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Ponad trzystu wystawców 
z całego świata promowało swo-
je atrakcje podczas Międzynarodo-
wych Targów Turystycznych. Przez 
trzy dni we Wrocławskiej Hali Orbita 
zaprezentowały się miasta, regiony, 
a nawet tak odległe kraje jak Indo-
nezja. 

W gronie wystawców znalazła 
się po raz drugi Bielawa, która swo-
je walory promowała obok Starostwa 
Powiatu Dzierżoniowskiego, Pieszyc 
i Dzierżoniowa. Od 8 do 10 kwietnia 
targi odwiedziło kilka tysięcy osób, 
więc z ofertą turystyczną naszego 
miasta i powiatu, udało się dotrzeć 
do wielu miłośników podróży. 

Impreza po raz kolejny oka-
zała się rajem dla wytrawnych tu-
rystów, którzy w jednym miejscu, 
na niewielkiej przestrzeni mieli do-

stęp do szerokiego wachlarza atrak-
cji oferowanych przez wystawców. 
Oprócz stoisk targowych dużym za-
interesowaniem cieszyła się także 
strefa gastronomiczna, rozrywkowa 
i podróżnicza. 

Tegoroczne targi sprawiły 
ogromną frajdę nie tylko turystom 
ale także dzieciom, które wraz z ro-
dzicami odwiedziły Halę Orbita. Na 
najmłodszych czekały bowiem re-
konstrukcje dinozaurów, pokazy ro-
botów czy wizyta w planetarium. Po-
dobnie jak przed rokiem gościem 
specjalnym imprezy był Wojciech 
Cejrowski, który dzielił się wspo-
mnieniami ze swoich wyjazdów w 
odległe zakątki świata. Partnerem 
targów było Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, a także Polska Organiza-
cja Turystyczna. 

Bielawa na Międzynarodowych Targach Turystycznych

Bielawscy lekkoatleci mogą już 
trenować na zmodernizowanym obiek-
cie sportowym. Nowoczesna, cztero-
stanowiskowa bieżnia lekkoatletyczna 
ze sztucznej nawierzchni, zastąpiła sta-
ry i zniszczony już tor na terenie Gim-
nazjum nr 2. Oprócz bieżni powstała 
skocznia, więc sportowcy mogą do-
skonalić nie tylko biegi sprinterskie, ale 
także skok w dal. Warto podkreślić, że 
nawierzchnia poliuretanowa, która po-
krywa bieżnię i skocznię, pozwala ćwi-
czyć w profesjonalnych butach z kolca-
mi. Obiekt jest ogólnodostępny, więc 
do lekkoatletycznych treningów zachę-
camy nie tylko uczniów Gimnazjum nr 
2, ale wszystkich miłośników tej dyscy-
pliny sportu. 

Dobrą informację mamy także 
dla dzieci, młodzieży oraz osób doro-
słych, które lubią spędzać czas wolny 
grając w siatkówkę lub koszykówkę. 
Specjalnie dla nich miasto zmoderni-
zowało boisko do koszykówki i siat-

kówki na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 10. Ogólnodostępny obiekt o wy-
miarach 28 x 14 metrów zyskał sztucz-
ną nawierzchnię, dzięki czemu dosko-
nale uzupełnia bazę sportową szkoły. 
Trzon zaplecza sportowego placówki 
stanowi nowoczesne boisko piłkar-

Nowa bieżnia lekkoatletyczna i boisko

74 8328 777 to numer telefonu 
alarmowego, pod który mogą zgła-
szać swoje uwagi wszyscy klienci 
komunikacji autobusowej, obsługi-
wanej przez ZKM Bielawa. Numer 
telefonu czynny jest przez całą dobę 
i w każdy dzień tygodnia. 

Nowe rozwiązanie wprowadzi-
ło miasto Bielawa, które zarządza 
miejską komunikacją autobusową na 
terenie całego powiatu. Wszystko po 
to, aby zachęcić pasażerów do dzie-
lenia się swoimi spostrzeżeniami na 
temat kursowania autobusów. Uwa-
gi te są bardzo cenne i mogą w zde-
cydowany sposób przyczynić się do 
podniesienia jakości świadczonych 

usług przez przewoźników. Telefon 
alarmowy ma wspomóc wprowadzo-
ny przed kilkoma laty do komunikacji 
miejskiej system GPS, który czuwa 
nad prawidłowym, a przede wszyst-
kim punktualnym kursowaniem auto-
busów. 

Przy telefonie dyżuruje pra-
cownik Urzędu Miejskiego w ponie-
działki, środy i czwartki w godzinach 
od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 
do 16.00, a w piątki w godzinach od 
7.30 do 15.00. W godzinach poza 
pracą urzędu oraz w weekendy, 
wszystkie zgłoszenia będą nagrywa-

Szanowni Mieszkańcy Bielawy!

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy
zaprasza na: 

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Z UDZIAŁEM KOMPANII HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO
WYSTAWIONEJ PRZEZ 22 KARPACKI BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ 

Z KŁODZKA
Program 03.05.2011 ( wtorek )

Przebieg Uroczystości
godz.17.00 - Obelisk przy ul.Bankowej

- ODŚPIEWANIE HYMNU 
- OKOLICZNOŚCIOWA PREZENTACJA ARTYSTYCZNA  w 
wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Bielawie
- WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE - Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy pana Leszka Stróżyka
- APEL POLEGŁYCH
- SALWA HONOROWA KOMPANI WP
- SKŁADANIE KWIATÓW 
- ROTA - w wykonaniu Orkiestry SART
- Formowanie pochodu i przemarsz do kościoła p/w W.N.M.P. 

godz.18.00 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY  
Z UDZIALEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ - Kościół p/w 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie
Uroczystości poprzedzą:
 o godz.10.00 – ZAWODY STRZELECKIE (karabinek pneumatyczny) w 
kategoriach wiekowych Panów i Pań  – Sala TKKF ul.Piastowska 2
 o godz.13.00 – BIEGI SZTAFETOWE O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  MIEJSKIEJ BIELAWY  –  Plac Wolnośc
 o godz.14.00 – RODZINNE KRYTERIUM KOLARSKIE o puchar Ks. 
Proboszcza Parafii p/w WNMP w Bielawie – Plac Wolności 
 o godz.14.30 – V PIKNIK RODZINNY – organizowany przez parafię  p/w 
WNMP w Bielawie, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  

ZAPRASZAMY

Od kilku tygodni trwa rozbudowa 
niezwykle popularnego wśród desko-
rolkowców z całego kraju bielawskiego 
skateparku. Nowa część zwana Ska-
teplazą, która powstaje dzięki fundu-
szom unijnym, praktycznie dwukrotnie 
powiększy skatepark przy ulicy Wojska 
Polskiego. Skateplaza będzie jednak 
miejscem nie tylko dla wyczynowych 

skaterów, lecz także dla osób, które do-
piero zaczynają przygodę z tym spor-
tem. W ciągu trzech miesięcy pojawią 
się tutaj profesjonalna nawierzchnia, 
kilkanaście specjalnie zaprojektowa-
nych przeszkód oraz oświetlenie. W 
okolicy znajdzie się również miejsce na 
ławeczki, drzewa i krzewy, które nada-
dzą temu miejscu unikatowy klimat. 

Skateplaza stanie się dodat-
kową atrakcją tegorocznej edy-
cji Lines of Bielawa, czyli imprezy, 
która dzięki głosom czytelników IN-
FOmagazine, zdobyła tytuł desko-
rolkowego wydarzenia 2010 roku. 
Istnieje więc duża szansa, że naj-
nowsza odsłona kultowego Lines of 
Bielawa, przyniesie o wiele więcej 
wrażeń, a deskorolkowcy wyjadą 
z Bielawy bardziej zadowoleni. Na 
rozbudowę skateparku miasto po-
zyskało z Unii Europejskiej 560 tys 
zł, a cała inwestycja kosztować bę-
dzie 800 tys zł. 

Skateplaza jest częścią pro-
jektu budowy w mieście stref rekre-
acji dla dzieci i młodzieży, w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Bielawa na lata 2007 – 2013. 
Realizując projekt Bielawa wybudo-
wała wcześniej place zabaw przy 
ulicach Brzeżnej, Tkackiej i w Par-
ku Miejskim, a już wkrótce najmłodsi 
mieszkańcy będą mieli do dyspozy-
cji plac zabaw przy ulicy Żeromskie-
go 18.

  Łukasz Masyk 

Skateplaza – rekreacja, wypoczynek, deskorolka

skie, przy którym w ostatnich dniach 
zakończyła się budowa trybun na 100 
miejsc siedzących. Dzięki temu ro-
dzice i dziadkowie młodych piłkarzy, 
mogą w komfortowych warunkach po-
dziwiać grę swoich pociech.

  Łukasz Masyk 

Szkoła leśnej przygody
Wraz z nastaniem wiosny rozpoczęły się zajęcia 

edukacyjne w Szkole Leśnej. Dzieci z chęcią korzysta-
ją z tych ciekawych lekcji, ponieważ właśnie teraz mają 
możliwość obserwowania budzącej się przyrody. Inno-
wacyjna i wyposażona w nowoczesny sprzęt placówka, 
oferuje kreatywne zajęcia, o które trudno byłoby w zwy-
kłej szkole. 

Dla uczniów, którzy jako pierwsi odwiedzili wiosną 
Szkołę Leśną, zajęcia z przyrody były czystą przyjemno-
ścią. Dzieci podziwiały naturę mając do dyspozycji mi-
kroskopy, lupy i wszelkie multimedia. Największe zain-
teresowanie wzbudziły jednak mikroskopy wyposażone 
w kamery, z których obraz może być prezentowany w 
komputerze czy na ekranie telewizora. 

Telefon alarmowy dla klientów komunikacji autobusowej  
ne przez automatyczną sekretarkę. 

Kolejnym krokiem w celu udo-
skonalania komunikacji autobuso-
wej w powiecie dzierżoniowskim, 
są trwające obecnie tzw. badania 
napełnień autobusów. Od kilku dni 
napotkać można w autobusach an-
kieterów, zbierających szczegółowe 
informacje na temat funkcjonowa-
nia poszczególnych linii. Akcja słu-
ży właściwemu dostosowaniu usług 
przewozowych do faktycznych po-
trzeb pasażerów. Badanie napełnień 
potrwa do 22 kwietnia.

  Łukasz Masyk 

dokończenie na str. 2
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Mając do dyspozycji „Studio 
podsłuchiwania owadów”, uczniowie 
z ogromnym zapałem nasłuchiwa-
li rozmów najmniejszych mieszkań-
ców lasu. Ponadto duże wrażenie 
wywarła na dzieciach wizyta w Gó-
rach Sowich, a szczególnie obser-
wacja zwierząt i ptaków w ich natu-
ralnym środowisku. Nie lada gratką 
w trakcie leśnej wycieczki, było spo-
tkanie stada muflonów, które ucznio-
wie podziwiali przez lornetki. 

Kolejne zajęcia zaplanowane 
na tegoroczną wiosnę i lato będą 
jeszcze ciekawsze. Maluchy zbu-
dują podczas ekologicznych lekcji 
karmniki, budki lęgowe oraz stwo-

Szkoła leśnej przygody
rzą mini zoo. Na wszystkich czekać 
będą także konkursy, akcje ekolo-
giczne i wycieczki tropem muflona 
do Parku Krajobrazowego Gór So-
wich. 

Szkoła Leśna jest otwarta dla 
wszystkich bielawskich uczniów 
oraz szkół z całego kraju. Placówka 
zaprasza także dorosłych ekologów, 
dla których zostaną przygotowane 
specjalistyczne szkolenia, seminaria 
i konferencje. 

Dla osób i instytucji zaintere-
sowanych odwiedzeniem Szkoły Le-
śnej podajemy kontakt do Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego, 
która zarządza placówką – ul. Wol-
ności 57, tel. 74 645 64 01.

  Łukasz Masyk 

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położo-

nych na terenie miasta Bielawa.
A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 1548/4 Obręb 

Osiedle o powierzchni 1581 m2, oznaczona użytkami RIIIb i Bp, ujawniona w księdze wieczy-
stej nr 21219 położona przy ulicy Wojska Polskiego, kształtem zbliżona do prostokąta na tere-
nie w pełni uzbrojonym. Położona jest w „środkowej” części miasta, w atrakcyjnej i rozwojowej 
strefie lokalnego rynku, niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny.

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielawa, według którego w/w działka znajduje się na terenie przeznaczonym na cele 
zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym z dopuszczeniem usług 
(Uchwała Nr XXXVIII/214/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2004r.) 

Dla w/w działki przeprowadzana jest obecnie zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, który ustala dla tej działki przeznaczenie pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2011 roku o godz. 10:30 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 1548/5 Obręb 

Osiedle o powierzchni 1529 m2, oznaczona użytkami RIIIb i Bp, ujawniona w księdze wieczy-
stej nr 21219 położona przy ulicy Wojska Polskiego, kształtem zbliżona do prostokąta na tere-
nie w pełni uzbrojonym. Położona jest w „środkowej” części miasta, w atrakcyjnej i rozwojowej 
strefie lokalnego rynku, niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny.

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielawa, według którego w/w działka znajduje się na terenie przeznaczonym na cele 
zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym z dopuszczeniem usług 
(Uchwała Nr XXXVIII/214/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2004r.) 

Dla w/w działki przeprowadzana jest obecnie zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, który ustala dla tej działki przeznaczenie pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 153 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysięcy złotych).
C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 1548/6 

Obręb Osiedle o powierzchni 1248 m2, oznaczona użytkami RIIIb i Bp, ujawniona w 
księdze wieczystej nr 21219 położona przy ulicy Wojska Polskiego, kształtem zbliżo-
na do prostokąta na terenie w pełni uzbrojonym. Położona jest w „środkowej” części 
miasta, w atrakcyjnej i rozwojowej strefie lokalnego rynku, niedaleko obwodnicy, któ-
ra to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny.

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielawa, według którego w/w działka znajduje się na terenie przeznaczonym na cele 
zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym z dopuszczeniem usług 
(Uchwała Nr XXXVIII/214/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2004r.) 

Dla w/w działki przeprowadzana jest obecnie zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, który ustala dla tej działki przeznaczenie pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2011 roku o godz. 11:30 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysię-
cy złotych).

1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2. Pierwszy przetarg w/w nieruchomości odbył się w dniu 29.10.2010 roku.
    Drugi przetarg odbył się w dniu 11.03.2011 roku.
3. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
4. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wyso-

kości 23%.
5.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem 

środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Biela-
wa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 06.06.2011r. Za datę wniesie-
nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

6. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zosta-
ną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. 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.

8. 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 przepadnięcie wpłaconego wadium.

9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialne-
go na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
10. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
11. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nie-

ruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz 
uzbrojeniem terenu.

12. 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.

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
14.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości strona 

udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 19 /II p/ telefon 

74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospoda-
rowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewi-
dencyjnym 364/3 Obręb Południe o powierzchni 517 m2, ozna-
czona użytkiem Bp, ujawniona w księdze wieczystej nr 15452 
położona przy ulicy Brzeżnej, kształtem zbliżona do prostokąta, 
z nasadzeniami po ogrodach działkowych – dziko rosnące krze-
wy i drzewa. Przy granicy przebiega napowietrzna linia ener-
getyczna, która w niewielkiej części przechodzi przez działkę i 
biegnie wzdłuż jej granicy.  Teren w pełni uzbrojony – przeciętna 
odległość od infrastruktury, dojazd do działki od ulicy Brzeżnej. 
Nieruchomość położona jest w dolnej części miasta, na terenie 
nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielawa lecz zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudo-
wy nr 41/2003 z dnia 31.12.2003r. można ją zabudować budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym z usługami nieuciążliwymi. 
Dopuszcza się również realizację wyłącznie funkcji mieszkalnej 
lub usługowej jako obiekt wolno stojący. 

Pierwszy przetarg nieruchomości odbył się w dniu 
22.10.2010 roku.

Drugi przetarg nieruchomości odbył się w dniu 11.03.2011 
roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku o 
godzinie 10,00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 36 200,00 zł (słownie: trzy-
dzieści sześć tysięcy dwieście złotych).

1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie po-

datek VAT w wysokości 23%.
4.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na-

leży wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 10
90 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 6.06.2011r. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w cią-
gu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

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

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - 

aktualnego wypisu z właściwego rejestru,  stosownych peł-
nomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jedno-
stek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 
a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z re-
jestru 3 miesiące),

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

7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni li-
cząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupu-
jącego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Nie-
stawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje 
przepadnięcie wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z 
podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w 
całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gmi-
ny Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0
000 0005 8600 0060.

9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarial-
nych.

11. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

12. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami 
uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z 
właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków do-
stawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłącze-
nia 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.

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

14.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i 
nieruchomości strona udziela Referat Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ te-
lefon 

74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących 
warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie po-
kój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA

Komitet Organizacyjny, Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Bielawie

INFORMUJĄ, że dnia 8 października 2011 r.
odbędzie się

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów:
Technikum Włókienniczego, Chemicznego, Mechanicznego

(szkół dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz wydziału dla przodujących robotników),
Średniego Studium Zawodowego, Liceum Zawodowego, Liceum Profilowanego, 

Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Informatycznego

z okazji 65-lecia Zespołu Szkół w Bielawie.

UCHWAŁA Nr VI/69/11 w sprawie zasad gospo-
darowania komunalnymi nieruchomościami Gminy 
Bielawa

W uchwale ustalono zasady i warunki nabywania 
nieruchomości przez Gminę Bielawa.

UCHWAŁA Nr VI/70/11 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim

Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z 
Województwem Dolnośląskim, dotyczącego remontu w 
2011 roku koryta potoku „Bielawica”.

UCHWAŁA Nr VI/71/11 w sprawie skargi złożo-
nej na działalność Burmistrza Miasta Bielawa

Skargę, polegającą na opóźnieniu w udzieleniu 
odpowiedzi na wniosek skarżącego radni uznali za za-
sadną.

UCHWAŁA Nr VI/72/11 w sprawie zmian budże-
tu gminy na 2011 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wy-
nosi: dochody – 85.227.322 zł, wydatki – 98.426.618 zł.

UCHWAŁA Nr VI/73/11 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr V/67/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 
lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Bielawa

Zmiana dotyczy wymiany załączników nr 1 i 2.
     BL

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 30 marca 2011 roku

KONCERT Z OKAZJI 10 LECIA KLUBU POZYTYWKA!!!

Zapraszamy na koncert
do TEATRU ROBOTNICZEGO
7 maja 2011 rok godz. 17 00

   Wystąpią: Leszek Kopeć, Olga Szewrańska, Szymon Zychowicz, Karolina Buczyńska, Tomasz So-
chacki & Grzegorz Wierzba, Barbara Pachura & Adam Świerczyński, Adrian Szejka & Marcin Włudarczyk, 
Zespół „ W TYM SĘK”, Marta Gwiżdż

 konferansjer : Anna Karasińska

                                WSTĘP 15 zł
                            ( bilety do nabycia przed koncertem )

dokończenie ze str. 1

Oceń pracę bielawskiego Urzędu
Już wkrótce każdy klient będzie mógł ocenić jakość świadczonych usług przez Urząd Miejski w Bielawie. Co więcej 

można będzie wyrazić opinię na temat pracy poszczególnego wydziału, referatu, a nawet konkretnego pracownika. Takie 
możliwości daje najnowsze badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego, które zostanie przeprowadzone od 4 do 13 
maja.  Ma ono dać odpowiedź czy wskazane w poprzednich badaniach uwagi klientów, wpłynęły na podwyższenie jakości 
obsługi. W tych dniach na osoby odwiedzające urząd czekać będą ankieterzy, którzy poproszą o wypełnienie anonimowej 
ankiety. W formularzu można wypowiedzieć się m.in. na temat: warunków obsługi klienta, kompetencji i uprzejmości pra-
cowników, jak również terminowości załatwianych spraw. Badanie nie pomija oczywiście przedsiębiorców, którzy mogą oce-
nić współpracę urzędników z prywatnymi firmami.     Oprócz urzędu ankiety w wersji elektronicznej dostępne będą na stro-
nie www.bielawa.pl, w zakładce „Do pobrania”. Formularze przesłane zostaną również do losowo wybranych mieszkańców 
miasta. Osoby, które pobiorą ankietę z internetu lub zostanie im ona dostarczona pocztą, prosimy o wypełnienie formularza 
i wrzucenie go do pojemników ustawionych w bielawskim urzędzie. Zachęcamy więc do udziału w badaniu satysfakcji klien-
tów, ponieważ wszystkie spostrzeżenia i sugestie, przyczynią się do usprawnienia pracy naszego urzędu.***Łukasz Masyk



3

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 i 27 do zarządzenia nr 89/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 
06.04.2011 r. 

*****

Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. 
Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia nr 
100/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.04.2011 r. 

*****

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 
Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 101/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

*****

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 
Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

*****

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 
Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, prze-
znaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2011 
dnia 20 kwietnia 2011 r.  

Jubileusz Szkoły Słonecz-
nej jest okazją do wspomnień, 
które choć minione, zawsze po-
zostają w pamięci. Chociaż czas 
porządkuje te wspomnienia, cza-
sem dodaje im blasku.

23 marca 2001 r. w obec-
ności wielu zaproszonych gości 
odbyła się uroczystość otwarcia 
Szkoły Słonecznej w Bielawie - 
pierwszej w Europie Środkowej 
i Wschodniej placówce eduka-
cyjnej tego typu. Efekty tego in-
nowacyjnego przedsięwzięcia 
zostały zaprezentowane pod-
czas uroczystości Jubileuszu 07 
kwietnia 2011r. w Zespole Szkół 
oraz w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Bie-
lawie. 

Przygotowania do Jubile-
uszu trwały nieprzerwanie od kil-
ku miesięcy, by właśnie w tym 
dniu uroczystość mogła rozpo-
cząć się konferencją pt. „Innowa-
cja w edukacji, energetyce i eko-
logii”, skierowaną do wszystkich 
tych, którzy swoimi działaniami i 
zaangażowaniem przyczynili się 
do utworzenia i rozwoju Szkoły 
Słonecznej. Święto Szkoły Sło-
necznej było okazją, by wspólnie 
poprzez zachowane wspomnie-
nia, uświadomić sobie, jak wiel-
ki dorobek udało się zgromadzić 
przez ostatnich dziesięć lat oraz 
by zastanowić się nad przyszło-
ścią Szkoły. 

W uroczystości wzięło 
udział wiele osób. Byli to przed-
stawiciele parlamentu RP, po-
wiatu, gmin, wyższych uczelni, 
stowarzyszeń i firm specjalizu-
jących się w energetyce odna-
wialnej,  dyrektorzy miejscowych 
szkół i placówek oświatowych - 
wszyscy, którzy mieli swój udział 
w powstaniu i rozwoju Szkoły 
Słonecznej.

 „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej ” 
        Cyprian Kamil Norwid

Szkoła Słoneczna 
świętowała 10-lecie

Zapraszamy do składania wniosków o przydział lokalu 
użytkowego w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Dobiega końca remont obiektu przy ul. Wolności 24 w Bielawie, który 
będzie pełnił funkcję Inkubatora Przedsiębiorczości. Zakończenie robót bu-
dowlanych planowane jest do końca czerwca br. 

Zarząd Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego zaprasza zaintereso-
wane osoby do złożenie wniosku o przydział lokalu. Szczegółowe informa-
cje, dotyczące warunków przyznania lokalu i zasad funkcjonowania w In-
kubatorze uzyskają Państwo w Biurze Spółki przy ul. Wolności 57 w godz. 
7:30 - 15:30 lub na stronie internetowej www.barl-bielawa.pl , zakładce Bie-
lawski Inkubator Przedsiębiorczości (regulamin i wniosek). 

Jednocześnie istnieje możliwość zapoznania się z rozkładem po-
mieszczeń i dokonania wyboru najodpowiedniejszego lokalu dla przyszłych 
użytkowników. Przewidywany termin udostępnienia pomieszczeń i rozpo-
częcia działalności to sierpień 2011 roku.

Serdecznie zapraszam do składania wniosków
Z poważaniem,
Aleksander Siódmak
Prezes Zarządu
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o.

W dniu 4 kwietnia odbył 
się w II Liceum w Dzierżoniowie 
Drużynowy Turniej Szachowy 
dla reprezentacji szkół z powia-
tu dzierżoniowskiego. Startowa-
ło w nim 8 zespołów. Wśród nich 
3 ekipy z II LO w Dzierżoniowie, 
3 z I LO w Dzierżoniowie, 1 z Li-
ceum Ekonomicznego w Dzier-
żoniowie i reprezentacja Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bie-
lawie. Po zaciętej walce bielaw-
ski zespół zakończył turniej na 2 
miejscu. Szkołę reprezentowali: 
Maciej Greiner z klasy IIIa gim-
nazjum (3 szachownica), Marcin 
Sepełowski  z klasy IIa LO (1 
szachownica)  oraz grający wy-
miennie na 2 szachownicy Patryk 
Raczyński z klasy Ia gimnazjum i 
Patryk Szewczuk z Ic LO. Gratu-
lujemy !!!

Bardzo dobry wynik szachistów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie! 
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To hasło kampanii promocyjnej, którą prowadzi Sto-
warzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich już od 5 lipca 
2010 roku. To właśnie w tym dniu Stowarzyszenie pod-
pisało umowę z Urzędem Marszałkowskim we Wrocła-
wiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priory-
tet nr 6, działanie nr 4. Mając na uwadze nasze walo-
ry historyczne, kulturowość i tajemniczość, jak i piękno 
Gór Sowich, Stowarzyszenie zatytułowało projekt: „Góry 
Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego 
Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”. Pro-
jekt ten w kwocie ponad pół miliona złotych dofinansowa-
ny został przez Unię Europejską. 

Kampania promocyjna obejmuje województwo dol-
nośląskie, śląskie oraz wielkopolskie. To właśnie w tych 
regionach, a w szczególności w ich stolicach można od 
kilku miesięcy oglądać poszczególne elementy projektu. 
Mamy więc we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu pięk-
nie oklejone autobusy, które będą reklamować Góry So-
wie aż do końca stycznia 2012. Jest też  21 bilbordów 
promujących ważniejsze atrakcje naszego regionu. 

 

W początkowej fazie projektu 
powstał tzw. „Rowerownik”, 
czyli bezpłatny dodatek do Ga-
zety Wyborczej, w którym wice-
mistrzyni Olimpijska z Pekinu 
Maja Włoszczowska prezento-
wała kilkanaście tras rowero-
wych w Górach Sowich. 

Powstał 
również po-
nad 20 mi-
nutowy film 
promocyjny 

wydany w 7 tysięcznym nakładzie 
oraz pokazywany w telewizyjnej sieci 
kablowej Vectra w całym kraju. 

Nie zostały pominięte i inne środki masowego prze-
kazu. Dwukrotnie w styczniu i w kwietniu prezentowane 
były i będą krótkie spoty radiowe (zimowy i wiosenny) w 
Polskim Radiu Wrocław, Radiu Eska Poznań oraz Ra-
diu Plus Katowice. Na przełomie marca i kwietnia ukazu-
ją się w dodatkach tematycznych Gazety Wrocławskiej, 
Dziennika Zachodniego oraz Głosu Wielkopolskiego ca-
łostronicowe artykuły promujące Góry Sowie, a w szcze-
gólności kilkanaście wybranych atrakcji, mające na celu 

zachęcenie turystów do odwiedzin naszej „małej ojczy-
zny”. Dodatkowo STGGS w ramach kampanii zleciło 
wykonanie 70 sztuk Tablic na ulotki, gdzie będą pre-
zentowane takie materiały jak: foldery, ulotki, informa-
tory tematyczne (baza noclegowa i gastronomiczna, 
atrakcje turystyczne, kalendarz imprez oraz formy al-
ternatywnego spędzania wolnego czasu),.

  

Tablice wraz z materiałami drukowanymi mają 
być dostępne dla turystów w wybranych miejscach na 
terenie gmin takich jak: hotele, pensjonaty, schroniska, 
centra informacji turystycznej, zamki, sztolnie itp. 

Całość kampanii zamyka całkiem nowa strona Sto-
warzyszenia www.gorysowie.org , która w swych zaso-
bach prezentuje wcześniej wykonane elementy promocji, 
jak np. filmy oraz posiada informacje zebrane podczas 
trwania bieżącego projektu. Są tam do pobrania wykonane 
filmy, spoty, wszystkie informatory, rowerownik oraz wiele 
innych informacji potrzebnych każdemu turyście, który za-
pragnie tylko odwiedzić ten zakątek naszego kraju. 

Zakładanym rezultatem projektu w tzw. krótkim 
okresie jest wyraźny wzrost odwiedzin Gór Sowich 
przez turystów zewnętrznych, szczególnie z obszarów 
objętych Kampanią Promocyjną. Liczymy również na 
większe zainteresowanie mieszkańców naszego re-
gionu uprawiających turystykę pieszą, rowerową, ce-
niących sobie krótkie weekendowe wypady w góry, ale 
także prezentujemy ofertę dla osób lubiących narciar-
stwo, wspinaczki, jazdę konną, bungie a nawet golfa. 

Celem długofalowym projektu jest radykalna 
poprawa stanu infrastruktury kultury oraz zabytków, 
zwiększenie udziału kultury i turystyki w przychodach 
do gmin, zwiększenie zatrudnienia w obecnych zaso-
bach jak i nowo utworzonych, wykształcenie pewnej 
szczególnej więzi między mieszkańcami a regionem, 
w którym żyjemy. 

Przypomnijmy, że członkami Stowarzyszenia są: 
Bielawa, Pieszyce, Walim, Stoszowice, gmina wiejska 
Nowa Ruda oraz gmina wiejska Dzierżoniów. W opisy-
wanym projekcie uczestniczy również Głuszyca.

GÓRY SOWIE – Tajemnica, Przygoda, Historia

„Zdolności, zainteresowania i 
możliwości poszczególnych uczniów są 
różne. Różnym dzieciom potrzebne są 
różne drogi edukacyjne. Misją szkoły 
jest pomoc wszystkim dzieciom w roz-
woju ich talentów i umiejętności. Tylko 
szkoła nastawiona na wsparcie każde-
go dziecka w jak najpełniejszym rozwi-
nięciu jego możliwości i zdolności zmi-
nimalizuje ryzyko zgubienia po drodze 
„diamentów”, a tymi wyłowionymi odpo-
wiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem 
talenty i pasje, rozbudzajmy zaintereso-
wania dzieci i miejmy do tego jak najbar-
dziej pozytywne, przyjazne nastawie-
nie.” /Katarzyna Hall- minister edukacji/.

16 marca o godzinie 16.00 w Sali 
kina MOKiS odbył się niecodzienny po-
kaz talentów Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. 
Był to już trzeci w historii szkoły przegląd 
umiejętności i uzdolnień uczniów. Wie-
czór został podzielony na dwie części:

W pierwszej mogliśmy zobaczyć 
te uzdolnienia, które nie mogą zostać 
pokazane bezpośrednio na scenie. 
Jednak prezentacja multimedialna po-
zwoliła, aby przybyli na salę goście po-
dziwiali talenty sportowców - pływaków, 
koszykarzy, siatkarzy, piłkarzy. Były 
wśród nich także osoby trenujące kolar-
stwo górskie i sporty walki. Nasi ucznio-
wie z pasją oddają się modelarstwu, a 
nawet „jeżdżą” modelami samochodo-

wymi. Dzieci z naszej szkoły to talenty 
plastyczne - potrafią tworzyć prawdzi-
we dzieła. Na uwagę zasługuje również 
odkryty w naszej szkole talent rzeźbiar-
ski. Wielu uczniów interesuje fotografo-
wanie - zwłaszcza zabytków i przyrody. 
Trzeba przyznać, że niektórzy z nich 
robią naprawdę zdjęcia, których nie po-
wstydziłby się nawet profesjonalista. 

Druga cześć wieczoru to już po-
kaz talentów, zarówno indywidualnych, 
jak i zespołowych. Uczniowie prezento-
wali umiejętności gry na fortepianie, gi-
tarach elektrycznych i gitarze klasycznej 
oraz nieprzeciętne umiejętności wo-
kalne. Obejrzeliśmy przedstawienie te-
atralne, gdzie talent niektórych aktorów 
wprawił nas w zachwyt. Dziewczynki i 
chłopcy z klas młodszych z sukcesem 
deklamują wiersze. Ozdobą wieczoru 
były występy małych tancerek, które do-
skonale czuły się zarówno w tańcu kla-
sycznym, jak i nowoczesnym. 

Mamy nadzieję, że III Wieczór 
Talentów, jak co roku dostarczył wi-
dzom - rodzicom, nauczycielom i go-
ściom, wielu wzruszeń i emocji. Wszy-
scy jesteśmy dumni, że udaje nam się 
odkrywać tak wiele różnorodnych ta-
lentów. Chcemy rozwinąć je w naszej 
szkole. Jesteśmy pewni, że o wielu z 
nich usłyszymy jeszcze w przyszło-
ści. Naszą  dumą będzie fakt, że uda-
ło nam się odkryć diamenty, z których 
wyrosną brylanty.

Talenty są wśród nas

7 kwietnia odbyło się w dziale dzie-
cięco-młodzieżowym Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielawie bardzo 
udane spotkanie z 4 i 5-latkami z grupy 
„Króliczki” z Przedszkola Publicznego 
nr 7 „Kubusia Puchatka” pod opieką na-
uczycielki Lucyny Szady i pani Wioletki.

Na stolikach dzieci zauważyły ob-
razki z ptakami. Szybko rozpoznały kurę, 
koguta i pisklaki. Bibliotekarka Jolanta 
Pawlak zadawała mnóstwo pytań zwią-
zanych z wyglądem, kolorem upierzenia 
kurek, kurczaków, kaczątek oraz jajek. 
Przedszkolaki cudownie odpowiadały, że 
skorupka jajka może być w różnych kolo-
rach: biały, kremowy, brązowy. Pani Lu-
cynka podzieliła się informacją o tym, jak 
dostała jajka o zielonkawej barwie sko-
rupki, pochodzące z farmy ekologicznej. 

Bawiliśmy się w rysowanie jajek w 
nietypowy sposób, paluszkiem w powie-
trzu. Wyszło nieźle.  Dzieci wysłuchały 
opowieści o jajkach, które ciągle gderały 
i były wciąż niezadowolone. A to, że koń 
nie lubi musztardy, Jaś za dobrze uczy 
się, fortepiany mają klawisze i tak dalej. 
Historyjka pochodzi z kolejnego zbiorku 
wierszy Tadeusza Rossa „Jak zwierzątka 
swoim dzieciom opowiadają bajki”. 

Jajka są pokarmem pełnowarto-
ściowym, zawierającym wszystkie pod-

stawowe składniki odżywcze. Barwa sko-
rupki i jej trwałość zależy od ras kur. W 
bajce Ewy Marcinkowskiej-Schmidt „Baj-
ka. O kurce Złotopiórce, która chciała zno-
sić białe jajka” jest o rywalizacji dotyczą-
cej koloru skorupki jajka. Kurka dumna ze 
swego upierzenia i ogonka ze złocistymi 
piórkami, zapragnęła znosić jajka nie be-
żowe, jak zwykle, lecz białe. Na podwórku 
szukała kury, która znosi białe i w dosko-
nałym kształcie jajka. Po przeczytaniu tej 
historii, jesteśmy bogatsi w nową wiedzę. 
Poznajemy zielononóżkę, Włoszkę, Brah-
mę i najważniejszą niepozorną czarnusz-
kę. W tej zabawnej bajeczce znajduje się 
morał: ważniejsze są wartości, które nosi-
my w sobie a nie strój na zewnątrz. Bar-
dzo podobała się bajka o kurce i jajkach. 

Dziewczynki i chłopcy wymieniali 
potrawy z jaj, które jadły: na twardo, na 
miękko, jajecznica, omlet, dodatek do 
sałatek. Polecamy czytelnikom książkę 
„600 potraw z jaj” Henryka Dębskiego 
ze wskazówkami jak przyrządzić wiele 
smacznych potraw. Spotkanie w biblio-
tece zakończyło się spacerkiem po labi-
ryncie pełnym książek do zabawy i nauki, 
dla starszych i młodszych czytelników. 
Dziękujemy maluchom za cierpliwość i 
wspólną zabawę czytelniczą.

  Jolanta Pawlak 

O kurce Złotopiórce, która chciała znosić białe jajka
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A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospo-

darowana o numerze ewidencyjnym 953/7 Obręb Osiedle o 
powierzchni 1355 m2, położonej w rejonie ulicy Gen. Włady-
sława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona 
użytkami R IIIb, RV ujawniona w Księdze wieczystej Kw 15432. 
Nieruchomość znajduje się na terenie w pełni uzbrojonym /po-
nadprzeciętna odległość do sieci uzbrojenia/, w środkowej czę-
ści miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka sąsiaduje 
z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem 
niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego 
poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /
Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca  2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 
10:30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 98 100,00 zł (słownie: dzie-
więćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych).

B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospoda-

rowana o numerze ewidencyjnym 953/6 Obręb Osiedle o po-
wierzchni 1261 m2, położonej w rejonie ulicy Gen. Władysława 
Sikorskiego w Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV ujawnio-
na w Księdze wieczystej Kw 15432. Nieruchomość znajduje się 
na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżo-
na do prostokąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, 
ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. Do-
jazd do działki od  ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /
Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca  2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.   

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 
11:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł (słownie: dzie-
więćdziesiąt tysięcy złotych).

C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospoda-

rowana o numerze ewidencyjnym 953/5 Obręb Osiedle o po-
wierzchni 1402 m2, położonej w rejonie ulicy Gen. Władysława 
Sikorskiego w Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV ujawnio-
na w Księdze wieczystej Kw 15432. Nieruchomość znajduje się 
na terenie w pełni uzbrojonym (ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia), w środkowej części miasta , kształtem zbliżo-
na do prostokąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, 
ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. Do-
jazd do działki od  ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /
Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 11:30 
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 99 000,00 zł (słownie: dzie-
więćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

D.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospoda-

rowana o numerze ewidencyjnym 953/4 Obręb Osiedle o po-
wierzchni 1093 m2, położonej w rejonie ulicy Gen. Władysława 
Sikorskiego w Bielawie oznaczona użytkami R IIIa, R IIIb ujaw-
niona w Księdze wieczystej Kw 15432. Nieruchomość znajduje 
się na terenie w pełni uzbrojonym (ponadprzeciętna odległość 
do sieci uzbrojenia), w środkowej części miasta, kształtem zbli-
żona do prostokąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkanio-
wą, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. 
Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych 
(Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 
12:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 76 500,00 zł (słownie: sie-
demdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

E.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospo-

darowana o numerze ewidencyjnym 953/3 Obręb Osiedle o po-
wierzchni 1065 m2, położonej w rejonie ulicy Gen. Władysława 
Sikorskiego w Bielawie oznaczona użytkami R IIIa ujawniona 
w Księdze wieczystej Kw 15432 Nieruchomość znajduje się na 
terenie w pełni uzbrojonym (ponadprzeciętna odległość do sie-

ci uzbrojenia), w środkowej części miasta , kształtem zbliżona 
do prostokąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, 
ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. Do-
jazd do działki od  ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /
Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca  2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 12:30 
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 74 700,00 zł (słownie: sie-
demdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).

F.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospo-

darowana o numerze ewidencyjnym 953/2 obręb Osiedle o 
pow. 1126 m2, położona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikor-
skiego w Bielawie oznaczona użytkami RIIIa ujawniona w Księ-
dze wieczystej Kw 15432. Działka położona jest na terenie w 
pełni uzbrojonym (ponadprzeciętna odległość do sieci uzbro-
jenia), w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do pro-
stokąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogroda-
mi działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. Dojazd do 
działki od  ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. 

Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /
Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
czerwca  2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 13:00 
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 79 200,00 zł (słownie: sie-
demdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

1. Nieruchomości jw. wolne są od zobowiązań i obciążeń.
2. Przetarg pierwszy w/w nieruchomości odbył się w dniu 04.03.2011r.
3. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
4. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie 

podatek VAT w wysokości 23%.
5.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na-

leży wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa

85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 
2 3.05.2011r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

6. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetar-
gu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

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

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - 

aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełno-
mocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktual-
ność wypisu z rejestru 3 miesiące),

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

8. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i 
miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez 
usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpłaconego wadium.

9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z po-
datkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości 
przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 00
00 0005 8600 0060.

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

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

12. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami 
uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z 
właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków do-
stawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłącze-
nia 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.

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

14.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nie-
ruchomości strona udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon 74-83-28-740. 
Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowa-
nia i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 687/7 Ob-
ręb Nowa Bielawa o powierzchni 1517 m2, oznaczona użytkami PsIII, wraz z udzia-
łem 17,19 %  w działce 687/5 o pow. 667 m2, oznaczona użytkiem PsIII, która stano-
wi drogę dojazdową, ujawnione w księgach wieczystych nr 15432 i 42036 położone 
przy ulicy Szewskiej. Działka 687/7 kształtem zbliżona jest do prostokąta, użytko-
wana rolniczo. Nieruchomość znajduje się na terenie nie w pełni uzbrojonym – brak 
kanalizacji. Położona jest na obrzeżach miasta. Dojazd i dostęp do działek bez ogra-
niczeń od ul. Szewskiej. Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielawa, który przewiduje zabudowę mieszkaniową niskiej inten-
sywności (Uchwała Nr XXXVII/274/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.04.2005r.). 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.10.2010 roku. Drugi przetarg odbył się 
w dniu 04.03.2011 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 10,00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad (II piętro). Cena wywoławcza wynosi 73 000,00 
zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
4.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środ-

ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa
85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 23.05.2011r. Za datę wniesie-

nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-

cia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zosta-
ną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. 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.

7. 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 przepadnięcie wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialne-
go na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomo-

ścią, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11. 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.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości strona 

udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 19 /II p/ telefon 74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących warunków 
zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

7 kwietnia bielawski Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów zorga-
nizował uroczystość z okazji Świato-
wego Dnia Inwalidy, na którą zaprosił 
50 osób – członków związku. Gość-
mi specjalnymi byli wiceburmistrz 
Mariusz Pach i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżyk, którzy obchodzącym swoje 
święto przekazali przede wszystkim 
życzenia dobrego zdrowia, a na ręce 
wiceprezes związku Marii Czyżew-
skiej przekazali wiązankę kwiatów. 

Był toast wzniesiony przez 
przewodniczącego Zarządu Tade-
usza Kowalczyka, odśpiewano 
„sto lat”, był też słodki poczęstunek 
i słodkie upominki, a przede wszyst-
kim okazja do spotkania się i do roz-
mowy.

Uroczystość uświetnił pięk-
nym koncertem zespół „Czerwo-
na Jarzębina”, który pod kierun-
kiem Anny Rataj działa w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie.

Przy okazji sekretarz Zarzą-
du Wanda Kowalczyk przedstawi-
ła plan działania związku na kolej-

ne miesiące i zachęcała do brania 
udziału w proponowanych impre-
zach, które są nie tylko wspólną za-
bawą, ale przede wszystkim dosko-
nałą okazją do wyjścia z domu.

Warto wiedzieć, że Świato-
wy Dzień Inwalidy i Osób Niepełno-
sprawnych został utworzony przez 
Światową Organizację Pracy w1956 
roku po tragedii górniczej w kopalni 
węgla kamiennego Bois du Cazier w 
miasteczku Marcinelle w Belgii. Zgi-
nęło wtedy 262 górników, a wielu zo-
stało poważnie rannych. 

W Polsce niepełnosprawni stano-
wią ok. 15 %  ogółu mieszkańców kraju. 

  B.Lesiewicz

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy

Z tym 
kuponem 

tańszy bilet
W dniach 28-29 maja od-

będzie się kolejny MOTOSHOW 
BIELAWA, podczas którego za-
prezentują się najlepsi motocy-
kliści.

Osoby, które przyjdą na im-
prezę z wyciętym z gazety kupo-
nem, zapłacą za bilet 30% taniej. 
Warto skorzystać.

  Zapraszamy!
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WYBIERAJĄC DOBRY ZAWÓD 
ZAPEWNIASZ SOBIE BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie istnieje od 2003r. 

Siedziba szkoły mieści się przy ul. Polnej 2 w Bielawie.
Placówka szkolna kształci w zawodach trzyletnich - np. 

fryzjer, murarz, elektryk, hydraulik, mechanik pojazdów samo-
chodowych, oraz dwuletnich – sprzedawca, kucharz małej ga-
stronomii, lakiernik, fotograf.

We wrześniu od-
bywa się uroczyste  ślu-
bowanie uczniów klas 
pierwszych. 

                   
 Uczniowie wie-

dzę ogólną  zdobywają 
w szkole i jednocześnie 

odbywają praktykę u rzemieślników, ucząc się wybranego zawodu.
Życie szkoły to nie tylko nauka. Nasi uczniowie mają możliwość spraw-

dzenia się w konkursach, zawodach, występach artystycznych oraz rozwija-
nia swoich zdolności i odkrywania talentów. 

Umiejętności zawodowe adep-
ci fryzjerstwa prezentują na poka-
zie fryzjerskim, który odbywa się w 
szkole co roku w kwietniu. 

Nasi absolwenci są dobrze 
przygotowani do wykonywania za-
wodu, pomyślnie zdają egzaminy 
czeladnicze.

Mają również możliwość 
kontynuowania nauki w Liceum 
Uzupełniającym Dla Dorosłych 
(zaoczne) w macierzystej placów-
ce.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

ul. Polna 2
58-260 Bielawa

NAUKA W ZSZ CRRiMP 
JEST BEZPŁATNA!!!

tel. 74 833 21 16
www.zsz-cech –bielawa.pl
e-mail: zszc.bielawa@wp.pl

Bielawscy żeglarze zapraszają          
7 maja o godz. 12.00 bielawscy żeglarze na przystani zbiornika OWW 

SUDETY zainaugurują tegoroczny sezon żeglarski. Klubowej uroczystości-
,po raz pierwszy, patronować będzie Wałbrzyski Okręgowy Związek Że-
glarski. W regatach ścigać się będą żeglarze z różnych klubów Dolnego 
Śląska. Imprezę rozpocznie apel, a zakończy integracyjne spotkanie w kli-
macie kultury marynistycznej.

Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” zaprasza chętnych na kurs 
na stopień żeglarza jachtowego (zgłoszenia do 2 maja pod nr. tel. 603 666 
708) oraz na imprezy rekreacyjno - sportowe w czerwcu - Żeglarskie Wian-
ki, a w lipcu - Sudeckie Żagle.

O programie wymienionych propozycji będziemy informować.
                                                       A’hoj! Leszek Musiał 
                                                             komandor 
                                                         BKŻ „Wielka Sowa”  

W dniach 30-31 marca ucznio-
wie Zespołu Szkół w Bielawie wzięli 
udział w wycieczce edukacyjnej do 
stolicy Polski – Warszawy. Piewrw-
szy dzień poświęcony został na 
zwiedzanie Łazienek. Jest to pałac 
na wodzie zbudowany za czasów 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Tam uczniowie wysłucha-
li wykładu dotyczącego historii tego 
miejsca. Dzięki ciepłej i słonecz-
nej pogodzie, spacer po parku był 
wielką przyjemnością. Szczególną 
atrakcją były osowjone, biegające 
po trawie wiewiórki. 

Następnie uczniowie zwiedzili 
Muzeum Wojska Polskiego, w któ-
rym mogli podziwiac militarne eks-
ponaty z minionych epok, np.: mun-
dury, uzbrojenie, pojazdy, itp. Na 
koniec zaplanowano spacer Trak-
tem Królewskim. Uczniowie mo-
gli obejrzeć część starej zabudo-
wy miasta, która obroniła się przed 
zniszczeniem. W czasie drogi moż-
na było równieź zauwaźyć nasilają-
cy się ruch miejski, który dość sku-
tecznie zmęczył wycieczkowiczów. 
Przy Pałacu Królewskim i Kolumnie 
Zygmunta zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. W czwartek wszy-
scy udali się do Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz do Sejmu RP. 

Uczniowie bielawskiego LO na wycieczce 
edukacyjnej w Warszawie

W muzeum uczniowie uczestniczy-
li w lekcji. Gimnazjaliści dowiedzie-
li się, jak wyglądał dzień powszedni 
powstańców. Licealiści natomiast 
skupili się na problemie, jak świat re-
agował na walkę w Warszawie. Na 
koniec wszyscy obejrzeliśmy film pt.: 
“Miasto ruin”. Pokazywał on obraz 
zniszczonej Warszawy widzianej z 
samolotu w 1945 roku. 

Uczniowie “napełnieni wiedzą 
udali się do Sejmu. Zobaczyliśmy 
jak wygląda budynek sejmowy, a po-
tem przysłuchiwaliśmy się obradom 
Sejmu. Na koniec spotkalismy sie z 
Posłem Ziemii Dzierźoniowskiej To-
maszem Smolarzem, który opowie-
dział o swojej pracy w Sejmie i odpo-
wiedział na pytania zadawane przez 
młodzież. 

Dla uczniów jednak najciekaw-
szym miejscem było bezsprzecznie 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go, ponieważ żadne inne muzeum 
nie posiada takiego klimatu, spra-
wiającego, że człowiek czuje się jak-
by sam brał udział w walce. 

Dla młodych ludzi wycieczka 
zorganizowana przez profesora An-
drzeja Sepełowskiego była świet-
nym źródlem informacji na temat hi-
storii Polski.

 Grzegorz Bagiński 

W dniach 30-31 marca gru-
pa uczniów z ZSO w Bielawie uda-
ła się na wycieczkę do Warszawy, 
zorganizowaną przez p. Andrzeja 
Sepełowskiego. Jednym z celów 
było zwiedzenie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Cały kompleks 
mieści się na terenie dawnej fabryki. 
Muzeum powstało, aby upamiętnić 
poległych powstańców.

Uczniowie w ramach lekcji mu-
zealnych zostali podzieleni na dwie 
grupy: gimnazjaliści i licealiści. Gim-
nazjum miało poznać jak wyglądał 
dzień powszedni powstańca i o tym 
napiszę.

Na samym początku poszli-
śmy do sali, gdzie przewodnik zapo-
znał nas z przyczynami powstania. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od omawia-
nia zdjęć z pierwszych dni walki. 
Potem przeszliśmy do kanałów, co 
okazało się największą atrakcją. Na-
stępnie wjechaliśmy na 1 piętro win-
dą, w której wysłuchaliśmy piosenki 
‚’Hej chłopcy, bagnet na broń’’ Kry-

styny Krahelskiej. W tej części mu-
zeum wyeksponowano uzbrojenie 
i mundury powstańców. Podczas 
rozmowy o uzbrojeniu przewodnik 
pozwolił nam oddać pusty strzał z 
pistoletu maszynowego Sten, co 
również wzbudziło wielkie zaintere-
sowanie. W następnych sekcjach 

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
omawialiśmy sytuację pielęgniarek i 
cywilów podczas powstania. Dowie-
dzieliśmy  się także, jak wyglądało 
zaopatrzenie w żywność.

Zwiedzanie Muzeum na długo po-
zostanie nam w pamięci i myślę, że pozna-
liśmy wiele nowych i ciekawych faktów.

  Paweł Rybiński 
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Miejska Biblioteka Publiczna
Jaskółki z bibliotecznej półki - Książeczki dla najmłodszych

Lyra Spenser – Arielka i delfinek
Arielka jest szczęśliwa z Erykiem, ale tęskni za 

swoimi morskimi przyjaciółmi. Pewnego dnia znajduje 
spokojną zatokę, a Eryk otacza ją murem, aby dziew-
czyna mogła się z nimi bezpiecznie spotykać. Okazuje 
się jednak, że nie jest to najlepszy pomysł...

Dzwoneczek i zaginiony skarb
Cynka Dzwoneczek wy-

rusza na kolejną wyprawę. Tym razem musi odna-
leźć zaczarowane zwierciadło, które spełnia każde 
życzenie. Tylko w ten sposób może odzyskać ma-
giczny kamień księżycowy, który niechcący rozbiła 
na kawałeczki. A od tego kamienia zależy odrodze-
nie się życia w całej Przystani Elfów! Gdzie szukać 
zaczarowanego zwierciadła? Legenda głosi, ze na 
dalekiej wyspie pośród oceanu, gdzie kiedyś roz-
bił się statek piratów, którzy zrabowali zaczarowa-
ne zwierciadło. Ale czy Cynka dotrze do tej wyspy, 
sama, bez przyjaciół, ze zwykłą porcją elfiego pył-
ku? Czy odnajdzie zagubiony skarb?

Marcy Kelman – Skarb pirata
Mali Einsteini przypadkiem odnajdują 

mapę pirata, która może ich zaprowadzić do 
ukrytego kuferka ze skarbami! Drużyna wyru-
sza na poszukiwania, ale po piętach depcze 
im Wielki Myśliwiec. Czy Rakiecie uda się do-
trzeć do skarbu, nim zrobi to Wielki Myśliwiec? 
Na wzburzonym oceanie rozpoczyna się wielki 
wyścig!

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

położonych na terenie miasta Bielawa.

Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka o 
numerze ewidencyjnym 92/1 Obręb Osiedle o powierzchni 2073 m2, ozna-
czona użytkiem Bp, ujawniona w Księdze wieczystej nr 15430 położona 
w rejonie ulicy Wojska Polskiego, na terenie w pełni uzbrojonym, kształ-
tem zbliżona do prostokąta. Działka znajduje się w atrakcyjnej strefie ryn-
ku, w niezbyt korzystnym otoczeniu /przy zachodniej granicy teren dawne-
go wysypiska śmieci, teren podmokły/. Nieruchomość sąsiaduje z jedną z 
lepszych lokalizacji w Bielawie, przy miejskiej obwodnicy i nowo powstałej 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się 
przez działkę o numerze geodezyjnym 81 Obręb Osiedle. 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bielawa. 

Pierwszy przetarg w/w nieruchomości odbył się w dniu 19.11.2010 roku.
Drugi przetarg nieruchomości odbył się w dniu 11.03.2011 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2011 roku o godz. 13,30 w 

Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad (II piętro).
Cena wywoławcza wynosi 117 000,00 zł (słownie: sto siedemna-

ście tysięcy złotych)
1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
3. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w 

wysokości 23%.
4.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść 

przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 naj-
później do dnia 23.05.2011r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczest-
ników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz oka-
zanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

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

pisu z właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsa-
mości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz 
innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a 
podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

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

7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia roz-
strzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia 
aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powo-
duje przepadnięcie wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, 
pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu 
notarialnego na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 860
0 0060.

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

nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geode-
zyjną oraz uzbrojeniem terenu.

11. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia 
technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci 
na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określe-
nie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia 
działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przezna-
czonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przy-
czyny.

13.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości 
strona udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon 

74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących warunków za-
gospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/28 Obręb Północ o powierzchni 851 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w 
działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użyt-
kiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną, ujawnione w Księ-
dze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy 
Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej” części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Get-
ta poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/28 
Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczo-
na jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 66 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/29 Obręb Północ o powierzchni 
864 m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części 
w działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona 
użytkiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w 
Księdze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie uli-
cy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Get-
ta poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/29 
Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczo-
na jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
10:30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 66 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/30 Obręb Północ o powierzchni 774 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w 
działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użyt-
kiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną, ujawnione w Księ-
dze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy 
Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Get-
ta poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/30 
Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczo-
na jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
11:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 59 000,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

D.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/31 Obręb Północ o powierzchni 
1422 m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 czę-
ści w działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona 
użytkiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w 
Księdze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie uli-
cy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Get-
ta poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/31 
Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczo-
na jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
11:30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 101 000,00 zł (słownie: sto 
jeden tysięcy złotych).

E.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/32 Obręb Północ o powierzchni 
1009m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 czę-
ści w działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona 
użytkiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w 
Księdze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie uli-
cy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części 
miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron 
z terenem w pełni uzbrojonym z przeciętną odległością do 
sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa rynku bez znaczą-
cych uciążliwości otoczenia. Dojazd do działek od ulicy 
Przemysłowej lub Bohaterów Getta poprzez drogę asfalto-
wą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bielawa działka nr 1137/32 Obręb Północ 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona 
jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
12:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł (słownie: sie-
demdziesiąt pięć tysięcy złotych).

F.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-

darowana o nr działki 1137/33 Obręb Północ o powierzchni 705 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w 
działce 1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użyt-
kiem RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną, ujawnione w Księ-
dze wieczystej nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy 
Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części 
miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron 
z terenem w pełni uzbrojonym z przeciętną odległością do 
sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa rynku bez znaczą-
cych uciążliwości otoczenia. Dojazd do działek od ulicy 
Przemysłowej lub Bohaterów Getta poprzez drogę asfalto-
wą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bielawa działka nr 1137/33 Obręb Północ 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona 
jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przezna-
czone.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2011 roku o godz. 
12:30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 
(II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 56 000,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt sześć tysięcy złotych).

1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2. Pierwszy przetarg w/w nieruchomości odbył się w dniu 

25.02.2011 roku.
3. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
4. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie 

podatek VAT w wysokości 23%.
5.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na-

leży wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa

85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 
30.05.2011r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

6. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w 
ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru,  stosownych peł-
nomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a pod-
legających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 
miesiące),

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

8. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o 
czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się 
nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpła-
conego wadium.

9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z 
podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w 
całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy 
Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 00
00 0005 8600 0060.

10. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarial-
nych.

11. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

12. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami 
uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu 
z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków 
dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków pod-
łączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą wła-
ściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia działki 
do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  prze-
znaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicz-
nych gruntu.

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

14.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i 
nieruchomości strona udziela Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon 

74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących 
warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 
18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.
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W VII  edycji regionalnego konkursu literacko-dziennikarskiego dla 
uczniów z Dolnego Śląska pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna”, organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową im. Św. Wojciecha we Włodowicach, wzię-
ło udział 20 dolnośląskich szkół z Bielawy, Bierutowa, Bolesławca, Góry, 
Gryfowa Śląskiego, Jeleniej Góry, Jugowa, Kłodzka, Lądka Zdr., Mieroszo-
wa, Mieszkowic, Nowej Rudy, Nowej Wsi Grodzkiej, Radwanic, Sarb, Sie-
kierczyna, Włodowic oraz Wrocławia.

Jurorzy obradowało w składzie: Beata Jaroszewska – poetka, Ka-
rol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, Romuald Piela – dzien-
nikarz, Tomasz Leśniowski – poeta, dziennikarz  i wyłoniło 14 laureatów 
konkursu. 

Wśród nich znalazł się uczeń Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Bielawie,  Krystian Rycąbel, który zdobył  I  miejsce w kategorii „Poezja”.

  
MOJE MIASTO

Drapaczy chmur nie ma w moim mieście, 
Sekwana również tu nie płynie,
za to położone jest w malowniczej kotlinie.
Zawsze uśmiechnięte słońce nad nim wstaje, 
Kąpie się w jeziorze – blasku mu dodaje.
Na me wołanie echo w górach odpowiada, 
Stare drzewo w parku baśnie opowiada.
Nad życiem mieszkańców czuwa mądra sowa.
Już wszystkim wiadomo – o Bielawie mowa!
Bielawa to moje miasto rodzinne, 
Nigdy nie zmienię go na inne.
Z każdej podróży lub wyprawy
Chętnie wracam do Bielawy.
Nawet z Bieguna Północnego
Wrócę do miasta mojego!

STROFY O BIELAWIE NAGRODZONE W REGIONALNYM 
KONKURSIE „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Maturzysto, jeśli myślisz o cie-
kawym i zarazem przyszłościowym 
kierunku, mamy dla ciebie idealną 
propozycję. Studiuj w Zamiejsco-
wym Oddziale Politechniki Wro-
cławskiej w Bielawie, oferującym 
naukę na zaocznych studiach inży-
nierskich na Wydziale Mechaniczno 
– Energetycznym. To właśnie tutaj 
możesz podjąć studia na kierunku 
przyszłości, jakim jest „Energety-
ka”. 

Zajęcia prowadzone są w ba-
zie techno-dydaktycznej Powiatowe-
go Centrum Kształcenia Praktyczne-
go, Zespole Szkół w Bielawie oraz w 
siedzibie wrocławskiej uczelni. Wy-
kładowcami są ludzie oddani wielkiej 
pasji i nauce, którzy nigdy nie zapo-
minają, że kiedyś sami zasiadali w 
studenckich ławach. 

Co ważne wszyscy studen-
ci Zamiejscowego Oddziału Dydak-
tycznego Politechniki Wrocławskiej 
w Bielawie, mają na miejscu do dys-
pozycji bibliotekę z bogatym księgo-
zbiorem, która pozwoli przygotować 
się do zajęć i wszelkich egzaminów. 

Nabór na zaoczne studia inży-
nierskie ZOD Pwr. w Bielawie roz-
pocznie się 15 maja. Od tego dnia 
można rejestrować się w systemie 
internetowym EdukacjaCL i dostar-
czać dokumenty za pośrednictwem 
poczty. 

Z kolei od 5 do 14 września 
uczelnia będzie przyjmować doku-
menty od kandydatów w swojej sie-
dzibie (od godziny 12:00 do godzi-
ny 15:00). 14. września to ostatni 
termin na dokonywanie rejestracji, 
wnoszenie opłaty administracyjnej 

oraz przyjmowanie dokumentów od 
kandydatów. Ogłoszenie listy przyję-
tych na studia w Bielawie nastąpi 16 
września. 

Więcej informacji na stronie www.
pwr.wroc.pl oraz w Dziekanacie Zamiej-
scowego Ośrodka Dydaktycznego Po-
litechniki Wrocławskiej w Bielawie (ul. 
Żeromskiego 41-41a, tel. 074 833-45-
67 wew. 15). Szczegółowych informacji 
udziela również Referat Strategii i Pro-
mocji Miasta Bielawa (tel. 074 83 28 
708, e-mail: promocja@um.bielawa.pl). 

Do studiowania na Wydziale Me-
chaniczno – Energetycznym zaprasza-
ją: Politechnika Wrocławska, Miasto 
Bielawa i Powiat Dzierżoniowski. 

ZOD Politechniki Wrocławskiej w Bielawie – zaprasza! 

Dziekanat Zamiejscowego Od-
działu Dydaktycznego w Bielawie 
czynny jest w dniach: 
Pon 7:30 - 15:30 
Sr 12:00 - 18:00 
Pt (tydzień parzysty) 8:00 - 14:00 
Sob (tydzień nieparzysty - zjazdy) 
8:00 - 14:00 

Kontakt: 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
w Bielawie 
ul. Żeromskiego 41-41a 
58-260 Bielawa 
tel. 074 833-45-67 wew. 15 
zod.bielawa@pwr.wroc.pl 
Łukasz Masyk 

W ramach cyklu „Dzieciństwo, 
młodość, dorosłość” 5 i 12 kwietnia od-
były się spotkania z uczniami Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bielawie i 
ich opiekunką Magdaleną Borzestow-
ską. Zajęcia prowadzone były w dzia-
le dziecięco-młodzieżowym Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przez bi-
bliotekarkę Jolantę Pawlak. 

Podczas kwietniowych spotkań 
zajmowałyśmy się tematem „Cienie i 
blaski życia dorosłego”. Żyjemy w spo-
łeczeństwie, w którym wartości coraz 
bardziej tracą na znaczeniu. Dorośli 
(rodzice, opiekunowie) powinni po-
kazać dzieciom, co jest słuszne, a co 
nie, aby mogły przezwyciężyć trudno-
ści z odnalezieniem swojego miejsca 
w świecie. Uczestniczki miały za za-
danie określić: Co to znaczy być doro-
słym i dojrzałym? Czy dorośli zawsze 
mają rację? Czy ufam dorosłym? Czy 
chcę być dorosłym, któremu można 
zaufać? Odpowiedzi były bardzo cie-
kawe. „Dorosły człowiek zaczyna po-
ważnie myśleć po 18 albo jeszcze 
później”; „Moim zdaniem dorosła oso-
ba jest taka jak ma już swoje lata”; 
„Być dorosłym i dojrzałym oznacza to 
by osiągnąć odpowiedni wiek umy-
słowy i emocjonalny a także posiadać 
możliwość samostanowienia w świetle 
prawa”; „Dojrzały - ten, kto uczy się na 
swoich błędach i kształtuje swój cha-
rakter”; „Dojrzałym jest się wtedy, gdy 
zdobywamy doświadczenie, umiemy 
opiekować się innymi; samodzielny”. 

Na podstawie artykułu Doro-
ty Zarczuk „Kult wiecznej młodości - 
modny ale nie Eko (czyli pochwała doj-
rzewania i starości okiem psychologa)” 
poznałyśmy trzy dominujące aktywno-
ści naszego życia. Dla dziecka i wieku 
dziecięcego jest to zabawa. Dla nasto-
latka i wieku nastoletniego dominująca 
aktywnością jest nauka. Dla dorosłości 
i wieku dorosłego - praca, dla wieku 
podeszłego - wypoczynek. Prawdziwa 
dorosłość nie jest możliwa bez stop-
niowego nabywania dojrzałości. Myśli 
decydują o uczuciach i zachowaniach, 
czyli kontaktach człowieka ze światem. 
W trakcie rozmów dziewczyny dzieliły 
się swoimi myślami i opiniami na temat 
świata dorosłych. Trafnie wymieniały 

plusy i minusy bycia dorosłym, w żar-
tobliwy lub poważny sposób wykonały 
autoportret „Ja za 20 lat”. Pani Mag-
da zaproponowała wykonanie kolażu 
z czasopism. Na kopercie A4 z jed-
nej strony przyklejamy wycinki z gazet 
określające nas jacy jesteśmy, z dru-
giej strony przyklejamy wycinki okre-
ślające nasze wartości jako człowieka 
dorosłego (np. rodzina, zdrowie). Każ-
da z nas starała się wykonać pracę a 
dominującymi obrazkami była rodzina, 
praca, podróże, opiekuńczość, radość, 
elegancja, moda, muzyka, humor, ma-
rzenia, zaufanie, szczęście, hobby, 
odpoczynek. Pierwsze spotkanie za-
kończyłyśmy lekturą tekstu „O Kaziut-
ku jednym, który Dorosłość próbował 
przechytrzyć” o chłopcu, który bał się 
spotkania z Dorosłością. Ciotka wy-
jaśniła, że „ci, którzy unikają spotka-
nia ze mną, tracą coś, co mądrzy lu-
dzie nazywają Życiem Prawdziwym. 
To mieszanka Smuteczków i Radości, 
Łez i Uśmiechów, Nudy i Ciekawo-
stek”. 

 Drugie spotkanie o doro-
słości było podsumowaniem naszej 
wspólnej pracy. Atmosfera była cu-
downa i pełna emocji. Dziewczyny po-
prosiły bibliotekarkę Jolantę Pawlak o 
ocenę prac plastycznych „Moje życie 

prawdziwe”. Po obejrzeniu i próbie in-
terpretacji obrazków, udało się pani 
Joli dopasować w kilku przypadkach 
ilustrację do właściwej osoby. Każda 
praca była odzwierciedleniem marzeń 
i wartości ważnych dla wykonawcy 
rysunku. Wchodzenie w coraz więk-
szą dojrzałość życiową zależy często 
od nas i prowadzi do usamodzielnie-
nia się i wyboru trafnych decyzji. Pa-
trycja (uczestniczka zajęć) przeczytała 
nam nietypową bajkę z trzema zakoń-
czeniami „O słodkiej królewnie i pięk-
nym księciu” R. Jędrzejewskiej-Wró-
bel. To opowieść o związku dwojga 
ludzi i o tym, jak on się zmienia. Jest 
to książka dla dzieci, których rodzice 
są na wszystkich etapach związku opi-
sanych w niej, bo być może, pomoże 
zrozumieć, dlaczego jest tak, jak jest. 
Warto, żeby przeczytali ją dorośli, bo-
wiem bajka uświadamia, że miłość, 
której zakochanie jest początkiem, nie 
jest nam dana na zawsze i wymaga 
troskliwej pielęgnacji. Drugie zakoń-
czenie wybierane było najczęściej. 
Królewna z księciem podejmują próbę 
uratowania miłości. Może to naiwne i 
zbyt trudne, ale warto tak myśleć, by 
lubić siebie, świat i ludzi, samemu być 
lubianym i szczęśliwym. 

Szybko i przyjemnie mijał czas 
podczas słodkiego poczęstunku i we-
sołych rozmów. Pani Jola podziękowa-
ła wszystkim uczestnikom za wspaniałe 
zachowanie w czasie spotkań (przypo-
mnienie: rok szkolny 2009/2010 „Świat 
emocji”; 2010/2011 „Dzieciństwo, mło-
dość, dorosłość). W sumie uczestni-
czyło  15 osób w wieku 8-20 lat plus 
opiekun Magdalena Borzestowska i bi-
bliotekarka Jolanta Pawlak. Serdeczne 
życzenia -  sukcesów w nauce kieruje-
my do dziewczyn a zadowolenia z pracy 
zawodowej do pani Magdy. Miejska Bi-
blioteka Publiczna bardzo dziękuje dy-
rekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go za zgodę uczestnictwa w zajęciach 
grupie wychowanków pod opieką na-
uczycielki Magdaleny Borzestowskiej.

  Jolanta Pawlak 

CIENIE I BLASKI ŻYCIA DOROSŁEGO

Mimo, że za oknami wiosna 
stawia dopiero pierwsze kroki, to 
na ostatnim spotkaniu bielawskiego 
Dyskusyjnego Klubu Książki atmos-
fera była prawdziwie wakacyjna. 31 
marca spotkałyśmy się, by porozma-
wiać o książkach opisujących życie 
w malowniczej Toskanii i Prowansji.

Toskania to piękna, pełna za-
bytków włoska prowincja ze stoli-
cą we Florencji. Charakteryzuje się 
ona regionalną kuchnią i wybornym 
winem. Natomiast Prowansja to peł-
na walorów turystycznych kraina hi-
storyczna we Francji, położona nad 
Morzem Śródziemnym, z takimi mia-
stami jak Marsylia, Tulon, Nicea czy 
Cannes. Pierwsze skojarzenie z tym 
regionem to zapierające dech opisy 
malowniczych pól lawendy.  

Powstało wiele książek przybli-
żających czytelnikom te piękne zakąt-
ki. Można znaleźć w nich opisy miejsc, 
które warto zobaczyć, przepisy na po-
trawy, które  trzeba wypró-
bować. My wykorzystały-
śmy takie utwory jak: „Pod 
słońcem Toskanii” i „Bella 
Toskania” Frances Mayes, 
„Dziennik Toskański” Tessy 
Capponi-Borawskiej, „Ty-
siąc dni w Toskanii” Marleny 
de Blasi, „Extra Virgin” Annie 
Hawes, „Toskania dzień po 

Miejska Biblioteka Publiczna
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - godzinami o książkach

Toskania i Prowansja w literaturze

dniu” Małgorzaty Matyjaszczyk. Pięk-
no Prowansji poznawałyśmy dzięki 
opisom brytyjskiego pisarza, Petera 
Mayle’a autora wielu książek o tym re-
gionie , m .in. „Prowansja od A do Z” 
czy  „Rok w Prowansji”.

Co nas tak bardzo urzeka w 
tych zakątkach?… na pewno łagod-
ny klimat, bogactwo smaków i aro-
matów, i to przeświadczenie, że tam 
czas płynie wolniej.

Ostatnie spotkanie DKK było 
wyjątkowe i miało iście włoską opra-
wę (pizza bardzo nam smakowała). 
Wszystkim osobom uczestniczącym 
w spotkaniu ogromnie dziękujemy.

Już za miesiąc kolejne spotkanie, 
którego tematem będzie najnowsza 
książka znanego w świecie polskiego 
dramaturga i skandalisty Janusza Gło-
wackiego „Good night  Dżerzi”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
  Izabela Fiedler
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W sobotę 3 kwietnia w Swa-
rzędzu pod Poznaniem odbyły się 
II GOLD TEAM OPEN CHAMPION-
SHIP w brazylijskim jiu-jitsu. W tur-
nieju tym startowała 3 osobowa dru-
żyna z powiatu dzierżoniowskiego. 
MULKS JUNIOR Dzierżoniów repre-
zentowali Radosław Majewski (II 
LO Dz-ów), Michał Kiełtyka (II LO 
Dz-ów) oraz startujący pod barwa-
mi ZKS Bielawianka Bielawa Nor-
bert Warchoł.  Zawody po raz kolej-
ny pokazały że nasi zawodnicy są w 
ścisłej czołówce, zdobywając kolej-
ne laury. Radosław Majewski -75kg 
oraz Michał Kiełtyka + 87kg zdoby-
li srebrne medale. Niestety, Norbert 
Warchoł przegrał walkę o brązowy 
medal zdobywając V lokatę. 

Radek, pomimo zmiany katego-
rii na wyższą, nadal osiąga sukcesy 
na matach. W każdej walce zauważyć 
można było doświadczenie oraz „spo-
kój w walce”. W finałowej walce chwila 
rozluźnienia kosztowała naszego za-
wodnika utratę upragnionego złotego 
medalu. Drugi podopieczny Norberta 
Warchoła Michał Kiełtyka miał bardzo 
pracowity weekend. Dzień wcześniej 
w sobotę 2 kwietnia wywalczył awans 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Zapasach wygrywając 3 poje-
dynki przed czasem. Kolejnego dnia 

przyszedł czas na zmagania w bra-
zylijskim jiu jitsu, Michał również po-
kazał, że jest w znakomitej dyspozycji 
zdobywając srebrny medal.

Moi podopieczni po raz kolej-
ny pokazują, że ciągle się rozwijają 
sportowo. Szkoda przegranych walk 
finałowych, ale mimo to jestem zado-
wolony z ich postawy. Trochę więcej 
oczekiwałem po swoich walkach, ale 
jestem dobrej myśli w kolejnych zawo-
dach – powiedział Norbert Warchoł.  

„Dwa srebrne medale grapplerów z Dzierżoniowa”

Jury, w składzie: Krzysztof Spór (STOPKLAT-
KA), Bartłomiej Świderski (aktor), Grzegorz Mostowicz 
Gerszt (aktor), Maciej Parowski (NOWA FANTASTYKA) 
i Adam Kwiatek (montażysta), podsumowując tegorocz-
ną edycję bielawskiego festiwalu podkreśliło jego bar-
dzo wysoki poziom. 

Rozszerzenie charakteru festiwalu o produkcje 
niezależne zawodowych twórców dodało „pazura” fe-
stiwalowi. Pokazało również jak cienka jest linia mię-
dzy zawodowymi twórcami z bagażem edukacyjnym, a 
amatorami zaopatrzonymi w dobry sprzęt fotograficzny i 
inwencją artystyczną, czego przykładem jest tegoroczny 
zwycięzca Marek Kurzok i jego film POKÓJ. 

Konkurs Fantastycznie Nakręcone Słowa daje 
możliwość odkrywania nowych dróg w sferze fantastyki 
i horroru. Na dodatek, w przypadku tego konkursu, po-
twierdziło się zdanie przytoczone wyżej odnośnie „cien-
kiej linii”. Warsztaty i kontakt z jurorami (szczególnie z 
Adamem Kwiatkiem, od niedawna wykładowcą w War-
szawskiej Szkoły Filmowej ) zaowocowały pomysłami 
na przyszłość, aby uczestnicy mogli podczas trwania fe-
stiwalu nabrać jeszcze więcej doświadczenia i wzboga-
cić swój warsztat pracy. 

Jest więc duża szansa na to, by przyszłoroczny 
festiwal był jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno pod 
względem edukacji filmowej, jak i ilości i jakości konkur-
sowych filmów.

WEDRYKT JURY
Konkurs główny festiwalu:
1 miejsce Marek Kurzok POKÓJ

2 miejsce Michał Baczuń TAM I Z POWROTEM
3 miejsce Mariusz Wirski LAS ŻYWYCH TRUPÓW
wyróżnienie Van Kassabian GŁOWA DO KOCHANIA
wyróżnienie Grze-

gorz Kowalczuk BITWY 
KOSZYCZKOWE

w y r ó ż n i e n i e 
Agnieszka Kosińska i 
Michał Wojtasik LEGEN-
DA O CZARCIEJ ŁAPIE

Konkurs Fanta-
stycznie Nakręcone 
Słowa

1 miejsce i nagro-
da specjalna patron-
ki konkursu, europo-
słanki Lidii Geringer de 
Oedenberg 

Patrycja Bączek 
- ŚWIATY DANTEGO 
na podstawie: „Światy 
Dantego” Anny Kańtoch

wyróżnienie Patryk Jurek - CIAŁO CHRYSTUSA 
na podstawie: „Rózaniec z bursztynu” Rafała Dębskiego

wyróżnienie Paweł Libera - KURA na podstawie: 
„Kura” Rafała Dębskiego

Nagroda Publiczności - Paweł Libera KURA (na-
grodę ufundował i wręczył prezes Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego Aleksander Siódmak).

„POKÓJ” zwycięzcą eFHA Festiwal ‚2011
Nagroda Publiczności dla „KURY”

ZŁOTY PAZUR DO ODSZUKANIA PO RAZ TRZECI
W niedzielę 22 maja 2011 odbędzie się trzecia edycja gry terenowej 

POSZUKIWACZE ZŁOTEGO PAZURA. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego i Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy tradycyjnie szykują moc niespodzianek i zadań dla uczestników tej 
zabawy. Przypominamy, poprzez odgadnięcie hasła należy odnaleźć kolej-
ny punkt trasy, wykonać zadanie, aby otrzymać kolejną wskazówkę i tak do-
trzeć do miejsca, w którym ukryty został tytułowy złoty pazur sowy.

Na zgłoszenia drużyn 3-osobowych organizatorzy czekają do dnia 6 maja. 
Chęć udziału można zgłosić telefonicznie (74 83 35 333), pocztą elektroniczną 
mokisbielawa@wp.pl lub osobiście w siedzibie MOKiS-u ul. Piastowska 19a. 

W tym roku trasa będzie, w dużej mierze, związana z historią Bun-
tu Tkaczy Sowiogórskich i historią bielawskiego przemysłu włókienniczego. 

UWAGA ! Ilość drużyn ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na najlepszą drużynę czeka “złoty pazur” i kwota 600 zł. 

  W rozegra-
nym 9 kwietnia meczu 
drugiej kolejki Polskiej 
Ligi Futbolu Amery-
kańskiego I (PLFA I) 
wicemistrz Polski The 
Crew Wrocław poko-
nał beniaminka Biela-
wa Owls 35:0.

Oba dolnośląskie kluby często ze 
sobą współpracują, ale na boisku już w 
pierwszych akcjach udowodniły, że nie 
będzie to mecz przyjaźni. Gospodarze 
zdobyli pierwsze punkty po kopnięciu z 
pola, a w kolejnym posiadaniu podwyż-
szyli wynik dzięki efektownej akcji po-
wrotnej Deante Battle’a po puncie Owls.

Drugą kwartę rozpoczęła popi-
sowa akcja dwóch innych Ameryka-
nów (w sumie, w obu zespołach, gra-
ło ich aż sześciu): Mark Philmore po 
podaniu rozgrywającego Justina Wal-
za przebiegł z piłką całe boisko i za-
liczył przyłożenie. Owls decydowali 
się raczej na akcje biegowe, które na 
zmianę wykonywali w ich szeregach 
przede wszystkim gracze zza oceanu: 
Jordan Stutzman i Ben Jones, ale de-
fensywa The Crew była na to przygo-
towana i skutecznie blokowała tych 
zawodników.

Z czasem gospodarze sukcesyw-
nie podwyższali wynik (w każdym przyło-
żeniu swój udział miał Walz, który często 
efektownie zagrywał do Philmore’a), ale 
pozwalali też na coraz więcej ofensywie 
Bielawy. Po kontuzji rozgrywającego go-
ści Mateusza Morasza, prowadził ją już 
samotnie Ben Jones, ale mimo kilku do-
brych szans beniaminek nie zdobył we 
Wrocławiu punktów. 

- Po uderzeniu w trzeciej kwarcie 
musiałem opuścić boisko, ale powinie-
nem wrócić na kolejne spotkania. The 
Crew to trudny przeciwnik, ponieważ gra-
cze tacy jak Philmore są nie do zatrzyma-
nia na swoich pozycjach. Nie udało się 
dzisiaj wygrać, ale naszym celem nadal 
pozostaje walka o mistrzostwo – sko-
mentował Mateusz Morasz, rozgrywają-
cy Owls.

W The Crew wyróżnił się przede 
wszystkim duet rozgrywający-skrzy-
dłowy, czyli Walz i Philmore, odpowie-
dzialny za cztery przyłożenia. - Jestem 
zadowolony ze swojej gry. Świetnie 
współpracuje mi się z Justinem; jego 
obecność, to dla mnie przede wszyst-
kim wielka ulga, bo ofensywa nie spo-
czywa tylko na moich barkach. To widać 
zwłaszcza na takich meczach, jak dzi-
siejszy – powiedział Mark Philmore. W 
defensywie świetnie zaprezentował się 
Deante Battle, a także przechwytujący 
podania rywali Piotr Nawrot i Jakub Gło-
gowski.

W szeregach pokonanego benia-
minka do końca walczył o jardy w akcjach 
biegowych Ben Jones, który mógł też li-
czyć na fullbacka Patryka Paluszka i cią-
gle aktywnego skrzydłowego Krzyszto-
fa Pawlaczka. Na wyróżnienie zasłużyła 
cała linia defensywna, która nie pozwoli-
ła gospodarzom na zbyt wiele w akcjach 
biegowych.

The Crew Wrocław – Biela-
wa Owls 35:0 (10:0, 6:0, 12:0, 7:0) 
 Mecz obejrzało 400 widzów.

*****
Dreszczowiec dla Kozłów

W rozegranym w niedzielę 17 
kwietnia meczu trzeciej kolejki Polskiej 
Ligi Futbolu Amerykańskiego I (PLFA 
I) Kozły Poznań pokonały na wyjeździe 
Bielawa Owls 13:12. Tym samym Wiel-
kopolanie odnieśli pierwsze zwycięstwo 
w sezonie. 

Beniaminek z Bielawy, który w 
tym sezonie wygrał już jedno spotkanie 
ligowe, nie potrafił narzucić Kozłom Po-
znań swojego stylu gry. Od pierwszego 
do ostatniego gwizdka tego niezwykle 
wyrównanego meczu główne role od-
grywały formacje obronne obu drużyn. 
Gros serii ofensywnych obu drużyn 
kończyło się po raptem trzech zagra-
niach. Drużyny atakujące musiały od-
kopywać piłkę lub próbować kopnięć z 
pola.

Ku uciesze bielawskich fanów fut-
bolu amerykańskiego pierwsze punkty 
meczu, w drugiej kwarcie zdobył Benja-
min Jones po precyzyjnym podaniu ob-
chodzącego tego dnia swoje dopiero 
siedemnaste urodziny rozgrywającego 
Mateusza Morasza. 

Jeszcze przed przerwą akcję na 
remis wykonał bohater niedzielnego 
meczu Karol Siliwoniuk, gdy po poda-
niu quarterbacka Bartłomieja Kimnesa 
wbiegł w pole punktowe Sów. Podobnie 
jak pierwsza, trzecia kwarta nie przy-
niosła akcji punktowych i dramat miał 
rozegrać się w końcówce meczu. Gdy 
na zegarze pozostawało raptem kil-
ka minut drugie podanie na przyłoże-
nie wykonał Mateusz Morasz. Poda-
nie odebrał Marcin Kochanowski, lecz 
próba podwyższenia nie powiodła się. 
Kilka chwil później Sowy były bliskie 
rozpoczęcia celebracji gdy piłkę, po 
podaniu poznanian, we własnym polu 
punktowym przechwycił Daniel Koło-
dyński. Kozły dostały jednak jeszcze 
jedną szansę tuż przed końcem me-
czu. Przedostatnie słowo należało do 
Siliwoniuka, który po 5-jardowym biegu 
doprowadził do remisu na raptem 1:54 

minuty przed końcem meczu. Mimo 
trzech chybionych kopnięć z pola, dru-
żyna z Wielkopolski zdecydowała się 
na próbę podwyższenia za jeden punkt. 
Tym razem noga Szymona Barczaka 
nie zadrżała i to Kozły mogły cieszyć 
się z pierwszej wygranej w sezonie.

- To niesamowite uczucie mogąc 
zdobyć w końcówce decydujące przy-
łożenie. Przed podwyższeniem, które 
miał wykonać Szymon Barczak wszy-
scy mieliśmy strach w oczach. Nasz 
nowy zawodnik nie zawiódł jednak w 
najważniejszym zagraniu w jego fut-
bolowej karierze - podsumował emo-
cjonującą końcówkę Karol Siliwoniuk, 
fullback Kozłów. – Myślę, że już po 
meczu z Dom-Bud Kraków Tigers bę-
dziemy mieli bilans 2-2, gdyż nasza 
defensywa funkcjonuje coraz lepiej, a i 
atak gra coraz konsekwentniej – dodał 
Siliwoniuk.

- To był bardzo wyrównany mecz, 
którego losy ważyły do ostatniej chwili. 
Kozły to bardzo silna drużyna i jeszcze 
niejednej ekipie napsują dużo krwi  - po-
wiedział po meczu Przemysław Klinger, 
prezes Bielawa Owls. – Skuteczne, zwy-
cięskie podwyższenie za jeden punkt w 
wykonaniu gości było kalką zagrania, 
które wykonaliśmy w 2008 roku w dru-
goligowym meczu z Torpedami Łódź. 
Było to pierwsze spotkanie przed naszą 
publicznością. Teraz Kozły odczarowa-
ły bramkę po tej samej stronie boiska. 
Oczywiście nie na tę samą bramkę, 
gdyż teraz, jako pierwsza drużyna w 
Polsce posiadamy profesjonalne bram-
ki do futbolu amerykańskiego – dodał 
Klinger.

Wśród zwycięzców, prócz Sili-
woniuka, wyróżnili się defensorzy Hu-
bert Ogrodowczyk i Szymon Barczak 
skutecznie kierując poczynaniami swo-
jej formacji obronnej. Po jednym prze-
chwycie zanotowali Marek Stylo, Michał 
Rzepa oraz Łukasz Krzyżański. W sze-
regach pokonanych najjaśniejszymi po-
staciami byli obrońcy Daniel Kołodyński, 
Andrzej Podhalicz oraz Tomasz Miecz-
kowski.

Swój kolejny mecz ligowy Sowy 
rozegrają 1 maja w Bielawie. Rywalem 
Owls będzie drużyna AZS Silesia Mi-
ners. Tego samego dnia Kozły pojadą 
do Krakowa powalczyć z tamtejszymi 
Tygrysami.

Bielawa Owls – Kozły Poznań 
12:13 (0:0, 6:6, 0:0, 6:7)

Mecz obejrzało 600 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, staty-

styki oraz relacje ze wszystkich spotkań: 
www.plfa.pl

Przyjaźń została w szatni
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

6 – 8.05
JESTEM NUMEREM CZTERY 

godz.20.00 prod. USA
John Smith to pozornie zwy-

czajny młody mieszkaniec jed-
nego z miasteczek w USA. W 
rzeczywistości jest jednak ucieki-
nierem z pogrążonej w wojnie pla-
nety Lorien, który na Ziemi szu-
ka schronienia. Trafia do cichego 
miasteczka w Ohio. Tu spotyka 
Sarę Hart, dziewczynę miejscowej 
gwiazdy footballu. Rodzi się mię-
dzy nimi uczucie. Wkrótce jednak 
John i jego szkolna miłość znajdą 
się w śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie. Okazuje się, że John jest 
jednym z dziewięciu uciekinierów 
z tajemniczej, unicestwionej pla-
nety, ściganych przez bezlitosne-
go wroga.  

13 – 15.05
SALA SAMOBÓJCÓW godz. 

18.00 prod. POL
Dominik to zwyczajny chło-

pak. Ma wielu znajomych, najład-
niejszą dziewczynę w szkole, bo-
gatych rodziców, pieniądze na 
ciuchy, gadżety, imprezy i pewne-
go dnia jeden pocałunek zmienia 
wszystko. „Ona” zaczepia go w sie-
ci. Jest intrygująca, niebezpieczna, 
przebiegła. Wprowadza go do „Sali 
samobójców”, miejsca, z którego 
nie ma ucieczki. Dominik, w pu-
łapce własnych uczuć, wplątany w 
śmiertelną intrygę, straci to, co w 
życiu najcenniejsze 

   kom.lg     

Mokis informuje i zaprasza
3 maja (wtorek)
17.00 – Miejskie uroczystości Święta Konstytucji 3 maja z udziałem 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego – plac Kombatantów

5 maja (czwartek)
10.00 – Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego “...I nazwa-

no Go Prymasem Tysiąclecia” pod Patronatem J. E. Ks. Biskupa Ignacego 
Deca Ordynariusza Świdnickiego – teatr kino MOKiS

7 maja (sobota)
17.00  „10  POZYTYWKI” - koncert jubileuszowy klubu poezji śpiewa-

nej prowadzonego przez Barbarę Pachurę wstęp 15zł– teatr kino MOKiS 

9 maja (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Grzybowy Ogród” wykład Cecyli 

Miłowanej-Ukrańskiej - Teatr-kino MOKiS
13.00 – Uroczystości 66 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej  - 

plac Kombatantów

10 i 11 maja (wtorek, środa) 
10.00 – „Anioły umierają nocą” – spektakl Teatru Prawdziwego dla 

szkół – teatr kino MOKiS 

16 maja (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Jak osiągnąć sukces w uprawie 

drzew i krzewów n na działce?” wykład dr Eweliny Gudarowskiej- Teatr-
-kino MOKiS

PRZYPOMINAMY
21 maja (sobota)
godz.19.00 –Koncert wirtuozów gitary klasycznej : JOSCHO STE-

PHANA  z Niemiec (wraz z zespołem)  i  KRZYSZTOFA PEŁECHA – w 
kościele Bożego Ciała -  bilety  dostępne w kasach MOKiS  w przedsprze-
daży do 20 maja normalne – 25 zł, ulgowe - 20 zł W dniu koncertu 30zł.  Dla 
uczniów i studentów bilety specjalne tzw. „jaskółki”

Joscho Stephan to niezwykły wirtuoz gitary z Niemiec. Krytycy na 
łamach prestiżowych pism muzycznych prześcigają się w zachwytach nad 
jego zniewalającą biegłością techniczną i precyzją gry. Często zwany jest 
także „najszybszym gitarzystą świata”!

Swoją gitarową edukację rozpoczynał od nauki gry na gita-
rze klasycznej i, jak sam podkreśla w licznych wywiadach, to klasycz-
na technika jest głównym fundamentem jego dzisiejszych umiejętności.  
Obecnie Joscho Stephan reprezentuje styl określany mianem gypsy jazz 
lub gypsy swinging guitar, którego został okrzyknięty niezrównanym mis-
trzem. Joscho Stephan zwany jest też często następcą legendarnego 
Django Reinhardta. Strona internetowa artysty:  www.joscho-stephan.de

Za kilka tygodni rusza 46. 
edycja Wyścigu Szlakiem Grodów 
Piastowskich, który zawita rów-
nież do Bielawy. Kolarze rozpocz-
ną ściganie 5 maja podczas kryte-
rium po ulicach Legnicy. Peleton, 
w którym znajdą się m. in. ekipy 
z licencją Professional-Continen-
tal, przyjedzie do Bielawy 8 maja. 
Pierwszy przejazd z premią lotną 
na Placu Wolności, kibice kolar-
stwa będą mogli obejrzeć około 
godziny 12.30, a drugi około go-
dziny 14.00. 

Wyścig kolarski szlakiem grodów piastowskich
Kolarze wjadą do Bielawy ulicą 

Dzierżoniowską i ścigać się będą ulicami 
Wolności (Premia Lotna na Placu Wolno-
ści), Żeromskiego oraz Bohaterów Getta.  
8 maja ruch uliczny w Bielawie zostanie 
wstrzymany wyłącznie na czas przejaz-
du kolarzy. 

Szczegółowe informacje na 
temat wyścigu można uzyskać w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji (tel. 74 
83347 76) oraz na stronie interneto-
wej www.grody.com.pl <http://www.
grody.com.pl/>. 

  Łukasz Masyk 

Walczyli bielawscy zapaśnicy
Start na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS Kadetów i Juniorów

W dniach 8–10 kwietnia w Pyrzycach k. Szczecina odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Zrzeszenia LZS Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wol-
nym. Nie zabrakło tam  zawodników z ZKS Bielawianka Bielawa. Nasz klub 
reprezentowali:  Damian Szulc, Dawid Kuczyński, Wojciech Janecki, Remi-
giusz Wiśniewski, Tymoteusz Łopaczyk, Daniel Wróblewski, Bartosz Pest-
kowski. Dla naszych zawodników były to bardzo trudne zawody, ponieważ 
uczestniczyli w nich   prawie wszyscy najlepsi zawodnicy z całego kraju.

Wyniki bielawskich zapaśników: Damian Szulc - miejsce 9 na 16 star-
tujących w kat. wag. 46kg, Dawid Kuczyński - miejsce 10 na 23 startujących 
w kat. wag. 50kg, Wojciech Janecki - miejsce14 na 23 startujących w kat. 
wag. 50kg, Remigiusz Wiśniewski - miejsce 14 na 30 startujących w kat. 
wag. 58kg, Tymoteusz Łopaczyk - miejsce 10 na 27 startujących w  kat. 
wag. 69kg, Daniel Wróblewski – miejsce 14 na 24 startujących w kat. wag. 
63kg, Bartosz Pestkowski - miejsce 7 na 12 startujących w kat. wag. 100kg.

Trenerem zawodników jest Artur Czypionka.
*****

ZKS Bielawianka Bielawa Wraca z Wałbrzycha z Pięcioma Medalami!

16 kwietnia w Wałbrzychu odbyły się Międzynarodowe zawody Po-
witanie Wiosny, zaliczane do Ligi Młodzików. Na te zawody przybyło stu 
osiemdziesięciu zawodników z dwunastu Klubów Polskich i dwóch Klubów 
z Czech, oczywiście nie mogło zabraknąć zawodników z ZKS Bielawianki 
Bielawa. Nasz klub w dwóch kategoriach wiekowych reprezentowali: kate-
goria dzieci - Oskar Dębski,  Przemysław Kazubek, Krystian Adamski, 
Kamil Wojtala, Daniel Pakosz, Sebastian Moskal, Sebastian Szyngier, 
Wojciech Suchecki, Dawid Witwicki, kategoria młodzik - Grzegorz Maj-
kut, Patryk Sieradzki, Adrian Magdziarz.

Uzyskane wyniki bielawian: Patryk Sieradzki - I miejsce waga 35 kg, 
Grzegorz Majkut  -  II miejsce waga 38 kg, Sebastian Moskal - III miejsce 
waga 46 kg, Krystian Kazubek - III miejsce waga 29 kg, Adrian Magdziarz - 
III miejsce waga 32 kg.

Opiekun i trener:  Jacek  Zamirski i Marcin Kujawa. 
    Opracował: Grzegorz Majkut      

3 Maja 2011
V PARAFIALNY 

PIKNIK RODZINNY

NA  RZECZ  LETNIEGO 
WYPOCZYNKU  DZIECI

organizowany 
przez parafię 

p/w Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

w Bielawie

w programie m.in.:
14.00 – RODZINNE KRY-

TERIUM KOLARSKIE o puchar 
Ks. Proboszcza Parafii p/w 
WNMP w Bielawie – Plac Wol-
ności

skwer: Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego

14.30 - Występy zespołów pa-
rafialnych – małe AVE, AVE - estrada 

- Wręczenie nagród  dla zwy-
cięzców kryterium kolarskiego.

15.00 Prezentacja es-
tradowa przedszkoli bielaw-
skich (Ekologiczne Niepubliczne 
Przedszkole „Parkowe skrzaty”, 
Niepubliczne Przedszkole „We-
sołe Krasnoludki”, Przedszkole 
Niepubliczne z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Niepubliczne Przed-
szkole MONTESSORI, Niepu-
bliczne Przedszkole „Bajka”)  
- estrada

15.30 - Blok „REKREACYJ-
NY”- rodzinne zabawy zręcznościo-
we oraz gry i zabawy dla dzieci 

ok. 17.45 – Zakończenie pik-
niku wspólną majówką. 

ZAPRASZAMY


