
Tak głosowała Bielawa 
w I turze wyborów prezydenckich

Majówka 2015

Kombatanci uczcili 
Święto Konstytucji  
3 Maja

Gmina Bielawa

Gmina Bielawa

Różne

Oświata

  S.2

  S.2

  S.6

  S.3

Różne   S.6

NR 7 (414)16-31 maja 2015 r. ROK WYDANIA XXIII ISSN 1508-1362

Mieszkańcy Bielawy uczcili Święto Konsty-
tucji 3 Maja nie tylko podczas pikniku w Par-
ku Miejskim, ale także pod pomnikiem na 
placu Kombatantów. W dzień święta wieniec 
przy obelisku złożyli członkowie bielawskie-
go Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych RP.
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II tura wyborów prezydenckich odbę-

dzie się 24 maja 2015 roku. 

Na pikniku majowym w  Parku Miejskim 
w  Bielawie pojawiły zuchy z  26 GZ „Kubu-
sie Puchatki”, harcerki i harcerze z 32 DH „T.O-
.M.C.I.A.” i  13 DH „Brzozy” oraz instruktorzy 
Bielawskiego Kręgu.

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej

Nowo wybudowana sieć obsługuje ponad 400 mieszkańców Bielawy 

Kombatanci uczcili Święto Konstytucji 3 Maja 

Harcerze włączyli się w upamiętnienie święta narodowego 

Tematem przewodnim sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się w środę 29 kwietnia, była współpraca gminy z organizacjami 
pozarządowymi. Podczas obrad podsumowano funkcjonowanie stowarzyszeń działających na rzecz między innymi edukacji, kultu-
ry, sportu czy pomocy społecznej. Omówiono również efekty współpracy samorządu z sektorem NGO. 

Na terenie Parku Miejskiego przy pięknej pogodzie i udzia-
le kilku tysięcy bielawian, odbył się  piknik z okazji Święta Kon-
stytucji 3 Maja. Nad całością patronat objęli przewodniczący 
Rady Miejskiej i burmistrz Bielawy. Na mieszkańców czekały licz-
ne atrakcje w postaci zabaw, animacji artystycznych, turniejów, 
koncertów oraz prezentacji.

Radni podsumowali współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w mieście

Gimnazjum nr 1 jest dumne z nowego imienia 

Mieszkańcy upamiętnili święto podczas pikniku w Parku Miejskim 

Wywiad z komendantem Straży Miejskiej
Grzegorzem Nowakiem

Gimnazjum nr 1 
w Bielawie otrzymało 
imię Zesłańców Sybiru

W historii każdej szkoły są wydarzenia, które trwale wpisują 
się w księgę jej dziejów. Jednym z nich jest nadanie imienia.

Harcerze rozdawali 
flagi i konstytucje
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Bielawianka Beewatec Bester, Luks 
Aquarius Pływanie Synchroniczne, 
Iron Bulls, Polski Związek Emery-
tów i  Rencistów, ULKS Bielawian-
ka, ZHP Dzierżoniów oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. 

Należy podkreślić, że Bielawa 
jest miastem, w  którym działają 
62 stowarzyszenia. Zdecydowana 
większość z  nich odnosi sukcesy 
w  wielu dziedzinach, doskonale 
promując przy tym nasze miasto. 
Co ważne, każdego roku Bielawa 
przeznacza z budżetu na wsparcie 
funkcjonowania lokalnych stowa-

rzyszeń znaczące fundusze. Tylko 
w 2015 roku trafiło do organizacji 
ponad 1 mln złotych. 

Na koniec samorządowcy po-
dziękowali przedstawicielom 
sektora NGO za dotychczasową 
działalność i życzyli dalszych suk-
cesów w przyszłości. 

W  trakcie środowych obrad 
radni wysłuchali również informa-
cji na temat możliwości funkcjo-
nowania na terenie miasta elek-
trowni wiatrowej oraz przyjęli 
w drodze głosowania uchwały za-
planowane w porządku sesji.

Burmistrz miasta Piotr Łyżwa 
spotkał się z  zarządem i  członka-
mi Rejonowego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Bie-
lawie. Okazją do spotkania były 
obchody Światowego Dnia In-
walidy. W  tym szczególnym dniu 
burmistrz życzył wszystkim zgro-
madzonym zdrowia, pomyślno-
ści i jak najmniej barier napotyka-
nych w codziennym życiu. 

Tematem przewodnim sesji 
Rady Miejskiej Bielawy, która od-
była się w  środę 29 kwietnia, była 
współpraca gminy z  organizacja-
mi pozarządowymi. Podczas obrad 
podsumowano funkcjonowanie 
stowarzyszeń działających na rzecz 
między innymi edukacji, kultu-
ry, sportu czy pomocy społecznej. 
Omówiono również efekty współ-
pracy samorządu z sektorem NGO. 

Radni mieli   okazję obejrzeć 
prezentacje przygotowane przez 
organizacje takie jak: Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, Klub Sportowy 
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Gmina Bielawa

Coroczne obchody wykorzy-
stywane są przez członków bie-
lawskiego stowarzyszenia do 
podnoszenia świadomości spo-
łecznej na temat korzyści, jakie 
płyną z  integracji osób niepełno-
sprawnych w  każdym aspekcie 
życia.

Dlatego też podczas spotka-
nia przewodniczący zarządu sto-
warzyszenia Tadeusz Kowal-

Radni spotkali się podczas sesji 29 kwietnia 

W rozdawanie flag włączyli się samorządowcy 

W pikniku wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców 

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli atrakcje dla wszystkich uczestników 

Gościem specjalnym obchodów był burmistrz miasta 

Na terenie Parku Miejskiego 
przy pięknej pogodzie i  udzia-
le kilku tysięcy bielawian, odbył 
się   piknik z  okazji Święta Kon-
stytucji 3 Maja. Nad całością pa-
tronat objęli przewodniczący 
Rady Miejskiej i  burmistrz Biela-
wy. Na mieszkańców czekały licz-
ne atrakcje w postaci zabaw, ani-
macji artystycznych, turniejów, 
koncertów oraz prezentacji. Do 
najważniejszych wydarzeń tego-

wydarzeniem był koncert jubile-
uszowy z okazji 70-lecia Orkiestry 
Dętej Sart w Bielawie. Przed kon-
certem gratulacje z  okazji jubi-
leuszu i  życzenia na kolejne lata 
działalności Orkiestry, złożyli bie-
lawskim muzykom przewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew 
Dragan i burmistrz Bielawy Piotr 
Łyżwa (więcej na ten temat w os-
obnej informacji). Ciekawostkę 
specjalnie na majówkę przygo-

czyk powiedział - „Celem święta 
jest przybliżenie ludziom proble-
mów osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w  integracji tej grupy 
społecznej”.

W  trakcie obchodów święta 
mówiono także o ważnej roli pro-
jektantów, którzy przy tworze-
niu przestrzeni publicznej muszą 
mieć na uwadze potrzeby osób 
niepełnosprawnych.

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej

Obchody Światowego Dnia Inwalidy w Bielawie

Majówka 2015

rocznej majówki należy zaliczyć: 
rodzinny turniej w warcabach kla-
sycznych i symultanę warcabową 
z  mistrzem Polski, turniej piłkar-
ski dla dzieci, koncerty zespołów: 
Poloneziaki, Czerwona Jarzębi-
na, Studia Piosenki i Tańca „Fart”, 
chóru Bielawskiego Uniwersytetu 
III Wieku, Kapeli Bielawskiej oraz 
prezentację Teatru Prawdziwego 
pt. „Zabawy z ogniem”. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się zor-
ganizowane po raz pierwszy od 
zakończenia remontu parku rejsy 
po stawie wodnym, a  także spa-
cery po trakcie linowym. Ważnym 

towali harcerze przy współpracy 
z Fundacją dla Wolontariatu, któ-
rzy bezpłatnie rozdawali miesz-
kańcom biało-czerwone flagi 
i  Konstytucję RP. Bielawianie tak 
chętnie odbierali symbole na-
rodowe, że po 5 minutach Park 
Miejski zrobił się biało-czerwo-
ny (więcej na ten temat w  osob-
nej informacji). Święto Konstytucji 
3 Maja zostało również uczczo-
ne mszą świętą w  intencji Ojczy-
zny w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, a nabo-
żeństwu przewodniczył ks. prałat 
dr Stanisław Chomiak.



3

„Opowiem Ci o wolnej Polsce”, a także 
współpracują ze Związkiem Sybiraków   
i  poszerzają swoją wiedzę na temat 
zsyłek na Syberię.

Uroczystość nadania imienia 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie odby-
ła się w budynku szkoły. Wśród za-
proszonych gości, którzy uświetnili 
ten dzień, byli przedstawiciele par-
lamentu, Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, władz samorządowych, 
Związku Sybiraków, zaprzyjaźnio-
nych szkół i innych instytucji. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą celebrowaną przez probosz-
cza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
ks. dra Roberta Begierskiego, pod-
czas której nastąpiło poświęcenie 
sztandaru. Po Mszy Świętej Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy Pan Władysław Kroczak odczy-
tał Uchwałę Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 25.03.2015 r. w sprawie nada-
nia imienia Zesłańców Sybiru Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie. Następnie 
przedstawiciele Zarządu Główne-
go Związku Sybiraków we Wrocła-

wiu wręczyli ufundowany przez sie-
bie sztandar Pani dyrektor Monice 
Rusnak, która podziękowała za ten 
cenny dar i przekazała go uczniom. 
W  dalszej części uroczystości Bur-
mistrz Miasta Pan Piotr Łyżwa roz-
począł ślubowanie, które złoży-
li reprezentanci uczniów, rodziców 
i nauczycieli. 

Imprezę uświetniło przedstawie-
nie przygotowane przez koło teatral-
ne działające przy szkole. Uroczystość 
została zakończona odsłonięciem 
i poświęceniem tablicy pamiątkowej.

Gimnazjum nr 1 w  Biela-
wie imienia Zesłańców Sybi-
ru będzie kolejną szkołą, która  
w  swojej historii sięgnie do Sybi-
raków, Golgoty Wschodu, do cier-
pień i  tragedii Narodu Polskiego, 
szkołą, która nie pozwoli o  tych 
wydarzeniach zapomnieć. 

Na pochwałę zasługuje fakt, 
że młodzież nie tylko podąża za 
tym, co nowe, ale również pamię-
ta, czym jest patriotyzm i  jak go 
wyrażać.

W historii każdej szkoły są wy-
darzenia, które trwale wpisują 
się w  księgę jej dziejów. Jednym  
z nich jest nadanie imienia.

14 kwietnia 2015 r. Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie otrzymało imię Ze-
słańców Sybiru. Wybór imienia to 
nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie 
dla nauczycieli i  uczniów, to pa-
mięć o  wszystkich, którzy zginęli 
„na nieludzkiej ziemi”, jak również 
o tych, którzy są wśród nas.

Piętnastoletnia historia szkoły 
i  jej osiągnięcia upoważniły spo-
łeczność gimnazjum do rozpo-
częcia procedury nadania imienia. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
w  Bielawie mogą pochwalić się 
bogatą tradycją patriotyczną.  
Od kilku lat osiągają oni wyso-
kie wyniki w  konkursach historycz-
nych na szczeblu powiatowym  
i  wojewódzkim. Biorą udział w  pro-
jekcie Instytutu Pamięci Narodowej 
i Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. 

Gimnazjum nr 1 w Bielawie otrzymało 
imię Zesłańców Sybiru

„O żabkach w czerwonych czapkach”
Pierwszaki na szkolnej scenie
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Oświata

Koło teatralne „Skrzat” zaprezentowało nowe przedstawienie 

Tablica pamiątkowa znajduje się na ścianie budynku szkoły 

Specjaliści rozmawiali z młodzieżą na temat internetowych zagrożeń 

Nowy sztandar prezentuje się doskonale 

Wiosna rozpoczęła się w  marcu, 
więc pierwszoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 w Bielawie 15 kwiet-
nia przypomnieli swoim kolegom 
i koleżankom o tym miłym wydarze-
niu,  zapraszając ich do szkolnego 
teatrzyku.  Uczniowie z kl.1c , którzy 
w tym roku szkolnym z wielkim zaan-
gażowaniem i ciekawością rozpoczę-
li pracę w klasowym kole teatralnym 
„Skrzat”, zaprezentowali, przygo-
towane wraz z  wychowawczynią p. 
Agnieszką Adamczyk, przedstawie-
nie, pt:  „O  żabkach w  czerwonych 
czapkach”. Spektakl opowiadał  przy-
godę dwóch zielonych młodych ża-
bek – Rechotki i Kumki, którym znu-
dził się ich zielony kolor. Otóż wpadły 
one na pomysł, że wyprawią bal i za-
proszą na niego każdego , kto posia-
da coś czerwonego. Wszystko było-
by piękne i urocze, gdyby nie zjawił 
się pan Bociek. Wszak bocian ma 
czerwony dziób i  pończochy. Wy-
niknął z tego niezły galimatias.  Mo-

gły się o  tym przekonać zaproszo-
ne na przedstawienie dzieci z  klas 
I-III, przedszkolaki z  Niepubliczne-
go Przedszkola z  O/Integracyjnymi 
w Bielawie oraz rodzice podczas po-
południowego spotkania. Wszyscy 
widzowie z wielkim zaciekawieniem 
śledzili losy młodych, nierozważnych 
żabek. Skoczna muzyka porwała ich 
do śpiewu i  oklasków. Po przygo-
dzie z  panem Boćkiem żabkom na 
zawsze odechciało się czerwonych 
czapeczek i  wyróżniania wśród zie-
leni traw i  tataraku. Czerwone cza-
peczki dla żab – czy to nie dziwne? 
Tak jak powiedziała stara mądra żaba 
- Oj, żeby z tego biedy jakiej nie było. 
Przedstawienie powstało w  oparciu 
o przepiękną książeczkę  Heleny Be-
chlerowej o tym samym tytule, zacie-
kawionych czytelników zapraszamy 
do jej lektury! A mali aktorzy podeks-
cytowani udanym występem już szy-
kują następne przedstawienie.

                  Agnieszka Adamczyk

Od września 2015 roku, dzię-
ki sfinansowaniu przez miasto Bie-
lawa dodatkowych zajęć z  wycho-
wania fizycznego, w  Gimnazjum 
nr 2 w  Bielawie zaczną funkcjono-
wać trzy innowacje zajęcia z  wy-
chowania fizycznego. 13 kwietnia 
2015 roku Dyrektor Wydziału Roz-
woju Edukacji Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu poinformował szko-
łę o wpisaniu do Rejestru innowacji 
pedagogicznych i  eksperymentów, 
prowadzonych w szkołach i placów-
kach województwa dolnośląskiego 
innowacji: ,, Piłka nożna to jest to”, 
,,Koszykówka – lubię to”, ,, Pływanie 
synchroniczne – balet w  wodzie”.
Nad powyższymi innowacjami pra-
cował zespół autorski w  składzie: 
Jadwiga Flis – dyrektor szkoły, Ewa 
Starzycka - psycholog szkolny, Mag-
dalena Szymczykiewicz – nauczy-
cielka wychowania fizycznego i tre-
nerka pływania synchronicznego, 
Rafał Szwej – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego oraz trener i  sędzia 
w  zakresie piłki koszykowej, Jacek 
Bielecki – nauczyciel wychowania 
fizycznego, trener oraz były zawod-
nik piłki nożnej. 

Innowacje skierowane są do 
uczniów klas I  – III Gimnazjum nr 
2 w  Bielawie, którzy pragną do-

skonalić swoją sprawność fizyczną 
w  kierunku piłki koszykowej, pił-
ki nożnej oraz pływania synchro-
nicznego. Chcą aktywnie zagospo-
darować wolny czas, sprawdzać 
swoje umiejętności w  ligach i  za-
wodach sportowych. Chcą uczyć 
się współdziałania w  zespole, od-
powiedzialności  za siebie oraz ko-
legów, dbałości o  siebie i  innych. 
Dla potrzeb realizowanych inno-
wacji rozszerzona została podsta-
wa programowa kształcenia ogól-
nego   z  wychowania fizycznego, 
którą wzbogacono o  następujące 
strategie nauczania: 

- „Gra wszystkimi siłami” 
(uczniowie rotują na różnych po-
zycjach, ucząc się specyfiki zacho-
wań na każdej z  nich, dzięki temu 
szanują grę kolegów, wiedzą jak 
trudno gra się na innych pozy-
cjach, potrafią zastąpić partnera);  
- ,,Nauka przez nauczanie” (ucznio-
wie uczą się od siebie nawzajem ,co 
buduje poczucie więzi w  drużynie, 
przyczynia się do rozwoju indywi-
dualizmu , inicjatywy oraz zaanga-
żowania. Nauczanie nie jest skon-
centrowane tylko na nauczycielu),  
- ,, Sporty uzupełniające” (kształto-
wanie cech motorycznych poprzez 
wykorzystanie sportów uzupełnia-

jących np. elementów gimnastyki 
akrobatycznej, artystycznej i  bale-
tu, nart biegowych, nartorolek oraz 
lekkoatletyki terenowej). 

Mocną stroną innowacji jest 
objęcie uczniów i  ich rodziców   
opieką psychologa w zakresie tre-
ści związanych   z  psychologią 
sportu, zrównoważonym rozwo-
jem uczniów, sposobami komuni-
kacji ( zewnętrznej i wewnętrznej) 
i  uczeniem zmniejszania kosz-
tów emocjonalnych związanych 
z rywalizacją. 

Nauczyciele odpowiedzialni 
za realizację innowacji posiada-
ją specjalistyczne przygotowanie 
do jej wdrażania.   Są trenerami 
i  pasjonatami w  swoich dyscypli-
nach sportowych, często z upraw-
nieniami sędziowskimi. Wszyst-
kie innowacje otrzymały bardzo 
przychylne opinie wyrażone przez 
osoby je oceniające pod kątem 
merytorycznym: pracownika na-
ukowego AWF w  Poznaniu, wie-
loletniego trenera i  Przewodni-
czącego KTPS Polskiego Związku 
Pływackiego, I  trenera Ślęzy Wro-
cław ekstraklasy Żeńskiej, trenera 
II klasy piłki nożnej – I trenera ze-
społu UKS Bielawianka Bielawa – 
III liga kobiet.

Innowacje w Gimnazjum nr 2 w Bielawie Warsztaty „Stop Cyberprzemocy”
W ramach działań  profilaktyczno- edukacyjnych pracownicy  Ze-

społu ds. Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Pan 
Wojciech Kubasik, Pani Agata Świtalska i Pani Monika Szulc - Bernacik  
w dniach 27, 28 i 30 kwietnia 2015 r. w Ekologicznej Szkole Podstawo-
wej nr 7 w Bielawie przeprowadzili warsztaty „Stop Cyberprzemocy”.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie trzech klas piątych.
Celem warsztatów było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyber-

przemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. W trakcie za-
jęć omówiono konsekwencje cyberprzemocy dla ofiar i sprawców oraz 
przedstawiono sposoby  reagowania w przypadku cyberprzemocy.

Uczniowie pracując w grupach metodą „burzy mózgów” wypraco-
wali zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci i opraco-
wali katalog form cyberprzemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa, tel. 74-833-47-93
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ska polonijnego w  Kanadzie od-
znaczeni zostali: 

- Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi RP – pan Zygmunt Potocki

- Srebrnym Krzyżem Zasługi – 
pan Marek Drywa

- Ponadto Złotym Krzyżem Za-
sługi odznaczony został uczestnik 
Powstania Warszawskiego, pan 
Feliks Osiński.

Wydarzenie zostało zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
Polsko-Kanadyjskie oraz Stowa-
rzyszenie Polskich Kombatantów 
Koło nr 18. Udział w uroczystości 
wzięły polonijne chóry i  zespoły 
taneczne oraz uczniowie Szkoły 
Polskiej im. Jana Pawła II.

15 – 17.05
KLUB DLA WYBRAŃCÓW  

godz. 16.00 prod.ANG.
Na jednym z  najstarszych 

uniwersytetów świata istnieje 
klub, do którego przyjmowa-
ni są tylko nieliczni. Nie więcej 
niż 10 osób z 20 tysięcy studiu-
jących na Oksfordzie. The Riot 
Club. Student pierwszego roku, 
Miles (Max Irons), wywodzący 
się z  rodziny z  tradycjami, do-
staje zaproszenie do elitarne-
go grona wybrańców. Szybko 
okazuje się, że młodzi, boga-
ci i  zepsuci członkowie klubu 
nie mają żadnych zahamowań 
i  skrupułów, bezwzględnie wy-
korzystując mniej uprzywi-
lejowanych i  we współpracy 
z  wpływowymi absolwentami 
klubu, tuszując brzydkie po-
stępki kolegów.

 
SAGA WIKINGÓW godz. 18.00 

prod. NIEM/RPA
Wygnani z  ojczyzny Wikin-

gowie pod wodzą nieustraszo-
nego Asbjorna (Tom Hopper), 
wyruszają do Brytanii, by zrabo-
wanym z klasztorów złotem wy-
kupić swą wolność i  powrót do 
kraju. Gdy ich podróż przery-
wa sztorm, który zatapia statek 
i  wyrzuca rozbitków na szkoc-
kim wybrzeżu, jedyną szansą na 
przetrwanie za linią wroga staje 
się wyprawa do rządzonej przez 
Wikingów osady Danelaw. Po 
drodze ludzie Asbjorna napa-
dają na zbrojny konwój, a w  ich 
ręce wpada piękna Lady Inghe-
an (Charlie Murphy), córka kró-
la Szkotów. Zrozpaczony władca 
wzywa na pomoc Wilcze Stado, 
oddział okrytych złą sławą na-
jemników, którym przywodzi 
para bezlitosnych morderców 
Hjorr i  Bovarr. Pogoń jest coraz 
bliżej, jednak do Wikingów do-
łącza niespodziewanie tajemni-
czy mnich Conall (Ryan Kwan-
ten), który zna drogę do Ścieżki 
Węża, zagubionego i cieszącego 
się złą sławą traktu, wiodącego 
do Danelaw.

 
SYSTEM (CHILD 44) godz. 

20.00  prod. CZECHY/USA
Stalinowska Rosja. Lew Stie-

panowicz Demidow (Tom Har-
dy) to młody funkcjonariusz 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego, sprawnie pnący 
się po szczeblach kariery. Jest 
posłusznym sługą systemu. Jed-
nak pewnego dnia jego wiara 
w  ideały Partii zostaje zachwia-
na. Przełożeni każą mu zatuszo-
wać sprawę okrutnego morder-
stwa czteroletniego chłopca. 
Gdy zaczynają ginąć kolejne 
dzieci, narażając się na gniew 
zwierzchników, Demidow roz-
poczyna śledztwo na własną 
rękę.

- Polska zawsze mogła liczyć 
na wspaniałych patriotów, zarów-
no w kraju, jak i za granicą. Nie za-
wsze jednak potrafiła stworzyć 
sprawne i silne państwo. Teraz bu-
dujemy je od 26 lat z ogromnymi 
sukcesami. To wspaniałe, że za-
wsze możemy liczyć na Polaków 
na emigracji, takich jak ci, którym 
wręczam dziś w  imieniu prezy-
denta RP ordery i  odznaczenia – 
powiedział ambasador RP w  Ka-
nadzie Marcin Bosacki podczas 
uroczystości z  okazji Święta Kon-
stytucji 3 maja w Calgary.

Za wybitne zasługi na rzecz 
współpracy polsko-kanadyjskiej 
oraz działalność na rzecz środowi-

Konstytucja 3 Maja uczczona 
w Calgary

Kultura

Święto Konstytucji 3 Maja uczczono również w Kanadzie 

22 – 24.05
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA 

godz. 16.00 prod. BEL
Nadciąga potop i wkrótce całą 

Ziemię zaleje woda. Jedynym ra-
tunkiem dla zwierząt jest miejsce 
na Arce Noego, której kapitanem 
został wyniosły Król Lew. Niestety 
paru nieboraków nie znalazło się 
na liście upoważniającej do wej-
ścia na pokład i teraz mają prze-
chlapane. Uroczy stwór o imieniu 
Fini, przedstawiciel tajemnicze-
go gatunku pluszczaków, wspie-
rany przez trójkę innych pechow-
ców bez biletu wstępu na Arkę, 
zmaga się z  nadciągającą po-
wodzią oraz parą gryfów-głodo-
morów, które... mają smaka na 
pluszczaka.

 
NIGHT MOVES godz.18.00 

prod. USA
Troje młodych ekoaktywi-

stów: pracownik ekologicznej 
farmy Josh (Jesse Eisenberg), 
prowadząca spa Dana (Dakota 
Fanning) i  weteran Marines Har-
mon (Peter Sarsgaard) mają dość 
szkód, które wielkie korporacje 
wyrządzają naturalnemu środo-
wisku. Powodowani frustracją 
i bezradnością postanawiają wy-
sadzić mieszczącą się w  Orego-
nie hydroelektryczną tamę, by 
zwrócić uwagę społeczeństwa na 
problemy zanieczyszczeń i  przy-
wrócić przyrodzie naturalny bieg. 
Precyzyjnie przygotowywany za-
mach wraz z  towarzyszącym mu 
napięciem stopniowo pogrąża 
ich w  atmosferze paranoi, po-
czucia winy i  strachu przed kon-
sekwencjami. Gdzie leży granica 
między aktywizmem a  terrory-
zmem? Czy wysadzenie tamy da 
się usprawiedliwić zgubną dla 
natury działalnością człowieka? 
Piorunujące kino, które szarga 
nerwy i trzyma w napięciu do sa-
mego końca.

 
ZABÓJCY BAŻANTÓW godz. 

20.00 prod. DANIA
Detektywi z Departamentu Q, 

zajmującego się nierozwiązanymi 
i  przeterminowanymi sprawami, 
próbują rozwikłać makabryczną 
zbrodnię sprzed lat. Choć rze-
komy zabójca został skazany, na 
policję zgłasza się świadek, któ-
ry rzuca nowe światło na dawno 
zamkniętą sprawę. Podejrzani - 

byli uczniowie prestiżowej szkoły 
z  internatem, teraz należą do eli-
ty duńskiego społeczeństwa. De-
tektyw Carl Morck i jego asystent, 
Assad muszą rozwikłać zagadkę 
i  znaleźć sposób na pociągnięcie 
do odpowiedzialności prawdzi-
wych morderców. Czy pomoże 
im w tym bezdomna Kimmie, nie-
gdyś uczennica tej samej eksklu-
zywnej szkoły, która była zamie-
szana w  tajemnicze wydarzenia 
sprzed lat?

 
29 – 31.05
SEKRETY MORZA  godz.16.00 

prod. Dania/ IRL
Dziewczynka o imieniu Sirsza 

obchodzi swoje 6 urodziny. Nic 
nie wygląda tak, jakby chciała. 
Starszy brat jej dokucza, tata jest 
zatopiony w  myślach, a  mamy 
nie ma z nimi od dawna. Na do-
miar wszystkiego przyjeżdża 
zrzędząca babcia, która zamierza 
zabrać rodzeństwo do dużego 
miasta, które uważa za bardziej 
odpowiednie dla nich miejsce. 
Po nieudanym przyjęciu Sirsza 
podkrada bratu muszlę, którą do-
stał kiedyś od mamy i  zaczyna 
na niej grać. Muzyka prowadzi ją 
do skrzyni, w której znajduje nie-
zwykły płaszcz. Sirsza rozpocznie 
podróż, dzięki której zrozumie, 
kim jest i co stało się z ich mamą. 
W  wędrówce pomaga jej starszy 
brat, tajemnicze świetliki oraz 
pół ludzie, pół foki. Wspólna po-
dróż pomoże odkryć rodzeństwu 
łączącą ich więź i siłę, która tkwi 
rodzinie.

 
AVENGERS. CZAS ULTRONA 

3D godz. 18.00 prod. USA
Kiedy Tony Stark próbuje 

wskrzesić dawno zapomniany 
program utrzymania światowego 
pokoju, sytuacja niespodziewanie 
się komplikuje. Na scenę wkracza 
mroczny Ultron ze zbrodniczym 
planem zniszczenia całej plane-
ty. Los milionów niewinnych ist-
nień spocznie w  rękach najpo-
tężniejszych bohaterów Ziemi 
z drużyny Mścicieli. Iron Man, Ka-
pitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna 
Wdowa i Hawkeye zostaną wysta-
wieni na największą próbę pełną 
niełatwych sojuszy i  niespodzie-
wanych zwrotów akcji.         

 
kom lg

70-lecie bielawskiej 
orkiestry

Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, odbyła się uroczy-
stość związana z jubileuszem 70-lecia Orkiestry Dętej Sudeckiej Agencji 
Artystycznej „SART” w Bielawie.Na scenie w Parku Miejskim w obecno-
ści szerokiej publiczności, gratulacje z okazji jubileuszu złożyli muzy-
kom przedstawiciele samorządu, w  tym przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Zbigniew Dragan, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz 
zastępca burmistrza Małgorzata Greiner. Poniżej fragment gratulacji 
skierowanych do zarządu stowarzyszenia i całej Orkiestry: „W imieniu 
bielawskiego samorządu składamy najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu 
70-lecia Orkiestry Dętej Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie.  
Jednocześnie dziękujemy Zarządowi Orkiestry oraz wszystkim muzykom 
za długoletnią działalność, zaangażowanie i stałą obecność w życiu nasze-
go miasta. Przede wszystkim jednak chcemy podziękować za niezliczone 
koncerty, wspaniałą muzyczną oprawę wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych oraz za godne reprezentowanie Bielawy w Polsce i poza jej granicami. 
Życzymy Państwu kolejnych równie pięknych jubileuszy, ciągłego rozwo-
ju artystycznego, a także wielu radości i sukcesów”. 

Podczas uroczystości prezes stowarzyszenia Roman Pajda złożył 
podziękowania za pomoc i wsparcie, na które Orkiestra zawsze może 
liczyć. Szczególne podziękowania otrzymali m.in.: ks prałat dr Sta-
nisław Chomiak, ks dr Daniel Marcinkiewicz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki Jan Gładysz oraz władze Bielawy. Nagrodę 
za najdłuższy staż w Orkiestrze (67 lat) otrzymał Mieczysław Surma.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się specjalnie przygotowa-
nym koncertem.

Bielawska Orkiestra Dęta założona została w 1945 roku przez Wa-
cława Debicha. Jest jedną z najstarszych orkiestr na Dolnym Śląsku. 
Początkowo muzycy grali na wykonanych przez siebie instrumentach, 
w tym nawet na grzebieniu.

Później otrzymali przypadkowo znalezione instrumenty, które 
w  czasie wojny ukryli niemieccy muzycy. Pierwszy oficjalny koncert 
orkiestra zagrała w Bielawie i Dzierżoniowie w 1946 roku.

Swój rozkwit zespół przeżywał w  latach 70-tych ubiegłe-
go stulecia, kiedy to w  skład orkiestry wchodziło ponad sto osób.  
Od 25 lat kapelmistrzem  Orkiestry Dętej Sudeckiej Agencji Artystycz-
nej „SART” w Bielawie jest Antoni Moskal.
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Zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, że 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w Zapytaniu 
Cenowym na zadanie „Odwodnienie budynku, drenaż i izolacja pionowa ścian 
fundamentowych na budynku przy ul. Wodnej nr 26 w Bielawie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofer-
ty o wyborze najkorzystniejszej.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty.
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:
 „JARUBO” mgr inż. Dagmara Bochniak-Jarzyńska
58-260 Bielawa, ul. Ludowa 9a
Wykonawca spełnił warunki określone w zaproszeniu i zaproponował naj-

korzystniejszą cenę, skrócił termin realizacji zamówienia o 3 tygodnie, uzysku-
jąc tym samym największą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1pzp Zama-
wiający informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty i ich cenach:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto Termin realizacji Ogólna liczba punktów

1.
JARUBO Mgr inż. Dagmara 
Bochniak-Jarzyńska

58-260 Bielawa
ul. Ludowa 9a

36. 174,31 zł 19.06.2015 r. 98,74 pkt

2.
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa

58-200 Dzierżoniów
ul. Kościuszki 1

35.693, 85 zł 07.07.2015 r. 96,00 pkt

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 15 maja 2015 r. w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. w Bielawie, pokój nr 8.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, że 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w Zapytaniu 
Cenowym na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki ce-
mentowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na bu-
dynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 8 w Bielawie”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofer-
ty o wyborze najkorzystniejszej.

W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert.
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Michał Odrowski
58-207 Włóki 38A
Wykonawca spełnił warunki określone w zaproszeniu i zaproponował naj-

korzystniejszą cenę, skrócił termin realizacji zamówienia o 3 tygodnie, uzysku-
jąc tym samym największą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1pzp Zama-
wiający informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty i ich cenach:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto Termin realizacji Ogólna liczba punktów

1.
JARUBO
Mgr inż. Dagmara 
Bochniak-Jarzyńska

58-260 Bielawa
ul. Ludowa 9a

69.120,00 zł 30.06.2015 64,53 pkt

2.
Murarstwo-Ciesielstwo
Jan Sochanowski

58-200 Dzierżoniów 
ul. Z. Nałkowskiej 8

49.300,00 zł 06.06.2015 95,47 pkt

3.
Dekarstwo
Jerzy Zacharski

58-200  Dzierżoniów
ul. Sienkiewicza 10a/9

47.849, 67 zł 30.06.2015 93,21 pkt

4.
Dekarstwo
Adrian Bernatek

58-200  Dzierżoniów
ul. Rzeźnicza 5f

54.900,00 zł 30.06.2015 81,24 pkt

5. PHU Michał Odrowski
58-207 Włóki
Włóki 38A

46.947, 64 zł 09.06.2015 100,00 pkt

6.
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa

58-260 Bielawa
ul. 3 Maja 31

49.268,06 zł 09.06.2015 95,52 pkt

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 5 maja 2015 r. w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. w Bielawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, że 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w Zapytaniu 
Cenowym na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki ce-
mentowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich wraz 
z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Westerplatte nr 31”. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-
wień Publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofer-
ty o wyborze najkorzystniejszej.

W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert.
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Michał Odrowski
58-207 Włóki 38A
Wykonawca spełnił warunki określone w zaproszeniu i zaproponował naj-

korzystniejszą cenę, skrócił termin realizacji zamówienia o 3 tygodnie, uzysku-
jąc tym samym największą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1pzp Zama-
wiający informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty i ich cenach:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto
Termin 
realizacji

Ogólna liczba 
punktów

1.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Michał Odrowski

58-207 Włóki
Włóki 38A

62.475,62 zł 23.06.2015 96,00 pkt

2.
Zakład Ogólnobudowlany Dekarstwo 
Blacharstwo Kazimierz Babiarz

58-250 Bielawa
ul. Strażacka 1a

65.692,99 zł 30.06.2015 90,35 pkt

3.
Murarstwo-Ciesielstwo
Jan Sochanowski

58-200 Dzierżoniów 
ul. Z. Nałkowskiej 8

69.700,00 zł 06.06.2015 90,15 pkt

4.
JARUBO Mgr inż. Dagmara 
Bochniak-Jarzyńska

58-260 Bielawa
ul. Ludowa 9a

78.721,25 zł 30.06.2015 75,39 pkt

5.
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa

58-260 Bielawa
ul. 3 Maja 31

66.383,25 zł 09.06.2015 94,41 pkt

Konkurs „Podwórko Nivea”.
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że Bielawa przystąpiła do konkursu pod hasłem „Po-

dwórko NIVEA”. Nagrodą w konkursie jest wybudowanie placu zabaw w mieście, które będzie laureatem 
akcji. Rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację (ul. Polna przy budynkach nr 4, 
6, 8, 10), za pośrednictwem strony internetowej:www.nivea.pl/ podworko. Codziennie każdy mieszkaniec 
ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zaba-
wę. Pierwsza tura głosowania trwa  od 1 do 30 kwietnia i ma na celu wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji. 
Druga tura głosowania od 1 do 31 maja i ma na celu wyłonienie kolejnych 20 lokalizacji.

Prosimy mieszkańców o wsparcie Bielawy w konkursie, ponieważ jest szansa, aby nowy plac zabaw po-
wstał w górnej części miasta przy ulicy Polnej.



6 Różne

Każdego roku ludzie z  całego 
świata zastanawiają się, jak chro-
nić i szanować nasz wspólny dom 
– planetę Ziemię. Uczniowie bie-
lawskich szkół chcą mieć swój 
udział w  ochronie środowiska, 
w  którym żyją. Są przecież jego 
częścią. 

W  trosce o  Ziemię w  Szkole 
Podstawowej nr 4 z  Oddziała-
mi Integracyjnymi w  Bielawie 
uczniowie brali udział w  projek-
cie edukacyjnym ,,ZACZARO-
WANY LAS”, a  7 maja odbyło się 
uroczyste podsumowanie De-
kady Ekologicznej. W  ramach 
projektu przygotowanego przez 
Beatę Szozdę uczniowie klas 

młodszych popisywali się wszech-
stronnymi umiejętnościami i wie-
dzą o  otaczającym nas świecie. 
Każda klasa przygotowała pracę 
plastyczną pt. ,,Zaczarowany 
las” oraz postacie Leśnych Skrza-
tów z  materiałów przeznaczo-
nych do recyklingu, które dekoro-
wały hol szkoły, a także stanowiły 
przepiękną scenografię podczas 
występów małych ekologów. 
W ramach podsumowania projek-
tu kl. I  c, uczniowie kl. II z  Kół-
ka Przyrodniczego oraz Zespół 
Muzyczny przygotowali przed-
stawienie pt. ,,Woda, powietrze, 
las - bardzo kochamy Was”. Na 
zakończenie dyrektor szkoły Elż-

ZACZAROWANY LAS 
bieta Niemczyk wręczyła dzie-
ciom dyplomy i nagrody za udział 
w  konkursach zorganizowanych 
podczas Dekady Ekologicznej. Po-
dziękowania należą się także ro-
dzicom uczniów klasy I  c, którzy 
zadbali o piękne stroje dla małych 
aktorów i elementy do dekoracji. 

Uczniowie naszej szkoły wie-
dzą, że w  wyniku rozwoju cywi-
lizacji nasz wspólny dom jest za-
grożony. Chroniąc środowisko 
gwarantują sobie lepsze zdrowie, 
a  nawet życie. Wiedzą, że każ-
dy może i  powinien przyczyniać 
się do korzystnego kształtowania 
otaczającego nas środowiska. 

H. Kowalska

Wywiad z Grzegorzem 
Nowakiem

Zapraszamy do przeczytania 
wywiadu z  komendantem Straży 
Miejskiej Grzegorzem Nowakiem. 

Czy Straż Miejska jest po-
trzebna mieszkańcom Bielawy?  
G.N - Moim zdaniem Straż Miejska 
powinna każdego dnia udowad-
niać mieszkańcom, że jest im po-
trzebna. Jako komendant chcę, aby 
bielawska jednostka nie tylko była 
widoczna na ulicach miasta, ale 
przede wszystkim, żeby była sku-
teczna w swoich działaniach. 

Dlatego też będę dążył do uspraw-
nienia funkcjonowania bielawskiej 
Straży Miejskiej, położenia większe-
go nacisku na pracę funkcjonariuszy 
w  godzinach popołudniowych, wie-
czornych i  nocnych, a  także na większe zaangażowanie w  pracę dzielnico-
wych. Myślę, że między innymi te działania doprowadzą do poprawy wizerun-
ku strażników w naszym mieście.

Jak według Pana powinna funkcjonować Straż? 
G.N - Mieszkańcy oczekują, aby bielawska Straż Miejska funkcjono-

wała na wysokim poziomie, a funkcjonariusze działali w sposób profesjo-
nalny, konsekwentny i skuteczny. Chcę, żeby nasza Straż kojarzona była 
przez wszystkim jako instytucja, na którą po prostu można liczyć.

Funkcjonariusze muszą podchodzić do swoich obowiązków odpowie-
dzialnie i z pełnym zaangażowaniem, a każde zgłoszenie powinni trak-
tować bardzo poważnie. Strażnicy nie mogą być bezradni podczas inter-
wencji i zostawiać mieszkańców z nierozwiązanym problemem. Mówiąc 
w skrócie, funkcjonariusze muszą być pomocni w każdej sytuacji. 

Czy planuje Pan zmiany w Straży Miejskiej w Bielawie?
G.N - Do zrealizowania celów, o  których mówiłem wyżej, potrzebne są 

gruntowne zmiany w funkcjonowaniu jednostki. Wymagają one jednak za-
angażowania nie tylko ode mnie jako komendanta, ale przede wszystkim od 
każdego z funkcjonariuszy. Mam nadzieję, że reorganizacja jednostki, która 
właśnie się odbywa, przyniesie oczekiwane przez mieszkańców efekty.

Co należy zrobić, aby zmienić zdanie funkcjonujące wśród pew-
nej grupy mieszkańców, że strażnicy miejscy bardziej interweniują 
i nakładają mandaty karne niż pomagają?

G.N - Według mnie Straż Miejska powinna być służbą, która koncentruje 
się głównie na działaniach prewencyjnych, czyli musi zapobiegać, a nie tyl-
ko zwalczać i nakładać mandaty. Niemniej funkcjonariusze często realizu-
ją interwencje dotyczące między innymi wandalizmu czy zakłócania ładu 
i porządku. W tych przypadkach strażnicy muszą się wykazać stanowczo-
ścią i konsekwencją, a wszystko po to, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Co trzeba zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo w Bielawie?
G.N - Straż Miejska musi podejmować działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa przy współpracy z  innymi instytucjami. Mam na myśli 
między innymi: Policję, Straż Pożarną, Ośrodek Pomocy Społecznej, szko-
ły czy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Co ważne, musimy wspólnie czynić starania na rzecz zapobiega-
nia przestępczości wśród nieletnich i  promocji pozytywnych zachowań 
wśród uczniów bielawskich szkół. Taka strategia zaowocuje w przyszło-
ści mniejszą ilością wykroczeń i przestępstw. Niemniej podstawową kwe-
stią jest aktywna obecność strażników na ulicach i  właściwy kontakt 
z mieszkańcami. 

Czy od momentu objęcia funkcji komendanta udało się już 
wprowadzić nowe rozwiązania?

G.N - Najwięcej czasu poświęciłem na przedstawienie funkcjonariu-
szom mojej wizji działalności Straży Miejskiej. Obecnie powoli, lecz sys-
tematycznie wprowadzam w życie tę koncepcję. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę z tego, że zmiany wymagają czasu, ale jestem przekonany, że pra-
ca ta przyniesie właściwe efekty.

Największe problemy Straży Miejskiej? 
G.N - Główny problem to niewystarczająca liczba strażników. Zdaję 

sobie jednak sprawę z kondycji finansowej miasta, więc wiem, że możli-
wości w tej kwestii są ograniczone. Natomiast pozostałe problemy będę 
starał się rozwiązywać osobiście jako komendant jednostki.

Jakie cele stawia Pan przed sobą i strażnikami na najbliższy czas?
G.N - Chcę, aby Straż Miejska uczestniczyła w  spotkaniach z  miesz-

kańcami różnych części miasta, w tym ze wspólnotami mieszkaniowymi, 
administratorami budynków czy działkowcami. Zależy mi na tym, aby re-
alizować działania, które będą spójne z  oczekiwaniami szerokiej grupy 
bielawian.

Na pikniku majowym w  Par-
ku Miejskim w  Bielawie pojawiły 
zuchy z 26 GZ „Kubusie Puchatki”, 
harcerki i  harcerze z  32 DH „T.O-
.M.C.I.A.” i  13 DH „Brzozy” oraz in-
struktorzy Bielawskiego Kręgu. 
Uczestnicy pikniku mogli poba-
wić się z  nami chustą Klanzy, po-
ćwiczyć pierwszą pomoc na fan-
tomie, wziąć udział w  pląsach, 
zobaczyć zdjęcia z naszych aktyw-
ności. Druhna Hela pięknie ma-
lowała twarze. Na prośbę Funda-
cji dla Wolontariatu rozdawaliśmy 
biało-czerwone flagi i  egzempla-
rze Konstytucji RP. Pomogli nam 

w  tym dziele m.in.: Burmistrz Bie-
lawy Piotr Łyżwa, Wiceburmistrz 
Małgorzata Greiner, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew 
Dragan i Wiceprzewodniczący To-
masz Tkacz. Bielawianie tak chęt-
nie odbierali symbole narodowe, 
że po 5 minutach Park Miejski zro-
bił się biało-czerwony! Widzieliśmy 
jak mieszkańcy miasta i  goście 
dumnie noszą flagę i  konstytucję. 
A byli wśród nich m.in. były radny 
Bielawy Józef Kosiński, pani Mag-
dalena Sośnicka-Dzwonek, prezes 
Samodzielnego Koła Terenowego 
nr 92 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego prowadzącego Ze-
spół Szkół Społecznych w Bielawie, 

radny Bielawy Krzysztof Możej-
ko i  radny Sejmiku Wojewódzkie-
go Patryk Wild. W ostatnich latach 
harcerze rozdali na terenie Powia-
tu Dzierżoniowskiego ponad 1000 
flag narodowych i  ponad 500 eg-
zemplarzy Konstytucji RP. W przy-
szłym roku na pewno też włączy-
my się w taką akcję. 

3 Maja harcerze Hufca Ziemi 
Dzierżoniowskiej ZHP uczestniczy-
li także w  uroczystościach patrio-
tycznych w  Dzierżoniowie i  Pie-
szycach. Warty honorowe pod 
pomnikami wystawiły ‘39 DSH 
“Enigma” i 7 DH “Iskra”. Swoje repre-
zentacje wystawiły także 8 HDCzB 
“Bugaje” i 12 DH “Kosodrzewy”.

Harcerze rozdawali flagi i konstytucje
S.1 

Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Nowak 

Flagi rozdawane przez harcerzy cieszyły się dużą popularnością 



7Sport
Żelazne Byki uczciły święto na macie

W  niedzielę 3 mają w  Pieszy-
cach odbył się V Międzynarodo-
wy Turniej Zapaśniczy Dziewcząt 
oraz Chłopców w  stylu wolnym. 
W  zmaganiach uczestniczyło 125 
młodych adeptów zapasów z  14 
klubów z  Polski oraz Czech. UKS 
IRON BULLS Bielawa po raz ko-
lejny pokazał się z  dobrej strony 
zdobywając 6 medali.

Złoty medal w  zawodach zdo-
był Mikołaj Maciejewski kat. 40kg. 
Srebrny medal przypadł Piotro-
wi Szygudzińskiemu kat. 28 kg. 
Brązowe medale zdobyli również: 
Maciej Wilk kat 40 kg, Krzysztof 
Chmielewski kat. 48 kg, Antoni 

Koper kat. 38 kg. Piątą lokatę wy-
walczył Franciszek Koper kat. 38 
kg a  9 miejsce Aleksander Kier-
snowski kat. 47 kg.

Zarząd Klubu jest bardzo za-
dowolony z  postępów naszych 
zawodników w  kolejnych zma-
ganiach. Wielkie podziękowania 
dla rodziców za pomoc i wsparcie 
swoich dzieci podczas zmagań.

Trenerzy, opiekunowie oraz 
rodzice: Norbert Warchoł, Ma-
riusz Tyrcha 

Sponsorzy: DRG AGRO GROUP 
z Tuszyna.

Wyjazd współfinansowany ze 
środków Miasta Bielawa.

Taekwon-do
25 kwietnia w  Twardogórze odbyły się Mistrzostwa Polski Ta-

ekwon-do ITF Choi Jung Hwa. W  zawodach wzięli udział zawodnicy 
klubu SKT TIGER a wśród nich 19 zawodników z  Bielawy, którzy rywa-
lizowali z 350 zawodnikami z całej Polski. Oto lista bielawian, którym 
udało się stanąć na podium:

ZŁOTE MEDALE: 
Czajka Patryk - walka semi-contact 
Kończak Piotr - techniki specjalne 
 
SREBRNY MEDAL: 
Felsztyński Jakub - walka soft-stick 
Korczyński Dariusz - walka soft-stick 
Kręt Patrycja - walka semi-contact
Reczuch Lena - walka soft-stick 
Stąsiek Amelia - walka semi-contact

 
BRĄZOWY MEDAL: 
Reczuch Lena - techniki specjalne 
Rusiecka Aleksandra - walka light-contact 
Sikorski Mikołaj - walka soft-stick 
Stąsiek Amelia - walka soft-stick 
Tuczapski Kacper - walka soft-stick

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w treningach !!!

Gimnazjum nr 1 w  Bielawie od 
wielu lat wyróżnia się efektywną pra-
cą w  dziedzinie szeroko rozumianej 
kultury fizycznej i  wieloma osiągnię-
ciami sportowymi. Dzięki nawiązanej 
właśnie współpracy ze Szkołą Mistrzo-
stwa Sportowego w Szklarskiej Porę-
bie, uczniowie bielawskiej szkoły będą 
mieli zapewnioną jeszcze bardziej 
wszechstronną, urozmaiconą i  atrak-
cyjną  edukację z  zakresu wychowa-

Szkoła Mistrzostwa Sportowego z wizytą 
w Gimnazjum nr 1 Bielawa

Bielawa najlepsza na Dolnym Śląsku!

nia fizycznego. 7 maja z wizytą w G1 
były przedstawicielki SMS Szklarska 
Poręba, Joanna Badacz - trener bia-
thlonu klasy mistrzowskiej, wicedy-
rektor szkoły do spraw sportowych 
oraz Magdalena Nykiel - była repre-
zentantka Polski w  biathlonie (m.in. 
na Igrzyskach w  Turynie), a  obecnie 
trener biathlonu w szkole. W klasach 
sportowego mistrzostwa tamtejsze-
go liceum, prowadzone są treningi 

z  narciarstwa biegowego, biathlonu 
i lekkoatletyki. Dlatego też jest to tym 
cenniejsza współpraca, gdyż od wrze-
śnia 2015 roku w Gimnazjum nr 1 roz-
poczyna działalność klasa sportowa,  
w  której zajęcia ukierunkowane 
będą przede wszystkim na te dys-
cypliny sportu. Tym samym ofer-
ta dla uczniów szkoły będzie jesz-
cze bardziej atrakcyjna. Jednym 
z  efektów tej wizyty była decyzja  
o  organizacji obozu zimowego 
w  Szklarskiej Porębie dla uczniów 
Gimnazjum nr 1 i  Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Dzięki takiej lokaliza-
cji obozu, uczestnicy będą mo-
gli korzystać z  tras biegowych  
w  Jakuszycach oraz z  całej bazy do 
uprawiania biathlonu dostępnego dla 
SMS Szklarska Poręba. 

Podczas wizyty, oprócz prezen-
tacji szkoły, w  sali sportowej i  na 
strzelnicy Gimnazjum nr 1 odby-
ły się zajęcia strzeleckie z  biathlo-
nowych karabinków laserowych 
i pneumatycznych. Nawiązanie kon-
taktu między szkołami możliwe było 
dzięki współpracy klubu Muflon Bie-
lawa z SMS Szklarska Poręba.

W Żarowie 25 kwietnia odbyły się dolnośląskie fi-
nały Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Nożnej. 
Turniej wygrała drużyna UKS-u Bielawianka Bielawa. 
Skład zwycięskiej drużyny: Marta Kaźmierczak, Zuzan-
na Szczepańska, Martyna Kruk, Teresa Kruk, Zuzanna 
Kruk, Oliwia Silny (kapitan), Anna Czerwińska, Aleksan-
dra Sokołowska, Marta Gnyl. Wyniki meczów:

UKS BIELAWIANKA  - LZS SOLNIKI MAŁE 3:0. 
Gole: Oliwia Silny 2, Kruk Teresa 1;

SZCZYT BOGUSZÓW GORCE - SP AZS WROCŁAW 
0:3. Gole: Pompa 2, Tulikowska 1;

LZS SOLNIKI MAŁE- SP AZS WROCŁAW 0:0;
UKS BIELAWIANKA  - SZCZYT BOGUSZÓW GORCE 

3:0. Gole: Z. Szczepańska 1, A. Sokołowska 1,  M. Kruk 1;
SZCZYT BOGUSZÓW GORCE- LZS SOLNIKI MAŁE 

0:3. Gole: Jabłońska 3
SP AZS WROCŁAW- UKS BIELAWIANKA   1:1. Gole: 

Iskrzyńska 1  - Teresa Kruk 1.
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Bielawianka Bielawa 7 pkt, bramki  7:1;
2. SP AZS Wrocław 5 pkt, bramki 4:1;
3. LZS SOLNIKI Małe 4 pkt, bramki  3:3;
4. Szczyt Boguszów Gorce 0 pkt, bramki 0:9;

Najlepsza bramkarka: Marta KAŹMIERCZAK - UKS 
BIELAWIANKA!

Sympatyków piłki nożnej w wydaniu dziewczę-
cym zapraszamy 16 i 17 maja do Bielawy. Na bo-
iskach „Orlik” przy ul. Parkowej i na Osiedlu Włóknia-
rzy (ESP nr 7), rozgrywane będą Półfinały Mistrzostw 
Polski Młodziczek w Piłce Nożnej. Bielawa będzie go-
ścić ponad 120 osób z Polski południowej.

Iron Bulls znów zwycięski 

Nowe doświadczenia zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 1 



8 Ogłoszenia

Burmistrz informuje

Ogłoszenie Burmistrza Bielawy

Burmistrz informuje

OgłoszenieWolne miejsca w PP4

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w  siedzibie Urzędu 
Miasta pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stano-
wiące załączniki 1-3 do Zarządzenia nr 105/2015, wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do Za-
rządzenia nr 102/2015 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 104/2015 
z dnia 6 maja 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w  siedzibie Urzędu 
Miasta pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stano-
wiący załącznik do Zarządzenia nr 97/2015 z dnia 29 kwietnia 
2015 roku. 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie informuje, że po rekrutacji są jesz-
cze wolne miejsca w przedszkolu przy ul. Żeromskiego 18 w Bielawie oraz 
w zerówkach prowadzonych przy szkołach: Szkole Podstawowej nr 4 na ul. 
Ludowej i nr 10 przy ul. Gen. Grota – Roweckiego. Zapraszamy szczególnie 
rodziców dzieci 4- letnich, które mają prawo do przedszkola „za złotówkę”  
i 5 – letnich, które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

W celu zapisania dziecka należy zgłosić się do dyrektora przedszko-
la z dowodem osobistym i PESELEM dziecka. Kancelaria jest czynna co-
dziennie w godz. 7.00 – 15.00. Można się umówić wcześniej telefonicz-
nie – 74 645 22 42 lub drogą e-mailową: przedszkolepubliczne4@wp.pl. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy !

Wydawca: Urząd Miasta, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1
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Burmistrz Miasta Bielawa uprzej-
mie informuje wszystkich przedsię-
biorców prowadzących sprzedaż na-
pojów alkoholowych, że 31 maja br. 
mija termin wniesienia II raty stosow-
nej opłaty za korzystanie z zezwoleń 
w  roku 2015 (podstawa prawna art. 
111 ust. 4 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 roku o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 j.t., Dz. U. 
z 2013r. Poz. 1563, Dz. U. z 2014r. poz. 
882 i poz. 1188). 

Niedokonanie opłaty w w/w ter-
minie - skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia.

Przedsiębiorca , którego zezwo-
lenie wygasło z  w/w  przyczyn może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie no-
wego zezwolenia nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w  Referacie Spraw Spo-
łecznych i  Działalności Gospodarczej 
tut. Urzędu ul. Piastowska 1, pokój 
Nr 2 lub pod numerem telefonu 74 
832-87-55. 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2015.199/ zawia-
damiam o  podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały nr 7/53/15 
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego Uchwałą Nr L/370/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 
kwietnia 2006 roku. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. miejscowe-
go planu. Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 30 
czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 
58-260 Bielawa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 pkt.1, art.50 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013.1235 ze zmiana-
mi/ zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko projektu w/wym. planu. Z niezbędną dokumentacją 
powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego 
planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Bielawa. Wnio-
ski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środo-
wisko projektu miejscowego planu można składać w formie pisemnej 
lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej na adres um@um.bielawa.pl w terminie do dnia 30 czerwca 
2015 r. do Burmistrza Bielawy. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Randstad Polska (Agencja zatrudnienia nr licencji 47) poszuku-
je pracowników magazynu na Bielany Wrocławskie (dodatkowe 
uprawnienia nie są wymagane).

Obowiązki:
- wykonywanie prac magazynowych

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie + premie
- bezpłatny transport z Bielawy
- dodatkowe benefity m. in. obiad za 1 zł
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową

Kontakt w sprawie pracy: tel. kom: 605-131-554 lub 501-331-250 
lub 605-132-939 lub 693-977-955, email: tomasz.gazda@randstad.pl


