowy opis tego spotkania jak i aktualna ta-
bela wyników znajdują się na stronie internetowej klubu www.
bielawianka-siatkowka.pl

*****
JUNIORZY przegrywają na początek

Kto nie wygrywa 3:0 po wygraniu dwóch pierwszych se-
tów, to przegrywa cały mecz 2:3. To siatkarskie przysłowie jak 
ulał pasuje do ostatniego spotkania juniorów Bielawianki Be-
ster, którzy prowadząc 2:0 w setach i 24:20 w trzeciej partii 
oddali przeciwnikom ze Złotoryi inicjatywę i w konsekwencji 
przegrali całe spotkanie 2:3.

Bielawianka	 Bester	 -	 KKS	 REN-BUT	 Złotoryja	 2:3	
(15,	18,	-25,	-18,	-13)

Bielawianka Bester: T. Byczek, T. Rzeszótko, K. Kap-
czuk, B. Szewczyk, D. Chmielowiec, A. Walczak, oraz Ł. 
Oleszczuk, Ł. Urbański, B. Rudzki.

*****
Wygrana i pozycja lidera po dwóch kolejkach

W drugiej kolejce spotkań III ligi dolnośląskiej zespół 
Bielawianki Bester podejmował we własnej hali beniaminka 
ligi - drużynę KS KUS KUS Sudety Kamienna Góra. Spotka-
nie zgodnie z przewidywaniami zakończyło się dość szybko, 
bowiem gospodarze potrzebowali nieco ponad godzinę, żeby 
ograć niżej notowanych gości. Od samego początku do końca 
w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła widać było zde-
cydowaną przewagę Bielawianki-Bester. Tylko w drugim secie 
zespół z Kamiennej Góry na chwilę zagroził naszemu zespo-
łowi, kiedy w końcówce zbliżył się na dwa punkty przy stanie 
23:21. Było to wszystko na co było stać zespół z Kamiennej 
Góry w starciu z Bielawianką.

Bielawianka	Bester	–	KS	KUS	KUS	Sudety	Kamien-
na	Góra	3:0	(11,	21,	12)

Bielawianka wystąpiła w składzie: B. Jerzyk, K. Kurpiel, 
P. Borkowski, B. Szymeczko, P. Skibicki , P. Dobrzański, M. 
Malczewski (libero 1) oraz K. Stryczniewicz, D. Pacioch, M. 
Polakowski, J. Budziński (libero 2), W. Malczewski

Widzów: około 150
Po dwóch kolejkach spotkań Bielawianie awansowali na 

fotel lidera, mając na koncie komplet 6 pkt., podobnie jak trzy 
inne zespoły: KKS Ren-But Złotoryja, Klub Siatkarski Milicz 
oraz TKKF Razem Wołów. Aktualna tabela oraz wyniki po-
zostałych spotkań znajdują się na stronie internetowej klubu 
www.bielawianka-siatkowka.pl

Wygrana na inaugurację sezonu 2011/2012
*****

JUNIORZY przegrywają w Legnicy

Nasi juniorzy bez dwóch podstawowych zawodników 
udali się do faworyta Gr.1 w tej klasie rozgrywkowej i jak moż-
na było przewidzieć przegrali to spotkanie. Pod nieobecność 
środkowego Kuby Kapczuka i atakującego Bartłomieja Szew-
czyka trener Andrzej Zemanek ogrywał dużo mniej doświad-
czonych zawodników, trenujących od niecałego roku pod 
okiem Jarosława Duszy. 

MUKS	Ikar	Legnica	–	Bielawianka	Bester		3:0
Bielawscy juniorzy po dwóch przegranych meczach 

zajmują 4-te miejsce wśród pięciu zespołów Gr.1. Następny 
mecz rozegrają na miejscu 16 października z zespołem TOP 
Bolesławiec.

*****
Dziękujemy za owocną współpracę naszym sponsorom, 

partnerom oraz patronom medialnym i zachęcamy także inne 
instytucje do współpracy, Zapraszamy na naszą stronę: www.
bielawianka-siatkowka.pl

*****
Wygrana pierwszego zespołu Bielawianki w hicie kolejki

W hicie 3-ciej kolejki III ligi dolnośląskiej w piłce siatko-
wej mężczyzn Bielawianka Bester wygrała bez straty seta z 
obecnym mistrzem ligi – zespołem KKS Ren-But Złotoryja. 
Zwycięstwo to tym cenniejsze, bo odniesione w hali rywala. 
Smak tej wygranej dodaje też fakt, że oba zespoły w tym se-
zonie walczą o najwyższe cele w III lidze. 

Spotkanie to dla siatkarzy Bielawianki Bester miało być 
meczem prawdy z dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem 
niż zespoły z Głogowa, czy Kamiennej Góry. Sprawdzian ten 
wypadł wyśmienicie, albowiem w dwóch pierwszych setach 
bielawski zespół nie pozwolił rozwinąć skrzydeł drużynie go-
spodarzy, wygrywając te partie zdecydowanie do 20-tu  i do 
17-tu. Set trzeci zapowiadał się podobnie do dwóch pierw-
szych parti, bo od samego początku to Bielawianka miała ini-
cjatywę i prowadziła trzema, czterema punktami, i tak do sta-
nu 16:12. Wówczas obudzili się gospodarze, doprowadzając 
do wyrównania i wychodząc w końcówce nawet na dwupunk-
towe prowadzenie. Zespół ze Złotoryi miał nawet jako pierw-
szy dwie piłki setowe, jednak Bielawianka odwróciła sytuację 
na swoją korzyść i przy drugiej piłce meczowej zakończyła to 
spotkanie. Skutecznym blokiem popisał się nie po raz pierw-

szy w tym spotkaniu środkowy Bielawianki Bester Paweł Ski-
bicki. 

Szczegółowy opis tego spotkania znajduje się na stronie 
internetowej  klubu www.bielawianka-siatkowka.pl w zakładce 
AKTUALNOŚCI.

Skład Bielawianki Bester: K. Kurpiel (11 pkt), P. Bor-
kowski (13 pkt), P. Dobrzański (8 pkt), P. Skibicki (13 pkt), B. 
Szymeczko (5 pkt), B. Jerzyk (3 pkt), M. Malczewski (libero 
1) (1pkt) oraz K. Stryczniewicz, M. Polakowski, D. Pacioch, J. 
Budziński (Libero 2), W. Malczewski.

Bielawianka zdobyła po błędach gospodarzy 24 punkty: 
5 pkt w 1 secie, 8 pkt w 2 secie, 11 pkt w 3 secie.

Złotoryja zdobyła po błędach Bielawianki 25 punktów: 7 
pkt w 1 secie, 6 pkt w 2 secie, 12 pkt w 3 secie.

Dzięki wygranej za 3 punkty Bielawianka Bester zacho-
wała	prowadzenie	w	 tabeli	 rozgrywek, natomiast drużyna 
ze Złotoryi spadła z trzeciej na piątą pozycję. Tyle samo punk-
tów co nasz zespół ma po trzech kolejkach Klub Siatkarski z 
Milicza. Aktualna tabela znajduje się na stronie: www.bielawi-
anka-siatkowka.pl/index.php?i=52 .

*****
Wygrali także Bielawscy juniorzy

Po dwóch przegranych meczach juniorzy Bielawianki 
odnieśli w końcu upragnione zwycięstwo. W niedzielę 16 paź-
dziernika pokonali we własnej hali rówieśników z Bolesławca. 
Potrzebne im do tego były cztery partie.  

Dwa pierwsze sety to zdecydowana przewaga Biela-
wianki i wygrane do 18-tu i 17-tu.  

Set trzeci to odwrót sytuacji i  inicjatywę przejmują junio-
rzy z TOP Bolesławiec a Bielawianie muszą gonić wynik. W 
samej końcówce tego seta Bielawianie mają jeszcze szansę 
na objęcie prowadzenia w tym secie  i wygranie spotkania 3:0, 
jednak nie skończone ataki dają wygraną gościom. 

Set czwarty do stanu 18:13 dla Bolesławca to niemal ko-
pia seta trzeciego. Wówczas na zagrywkę wchodzi środkowy 
Bielawianki Tomasz Rzeszótko i jego trudne zagrywki wpra-
wiają w zakłopotanie gości, dzięki czemu nasza drużyna zdo-
bywa 10	punktów	z	rzędu i wychodzi na pięciopunktowe pro-
wadzenie 23:18. Mecz ten kończy mocnym atakiem najlepiej 
punktujący w całym spotkaniu w drużynie Bielawianki, kapitan 
zespołu juniorów – Dominik Chmielowiec. 

Warto dodać, że na środku bloku całe spotkanie roze-
grał mierzący 191 cm wzrostu - 14 letni Łukasz Usowicz, który 
trenuje w klubie pod okiem Jarosława Duszy dopiero od kilku 
miesięcy i zagrał całkiem przyzwoicie jak na tak niedoświad-
czonego zawodnika. Gratulujemy całej drużynie wygranej i ży-
czymy powodzenia w następnych spotkaniach. Następna oka-
zja na wygraną już za tydzień w Chojnowie.

Bielawianka	Bester	–	TOP	Bolesławiec		 3 : 1	
(17,	18,	-23,	21)

Skład juniorów Bielawianki Bester: T. Byczek, T. Rze-
szótko, J. Kapczuk, D. Chmielowiec, A. Walczak, Ł. Usowicz, 
D. Celmer (libero) oraz Ł. Oleszczuk, Ł. Urbański, B. Rudzki, 
J. Biłozor, B. Cukiernik.

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  SIATKÓWKI

Klub Sportowy Bielawianka - Bester Bielawa serdecz-
nie zaprasza na treningi piłki siatkowej chłopców z roczników:

1998 r. i 1999 r. – treningi odbywają się  we wtorki i 
czwartki w godzinach między 15:45 a 17:15 w sali sporto-
wej Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie na os. 
Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywają się we wtorki i 
czwartki w godzinach między 17:30 a 19:00 w sali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. Szkol-
nej 5

Zajęcia prowadzi doświadczony trener z Wałbrzycha, 
pan Jarosław Dusza (tel. 502 266 840). 

Treningi oczywiście są bezpłatne. Zapraszamy !!!

Dziękujemy za owocną współpracę naszym sponsorom, 
partnerom oraz patronom medialnym i zachęcamy także inne 
instytucje do współpracy, Zapraszamy na naszą stronę: www.
bielawianka-siatkowka.pl

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu Sportowego Bielawianka-Bester Bielawa

W dniach 06-08 października w Radomiu odbył się 
TURNIEJ 39	MIĘDZYNARODOWEGO	MEMORIAŁU	im.	
WŁADYSŁAWA	MIAZIO	-PUCHAR	POLSKI kadetów	w	
zapasach	styl	klasyczny. W turnieju brało udział trzech 
zawodników z ZAPAŚNICZEGO KLUBU SPORTOWE-
GO „BIELAWIANKA” BIELAWA: Wojciech	 Janecki,	
Bartosz	Pestkowski,	Dawid	Kuczyński. Bardzo dużym 
sukcesem jest zajęcie pierwszego miejsca przez Dawi-
da Kuczyńskiego - brawo Dawid i tylko tak dalej, gratu-
lacje od działaczy, trenerów i kolegów z klubu. Także na 

KOLEJNY SUKCES NASZYCH ZAPAŚNIKÓW !
wyróżnienie zasługuje VII miejsce Wojtka i XII miejsce 
Bartka, ponieważ w każdej wadze walczyło od 20 do 30 
zawodników.

Zajmowane miejsca: Dawid Kuczyński - miejsce I waga 
54 kg, Wojciech Janecki miejsce - VII waga 54kg, Bartosz 
Pestkowski - miejsce XII waga 100 kg.

Opiekunowie i trenerzy: Artur	Czypionka.
Więcej wiadomości i zdjęć na stronie: Zapasy.bielawa.pl
    Opracował: 
    Grzegorz Majkut
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04 – 06.11
GENEZA PLANETY MAŁP 

godz.19.00 prod. USA
Will Rodman to naukowiec 

pracujący w firmie farmaceutycz-
nej Gen-Sys, w której pracuje się 
nad stworzeniem leku regenerują-
cego tkankę mózgową. Celem na-
ukowca jest wynalezienie leku na 
chorobę Alzheimera, na którą cier-
pi jego ojciec, Charles. Skupiony 
wyłącznie na pracy ma problemy 
z kontaktami z innymi ludźmi, ale 
choroba ojca zbliża ich do siebie. 
Badanie leku ALZ-112 na ludziach 
ujawnia skutek uboczny w postaci 
wzrostu agresji, więc Will musi za-
mknąć swój projekt.

13.11 KABARET NOWAKI  
godz.18.00

18 – 20.11
1920 BITWA WARSZAWSKA 

godz.18.00 prod. POL
„1920 Bitwa Warszawska” to 

wielki fresk historyczny o jednej 
z najważniejszych bitew w dzie-
jach świata. Akcja rozpoczyna się 
w Warszawie, w 1920 roku. Jan 
(Borys Szyc), poeta i kawalerzy-
sta, po otrzymaniu rozkazu wy-
jazdu na front polsko-bolszewicki, 
oświadcza się swojej narzeczonej 
Oli (Natasza Urbańska), aktorce 
teatru rewiowego. Ślubu udziela 
młodym ksiądz Ignacy Skorupka 
(Łukasz Garlicki). Podczas walk 
Jan trafia do niewoli. Jego los leży 
w rękach czekisty Bykowskiego 
(Adam Ferency), który ucieleśnia 
okrutne oblicze bolszewickiej re-
wolucji. Historia znajdzie finał w 
wielkiej bitwie, która na zawsze 
odmieni nie tylko losy Jana i Oli, 
ale całej dwudziestowiecznej Eu-
ropy.

                                              kom lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

do 6 listopada
wystawa:  STARE  POCZTÓWKI  BIELAWY (XIX –XX WIEK) –  ze 

zbiorów Tadeusza ŁAZOWSKIEGO – czynna codziennie 9 - 16 w weekendy 
przed seansami filmowymi - Galeria KORYTARZ 

7  listopada
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Sprzedaż konsumencka – uprawnie-

nia kupującego” -  wykład Agnieszki Idziak  - Teatr Kino MOKiS
8  listopada
g.8.30 i 10.30 – DOROTA BRZOZOWSKA (Mam Talent) i  kabaret TWI-

STER  - program rozrywkowo – edukacyjny dla dzieci -  Teatr Kino MOKiS
10  listopada
g .9.00 - O POLSKĘ  NIEPODLEGŁĄ – VI edycja konkursu historycz-

nego współorganizowanego z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Bie-
lawie - Teatr Kino MOKiS 

11  listopada
12.30 – 15.00  Miejskie Uroczystości Narodowego Święta Niepodle-

głości 11 listopada  - szczegóły w programie -  WB str.1 
17.00 – BIELAWA W  TRJÓWYMIARZE – wernisaż fotografii Jarosła-

wa Florczaka -  galeria KORYTARZ  - czynna do 30 listopada codziennie 9 
-  16 w weekendy przed seansami filmowymi Teatr Kino MOKiS

13  listopada
18.00 – Kabaret NOWAKI – wstęp: 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł - w 

dniu koncertu - Teatr Kino MOKiS

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00– sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00  - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30 – sala prób
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” czwartek 18.00 – 20.00  – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina – środy 16.30-19.00 sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 – sala prób
Orkiestra Dęta „SART” – czwartki 16.00 – 20.00 – sala Piastowska 18 IIp.
Kurs fotografii cyfrowej (FOTOBUS)– wtorki 17.00 – 20.00  

NOWAKI to trio, które w prze-
ciągu jednego roku zawojowało pol-
ską scenę kabaretową. Prezentują 
swoje skecze na największych ka-
baretonach w kraju. Ich charyzma 
i werwa połączona z dużą dawką 
energii jaką epatuje Adrianna Borek 
rozbawiają widzów w całej Polsce. 
Pośród tegorocznej trasy koncerto-
wej znaleźli czas żeby zawitać do 
Bielawy. Do kanonu kabaretu weszły 
już skecze „Szkoła agresji”, „Ślub”, 
czy jeden z ostatnich „Hotel żart”, w 
którym Adrianna prezentuje szalone, 
zahaczające wręcz o szaleństwo, 
aktorstwo.

Spektakl kabaretu NOWA-
KI  odbędzie się 13 listopada ( nie-
dziela) o godz. 18.00 sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

Cena biletów 25 zł w przed-
sprzedaży, w dniu spektaklu 30 zł. 
Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 
21 października 2011 od godz. 8,30. 

UWAGA! Tylko jeden spektakl !

NOWAKI w Bielawie

PIŁKARZE GIMNAZJUM NR 1 W BIELAWIE WICEMISTRZAMI POWIATU
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Bielawie zajęła II miejsce w Mistrzo-

stwach Powiatu w piłce nożnej chłopców. W drodze do turnieju finałowego 
07.10.2011 r. na boisku Orlik w Pieszycach pokonała drużynę z Pieszyc 7:0. 
Turniej finałowy odbył się w Niemczy 12 października. 

W pierwszym spotkaniu mistrzostw piłkarze z Bielawy wygrali z gimna-
zjum z Niemczy 6:3. W meczu o pierwsze miejsce niestety musieli uznać wyż-
szość reprezentacji Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie i przegrali 1:5. 

Skład drużyny Gimnazjum nr 1 w Bielawie: Niewiadomski	Adrian,	
Świerczyński	Adrian,	Łopaczyk	Tymoteusz,	Surma	Paweł,	Łuciów	Pa-
weł,	Kędziora	Łukasz,	Prokop	Piotr,	Paluszek	Arkadiusz,	Chmielewski	
Damian,	Bryliński	Tomasz.

Opiekunem drużyny jest pan Jarosław	Szeremeta. 
GRATULUJEMY!

W piątek 07 października w 
Chojnowie odbyły się Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Szkół w MTB. Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących im. 
Bolesława Chrobrego był reprezen-
towany przez: Tomasza	 Mickie-
wicza,	 Grzegorza	 Bagińskiego,	
Bartosza	 Jagielnickiego,	 Doriana	
Szafrańskiego i Michała	Palę. Tra-
sa zawodów bardzo różniła się od 
tej sprzed roku. Była bardziej wyma-
gająca pod względem kondycyjnym 
i technicznym, co potęgowało emo-
cje. Składała się z kilku krótkich, ale 
mocnych podjazdów oraz kilku trud-
niejszych zjazdów. 

Szkoły ponadgimnazjalne mu-
siały przejechać 5 rund, czyli oko-

Drużynowe wicemistrzostwo szkół w MTB dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego  w Bielawie

ło 11-12 kilometrów. Na mecie jako 
pierwszy z drużyny zameldował się 
Tomasz	 Mickiewicz, zajmując 6 
miejsce, na 9 został sklasyfikowa-
ny Grzegorz	Bagiński. W pierwszej 
dwudziestce bielawskie liceum mia-
ło trzech zawodników, ponieważ na 
15 miejscu przyjechał Bartosz Ja-
gielnicki. Dorian	 Szafrański i Mi-
chał	Pala po niegroźnych upadkach 
dojechali odpowiednio na 30 i 46 
miejscu. Nasze	 wyniki	 pozwoliły 
Zespołowi	Szkół	Ogólnokształcą-
cych	w	Bielawie	zająć	drużynowo	
2	 miejsce	 i	 tym	 samym	 stać	 się	
Drużynowym	 Wicemistrzem	 Dol-
nego	Śląska	Szkół	w	MTB.

Grzegorz Bagiński

4 października do Warszawy 
przyjechały 64 najlepsze druży-
ny wyłonione w eliminacjach wo-
jewódzkich II Turnieju ORLIKA o 
Puchar Premiera Donalda Tuska. 
W Centrum Kongresowym przy 
ul. Bobrowieckiej odbyło się uro-
czyste otwarcie Wielkiego Finału. 
W trakcie otwarcia Dariusz	Dzie-
kanowski rozlosował grupy roz-
grywkowe w kategorii dziewcząt i 
chłopców.

Dziewczęta z Bielawy zagrały 
w grupie eliminacyjnej z drużynami: 
MUKS Praga Warszawa, SP Paw-
łów, Dubler Opole Lubelskie. „10” 
Bielawa wygrała wszystkie mecze  
i awansowała do ćwierćfinałów. 
W walce o półfinał na drodze na-
szych wspaniałych dziewcząt sta-
nęła drużyna z Inowrocławia.  Po 
zaciętym i wyrównanym meczu na-
sze zawodniczki uległy  przeciw-
niczkom 0-1 w ostatniej minucie 
dogrywki.  Dziewczęta z Inowro-
cławia zagrały w Finale zajmując 2 
miejsce.

  Finał Krajowego II Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska

Ostatecznie zawodniczki 10 
Bielawa zajęły podobnie jak w ze-
szłym roku-  5 miejsce w Finale Kra-
jowym II Turnieju ORLIKA.

GRATULACJE

Wszystkie wyniki oraz foto-
reportaże i relacje video można 
obejrzeć na stronie Pucharu Orlika 
2011.

  M. Tyrcha


