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Szanowni mieszkańcy miasta Bielawa  ! 
  
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy 

zaprasza na 

miejskie uroczystości święta  

 
 

92. ROCZNICA CUDU  NAD WISŁĄ 
 

15.08.2012 (środa) 
 

       godzina 11.45 - Uroczystości pod Pomnikiem na pl. Kombatantów 
 

 wysłuchanie Hymnu Państwowego  

 wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Miejskiej  
    Bielawy Pana Leszka Stróżyka 
 

 złożenie kwiatów 

 wysłuchanie ROTY 

 przemarsz do kościoła p/w WNMP w Bielawie 

godzina 12.30 – Uroczysta Msza Święta koncelebrowana od przewodnictwem 
vicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy 

 księdza dr Dominika Ostrowskiego 
 

Wartę honorową podczas uroczystości pełni Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej (4 Pułku Strzelców Wielkopolskich) działającego przy SM w Dzierżoniowie 

(www.dobroni.pl) 

Oprawa muzyczna uroczystości  - Orkiestra Dęta SART 
 

Na początku lipca przy uli-
cy Polnej w Bielawie rozpoczęła 
się budowa Orlika, czyli kom-
pleksu boisk do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki. Ogólno-
dostępny obiekt sportowy wybu-
dowany zostanie w górnej części 
miasta, na terenie przyległym do 
szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości.

Na inwestycję o wartości 
1 mln zł bielawski Urząd Miejski 
pozyskał pieniądze z Ministerst-
wa Sportu i Turystyki (470 tys. 
zł), Urzędu Marszałkowskiego 
(260 tys. zł), a także z Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości (135 tys. zł). 

Będzie to już ósme nowocze-
sne boisko w naszym mieście. Profe-
sjonalne obiekty sportowe powstały 

już wcześniej przy Szkołach Podsta-
wowych nr 4, 7 i 10, Gimnazjach nr 1 
i 2, a także przy ulicy Bankowej (te-

Orlik w górnej części miasta ren OSiR-u) i Zespole Szkół (inwe-
stycja powiatu dzierżoniowskiego). 
Budowa czwartego Orlika w Bielawie 
potrwa do końca listopada tego roku. 

  Łukasz Masyk

Od września rozpocznie 
działalność w naszym mieście 
Ekologiczne Centrum Odzysku, 
czyli nowoczesny zakład segrega-
cji odpadów. Inwestorem jest lokal-
ny Zakład Usług Komunalnych Tade-
usza Drozdowskiego. ECO spełnia 

najwyższe unijne standardy z dzie-
dziny ochrony środowiska, dzięki 
czemu Narodowy Fundusz Gospo-
darki Wodnej przyznał firmie dofinan-
sowanie na budowę zakładu.

Inwestycja, która powstała 
w sąsiedztwie oczyszczalni ście-

ków przy ulicy Ceglanej, kosz-
towała około 14 mln zł. Sercem 
Ekologicznego Centrum Odzysku 
jest linia sortownicza, dzieląca od-
pady o różnych kategoriach i wiel-
kości. Do kompostownika trafią 
głównie resztki mineralne i biolo-
giczne, a reszta czyli 20% pozo-
stałych odpadów będzie wywo-
żona na składowiska w innych 
miejscowościach. W przyszłości 
sortownia odzyskiwać będzie z od-
padów cenne metale i surowiec, z 
którego powstanie wysokoenerge-
tyczne paliwo, wykorzystywane np. 
w cementowniach.

Wybudowanie Ekologicznego 
Centrum Odzysku jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie miasta i regionu 
w zakresie profesjonalnego zarządza-
nia odpadami. Dzięki ECO miesz-
kańcy Bielawy i okolicznych miej-
scowości unikną płacenia kar, jakie 
nakładać będzie Unia Europejska 
za niespełnienie wymogów nowo-
czesnej gospodarki odpadami.

Zakład będzie pracować na 
dwie zmiany i zatrudni kilkadziesiąt 
osób. 

  Łukasz Masyk

Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

Rozpoczęła się budowa kolejnej 
drogi na terenie Bielawskiego Parku 
Przemysłowego. Nowa droga o dłu-
gości 650 metrów, połączy drugi zjazd 
z Alei Jana Pawła II z ulicami Kruczą 
i ks. Romana Biskupa. Na realizację 
inwestycji Urząd Miejski pozyskał 
około 2,3 mln zł (70% wartości 
zadania) z Unii Europejskiej.

Prace wewnątrz nowej czę-
ści obwodnicy rozpoczęły się pod 
koniec czerwca. Obecnie wyko-
nywane są instalacje podziemne, 
czyli kanalizacje deszczowa i sa-
nitarna. W następnym etapie wy-
budowana zostanie droga wraz z 
chodnikami i oświetleniem. Całe 
zadanie powinno zostać ukończo-
ne w połowie września tego roku. 
Nowa droga pozwoli otworzyć dla 
inwestorów kolejne tereny przezna-
czone na działalność gospodarczą. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że po zrealizowaniu inwestycji, 
łączna długość dróg wewnątrz 
Alei Jana Pawła II będzie liczyć 

Budowa drogi za 3,3 mln zł!

3,2 km. Na ich budowę Urząd 
Miejski pozyskał ponad 7 mln zł 
ze źródeł zewnętrznych. 

Efekty lokowania funduszy 
w infrastrukturę drogową już są. 
W czerwcu firma Frech Tools Po-
land jako pierwsza zdecydowała 
się kupić działkę w Bielawskim 
Parku Przemysłowym i wybudo-
wać na niej zakład produkcyjny. 

Nieco wcześniej deweloper kupił 
część terenu w pobliżu alei Jana 
Pawła II oraz ulicy Kruczej i pro-
wadzi budowę osiedla mieszkanio-
wego o nazwie „Sowie Wzgórza”. 
Obecnie miasto negocjuje z kolej-
nym przedsiębiorstwem zaintere-
sowanym terenami inwestycyjnymi 
przy obwodnicy. 

  Łukasz Masyk

Wraz z początkiem wakacji 
rozpoczęła się budowa placu za-
baw na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi. Miasto pozyskało na ten cel 
100 tys. zł z programu Minister-
stwa Edukacji Narodowej „Rado-
sna Szkoła”. Budowa potrwa do 
połowy sierpnia.

Plac zabaw rozszerzy ofer-
tę sportowo-rekreacyjną „dzie-
siątki”. Na terenie szkoły znaj-
dują się bowiem nowoczesne 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
do gry w piłkę nożną, siatków-

Budowa placu zabaw 
przy „dziesiątce”

kę i koszykówkę. W mieście na-
tomiast będzie to już trzeci plac 
zabaw, jaki wybudowany zosta-
nie przy udziale ministerialnych 
środków. W 2011 roku podobne 
obiekty stanęły przy Ekologicz-
nej Szkole Podstawowa nr 7 i 
Szkole Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi. 

Plac zabaw będzie dostęp-
ny nie tylko dla uczniów pod-
stawówki, ale dla wszystkich 
najmłodszych mieszkańców Bie-
lawy. 

  Łukasz Masyk
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28 milionów złotych, na taką 
kwotę wyceniane są w Bielawie 
nieruchomości przeznaczone pod 
inwestycje. Cena terenów wzrosła 
po tym, jak miasto zainwestowało 
w budowę dróg i infrastruktury pod-
ziemnej. Jako przykład niech posłu-
ży teren w rejonie Alei Jana Pawła II, 
na którym dzięki drogom otworzył się 
dla inwestorów obszar o łącznej po-
wierzchni 28 hektarów.

W ostatnich miesiącach 
wzrosła nie tylko wartość 
gruntów, ale zwiększyło się 
także zainteresowanie terenami, 
głównie obok nowej części 
obwodnicy (Bielawski Park 
Przemysłowy). Swój kapitał lokuje 
już tutaj firma deweloperska Igner-
Home, a w najbliższym czasie bu-
dowę zakładu produkcyjnego roz-
pocznie Frech Tools Poland. 

Bielawa robi więc kole-
jny krok i ogłasza przetargi na 
sprzedaż następnych terenów pod 
inwestycje. Sprzedaż nieruchomo-

Sprzedaż kolejnych terenów inwestycyjnych

Sudeckie Żagle 2012

ści ma nie tylko przynieść wpływy 
do budżetu, ale przede wszystkim 
stworzyć miejsca pracy dla miesz-
kańców. - Chcemy wykorzystać 
zainteresowanie Bielawskim Par-
kiem Przemysłowym i proponu-
jemy inwestorom kupno czterech 
nieruchomości o łącznej wartości 2 
milionów złotych. - argumentuje bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel. 

Firmy, które zdecydowałyby 
się na zakup terenów przy uli-

cy ks. Romana Biskupa, mogą 
liczyć na świetnie przygotowane, 
skomunikowane i w pełni uzbro-
jone grunty. Śmiało można powie-
dzieć, że jest to jedno z najatrakcyj-
niejszych miejsc do prowadzenia 
biznesu w regionie. Szczegółowych 
informacji w tej sprawie udziela Re-
ferat Gospodarki Mieniem Urzędu 
Miejskiego w Bielawie – pl. Wolno-
ści 1, pok. 19, tel. 74 8328 734. 

          Łukasz Masyk

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 / 
oraz uchwały nr XV/146/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 
2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu ulicy  lipowej w bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 13 sierpnia 2012r. 
do 11 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Pro-
jekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.
um.bielawa.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w pro-
jekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września  2012 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko /Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, 
każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środo-
wisko w/wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy skła-
dać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza 
Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA BIELAWY
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Już po raz piąty miasto Bie-
lawa jest organizatorem akcji 
„Wakacje z poprawką”. Program 
skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, któ-
rzy miniony rok szkolny nie mogą 
zaliczyć do udanych i we wrześniu 
czeka ich egzamin poprawkowy.

Akcja ma pomóc uczniom jak 
najlepiej przygotować się do „popraw-
ki” z przedmiotów, z których na świa-
dectwie otrzymali ocenę niedostatecz-

ną. Wiadomo, że w trakcie wakacji 
trudniej samemu zmobilizować 
się do nauki, a przede wszystkim 
należycie opanować wymagany 
materiał. Właśnie z tego powodu mi-
asto od kilku lat pomaga dzieciom 
i młodzieży, zapewniając fachową 
pomoc nauczycieli i pedagogów. 

Zajęcia lekcyjne odbywać 
się będą w sierpniu w Niepublicz-
nej Poradni Psychologiczno - Pe-
dagogicznej w Bielawie. Już teraz 

Wakacje z poprawką 2012

21 czerwca w ramach 
„Czerwca aktywnych społeczności” 
i Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej w Zakładzie Pie-
lęgnacyjno - Opiekuńczym w Biela-
wie przy  ul. Wolności 114 odbyło 
się cykliczne spotkanie pod nazwą 
„Dzień otwartych serc”. Inicjatora-
mi przedsięwzięcia byli pracownicy 
socjalni Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bielawie Panie Magdalena 
Brzuska, Wiesława Kawa, Urszu-
la Rutkowska i Bożena Uznań-
ska. Spotkanie zorganizowano w 
partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” 
w Bielawie oraz Specjalnym Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowawczym w 
Bielawie. 

Celem spotkania było wzmoc-
nienie integracji międzypokolenio-
wej, zmiana negatywnego widze-
nia seniorów, co z kolei skutecznie 
wpływa na łamanie stereotypu sta-
rości jako okresu społecznej bier-
ności i bezradności. Chcieliśmy 
dać szansę seniorom na aktyw-
ne włączanie się w nurt życia spo-
łecznego, wspierającego proces 
edukacyjno-wychowawczy dzieci 
i młodzieży. Wiemy jak ważne jest 
podtrzymywanie  więzi społecz-
nych i komunikacja międzyludzka 
poprzez kontakty seniorów z młod-
szymi członkami społeczeństwa. 

Uczniowie SOSW w Bielawie 
przygotowali montaż słowno-mu-

 „Miej serce i patrzaj w serce ” Adam Mickiewicz

„DZIEŃ OTWARTYCH SERC”  
zyczny pt. „Daję Ci swoje serce” 
połączony z pokazem multimedial-
nym. Dzieci zaprezentowały oko-
licznościowe wierszyki i piosenki, a 
na koniec wręczyli  własnoręcznie 
wykonane serca. Natomiast pen-
sjonariusze ZPO „Medszkol” przed-
stawili własny program artystyczny. 
Wspólne występy uczniów i pensjo-
nariuszy dostarczyły wszystkim wie-
lu wrażeń i artystycznych wzruszeń. 

W trakcie spotkania nasz 
gość, Pani Dorota Ciszewska, czło-
nek Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy recytowała wiersze bł. Jana 
Pawła II oraz własne.

Spotkanie w ZPO jak zawsze 
cieszyło się ogromnym zaintereso-

waniem pensjonariuszy. Starsi lu-
dzie byli bardzo wdzięczni za pa-
mięć, a w dowód wdzięczności za 
przybycie i występ uczniowie otrzy-
mali słodycze. Uczniowie  również 
serdecznie dziękowali za ciepłe 
przyjęcie i cieszyli się, że swoją 
pracą mogli wywołać uśmiech i ra-
dość na ich twarzach.  

Uważamy, że dzieci wno-
szą wiele radości i wzruszeń swo-
imi występami,  takie spotkania 
sprzyjają integracji i budowaniu 
więzi międzypokoleniowej. Dopeł-
nieniem spotkania był słodki po-
częstunek, który był okazją do ser-
decznych rozmów. 

wiemy, że w tegorocznych „Waka-
cjach z poprawką” weźmie udział 
50 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Jak pokazują staty-
styki, udział w zajęciach w znacz-
nym stopniu zwiększa szansę na 
zaliczenie wrześniowej poprawki. 
Należy też dodać, że nauczycie-
le zasiadający w komisjach egza-
minacyjnych, przychylniej oceniają 
uczniów, którzy solidnie przepra-
cowali wakacje biorąc udział we 
wspomnianej akcji.

  Łukasz Masyk
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*****
podjęte na sesji w dniu 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/242/12 w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 
rok wynosi: dochody – 99.608.895 zł, wydatki – 
101.969.575 zł.

UCHWAŁA Nr XXIII/243/12 zmieniająca 
uchwałę Nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na 
lata 2012-2026

Nastąpiło uchylenie załączników nr 1, 2 i 3 i 
wprowadzenie nowych załączników.

UCHWAŁA Nr XXIII/244/12 w sprawie nadania 
Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Bielawa

Radni postanowili nadać medal panu Józe-
fowi Drożdżyńskiemu za jego działalność na polu 
krzewienia kultury fizycznej i popularyzację piłki 
siatkowej.

UCHWAŁA Nr XXIII/245/12 w sprawie likwida-
cji Przedszkola Publicznego „Bajka” w Bielawie, 
ul. Gen. Grota Roweckiego 7

Likwidacja przedszkola nastąpi z dniem 31 
sierpnia 2012 roku. Dzieciom z tej jednostki zostanie 
zapewniona możliwość uczęszczania do Przedszkola 
Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. Stefana Żeromskie-
go 18.

UCHWAŁA Nr XXIII/246/12 w sprawie li-
kwidacji Przedszkola Publicznego nr 7 „Ku-
busia Puchatka” w Bielawie, ul. Klonowa 4, 
w celu przekształcenia w przedszkole niepu-
bliczne

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. następuje likwida-
cja Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” 
w Bielawie, ul. Klonowa 4, w celu przekształcenia w 
przedszkole niepubliczne.

UCHWAŁA Nr XXIII/247/12 w sprawie ustale-
nia planu sieci publicznych przedszkoli, prowa-
dzonych przez Gminę Bielawa

Ustalono następujący plan sieci publicznych 
przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Bielawa: 
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie, ul. Stefana 
Żeromskiego 18.

UCHWAŁA Nr XXIII/248/12 w sprawie uchwa-
lenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa

Zmiana studium obejmuje część obszaru miasta 
zlokalizowanego pomiędzy granicą z Gminą Wiejską 
Dzierżoniów, a kompleksem Łysej Góry.

UCHWAŁA Nr XXIII/249/12 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XIII/129/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia 
kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla To-
warzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Bielawie

Nastąpiła zmiana treści §1 ust. 2, natomiast w 
§2 skreślono dotychczasowe treści tiretów i nadano 
im nowe brzmienie.

UCHWAŁA Nr XXIII/250/12 w sprawie okre-
ślenia stawko dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biela-
wie oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
udzielania i rozliczenia tej dotacji

Radni ustalili wysokość dotacji przedmiotowej w 
odniesieniu do poszczególnych obiektów. Wynosi ona 
1846 zł za każdy dzień otwarcia Pływalni Miejskiej 
AQUARIUS na jej utrzymanie, 18,00 zł  miesięcznie 
za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej następujących 
obiektów na ich utrzymanie i eksploatację: budynków 
na stadionie przy ul. Sportowej, sali sportowej przy ul. 
Bankowej, sali przy ul. Waryńskiego, budynku zaple-
cza kortów tenisowych przy ul. 1-go Maja, budynku 
zaplecza przy wyciągu narciarskim przy ul. Sikorskie-
go, budynków socjalnych na OW Sudety przy ul. Wy-
sokiej oraz 0,18 zł miesięcznie za każdy 1m2 zajmo-
wanej powierzchni gruntu następujących obiektów na 
ich utrzymanie: stadionu i boisk sportowych przy ul. 
Sportowej i Bankowej, OW Sudety, parkingu i kortów 
tenisowych przy ul. Wysokiej, wyciągu narciarskiego i 
terenów rekreacyjnych przy ul. Sikorskiego, skate par-
ku przy ul. Wojska Polskiego, kortów i boiska przy ul. 
1-go Maja.

Radni ustalili także stawkę dotacji przedmioto-
wej dla zakłady budżetowego – Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Bielawie w wysokości 5,50 zł do każdego 
biletu wejściowego na basen dla uczniów wszystkich 
szkół i przedszkoli z terenu Bielawy, nie będących jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy, objętych progra-
mem „Wodnik”.

*****
podjęte na sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/251/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
UCHWAŁA Nr XXIV/252/12 w sprawie absolu-

torium dla Burmistrza Miasta Bielawa
Burmistrzowi udzielono absolutorium za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr XXIV/253/12 w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie za rok 2011

Radni zatwierdzili sprawozdanie obejmujące: 
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, 
rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zesta-
wienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporzą-
dzone na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz informację 
dodatkową do bilansu rachunku zysków i strat za 2011 
rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/254/12 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie za rok 2011

Radni zatwierdzili sprawozdanie obejmujące: 
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, 
rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zesta-
wienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporzą-
dzone na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz informację 
dodatkową do bilansu rachunku zysków i strat za 2011 
rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/255/12 w sprawie nada-
nia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielawa

Radni postanowili nadać tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Bielawa Panu Władysławowi 
Szewczykowi za jego działalność społeczną i za-
wodową.

UCHWAŁA Nr XXIV/256/12 w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości zabudowanej na czas nie-
określony

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w dro-
dze bezprzetargowej na czas nieokreślony zabudo-
wanej budynkiem niemieszkalnym działki gruntu nr 
1045/1 Obręb Osiedle i niezabudowanej działki nr 
1043 Obręb Osiedle, położonych w Bielawie przy ul. 
Klonowej 4 z przeznaczeniem na prowadzenie przed-
szkola niepublicznego.

UCHWAŁA Nr XXIV/257/12 zmieniająca 
uchwałę Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Bie-
lawie

§1 ust. 4 otrzymał brzmienie: „Obowiązki admi-
nistratora terenu parku pełni Urząd Miejski w Biela-
wie”.

UCHWAŁA Nr XXIV/258/12 w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2012 rok

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: do-
chody – 99.376.838 zł, wydatki – 101.737.518 zł.

UCHWAŁA Nr XXIV/259/12 zmieniająca 
uchwałę Nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na 
lata 2012-2026

Zmiana dotyczy uchylenia załączników nr 1, 2 i 
3 i wprowadzenia nowych.

UCHWAŁA Nr XXIV/260/12 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Bielawa do Partnerstwa Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego Powiatu Dzierżo-
niowskiego

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy 
Bielawa do Partnerstwa Jednostek Samorządu Tery-
torialnego Powiatu Dzierżoniowskiego. Gminę Biela-
wa reprezentować będzie burmistrz.

UCHWAŁA Nr XXIV/261/12 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej na II półrocze 2012 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXIV/262/12 w sprawie planu 

pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospodar-
czego Rady Miejskiej na II półrocze 2012 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXIV/263/12 w sprawie planu 

pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdro-
wia Rady Miejskiej na II półrocze 2012 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXIV/264/12 w sprawie za-

twierdzenia planu pracy Komisji Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej na II pół-
rocze 2012 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXIV/265/12 w sprawie zatwier-

dzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Miej-
skiej na II półrocze 2012 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.

    B.Lesiewicz

W dniu 27 czerwca Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bielawie 
już po raz szósty zorganizował fe-
styn pt. „Wakacje w kolorach tę-
czy”. Festyn odbył się  w związ-
ku z akcją „Czerwiec aktywnych 
społeczności” i realizacją działań 
środowiskowych w ramach projek-
tu systemowego „Dać szansę”, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego POKL. Fe-
styn zorganizowano w partnerstwie 
ze Szkołą Podstawową nr 4, Eko-
logiczną Szkołą Podstawową nr 7 
oraz Szkołą Podstawową nr 10 w 
Bielaw ie, przy kreatywnej pomocy 
wolontariuszy. 

Celem festynu była integracja 
społeczności lokalnej, tj. wspólne 
uczestnictwo w zabawie uczniów 
ze szkół podstawowych z Bielawy  
oraz  dzieci z rodzin, które będą ob-
jęte działaniami w ramach projektu 
systemowego „Dać szansę” 2012 r.  
Dzięki wspólnej zabawie stworzy-
liśmy  możliwość aktywnego spę-
dzania czasu wolnego. Dzieci mo-
gły uczyć się kulturalnego sposobu 
porozumiewania między sobą, sa-
modzielności oraz pogłębiania wię-

zi emocjonalnych pomiędzy uczest-
nikami festynu. 

Na festynie zgromadziło się 
162 dzieci, w wieku od 2 do 12 lat. 
Były to dzieci beneficjentów projek-
tu oraz dzieci z trzech szkół podsta-
wowych, które przyszły ze swoimi 
opiekunami lub rodzicami, wszyscy 
wzięli czynny udział w grach i za-
bawach przygotowanych specjalnie 
dla nich. Spotkanie prowadziła Pani 
Magda Cios z MOKiS z animato-
rem z grupy Żywego Teatru w Bie-
lawie. W  festynie brał czynny udział 
dzielnicowy z Komisariatu Policji w 
Bielawie Pan Łukasz Tokarz.  

Na terenie zielonym przy 
OPS było barwnie, gwarnie i we-
soło. Nie zabrakło piosenek, gier 
i wielu innych atrakcji: szczudlarz  
puszczał wielkie bańki mydlane, 
przeskakiwał przez ogromną ska-
kankę. W trakcie spotkania był 
słodki poczęstunek, napoje i soki. 
Wielkim powodzeniem cieszyło się 
profesjonalne malowanie twarzy 
przez Pana Radosława Opiłka. 
Na twarzach dzieci pojawił się ma-
giczny i bajkowy świat, bo nie tylko 
dziecko skrycie marzy by mieć ty-
siące różnych twarzy. 

„Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las 
I niebo, i słońce, wolny, swobodny czas...”

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, iż 
w dniach od 8 do 17 sierpnia 2012 
roku można składać wnioski na loka-
le mieszkalne przeznaczone do wy-
konania niezbędnych prac remonto-
wych oraz na lokale socjalne. Obecnie 
mamy w dyspozycji 19 lokali. Struktury 
zamieszczone są w gablocie informa-
cyjnej Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. i na stronie in-
ternetowej: www.mzbmbielawa.eu 

Wnioski o przydział lokalu 
mieszkalnego, socjalnego można po-
brać w Dziale Lokalowym pokój nr 1 
w siedzibie Spółki ul. 3 go Maja 48 
lub na stronie internetowej. Do wnio-
sku należy dołączyć zaświadczenia o 
dochodach za ostatnie trzy miesiące 
tj. maj, czerwiec, lipiec, wypełnione 
przez pracodawcę na druku stano-
wiącym załącznik do wniosku o przy-
dział lokalu w przeciwnym wypadku 
wnioski nie będą rozpatrywane. 

Ponadto informujemy, że osoby 
ubiegające się o przydział lokalu do 
remontu winne są spełniać n/w wy-
magane kryteria: 

1. Średni dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego: 

* w jednoosobowym gospodar-
stwie domowym wynosi od 799,18 zł 
do 2.797,13 zł 

* w wieloosobowym gospodar-
stwie domowym wynosi od 599,38 zł 
do 1.678,27 zł 

należy jednak zwrócić uwagę, 
iż zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych przez gospodarstwo 
domowe rozumie się gospodarstwo 
prowadzone przez osobę samodzielnie 
zajmującą lokal albo wspólnie z mał-
żonkiem i innymi osobami stale z nią 
zamieszkującymi i gospodarującymi, 
które swoje prawa do zamieszkiwania 
w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. 

Wnioskodawca we wniosku 
wskazuje lokale zgodnie z przysługu-
jącym metrażem:

* w jednoosobowym gospodar-
stwie domowym lokal do 30m2 

* w wieloosobowym gospodarstwie 
domowym do 15m2 na każdego członka 
danego gospodarstwa domowego. 

Weryfikacja wniosków oraz 
wskazania osób do zawarcia umów 
o najem lokali na czas nieoznaczo-
ny i najem lokali socjalnych poddana 
jest kontroli społecznej jaką sprawu-
je Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 

MZBM INFORMUJE 
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7 lipca na amfiteatrze  bielaw-
skim, odbył się spektakl plenerowy 
„Amon Hen”. Był on zwieńczeniem 
XIV Tolk-Folku, festiwalu fanów pro-
zy J.R.R. Tolkiena, twórcy Władcy 
Pierścieni. Po raz pierwszy organi-
zacją Tolk-Folku zajęło się nowo po-
wstałe Stowarzyszenie Tolkienow-
skie Wieża wspierane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. 
W imprezie brało udział ponad 70 
fanów twórczości Tolkiena z całej 
Polski. Dużą grupę stanowili sta-
li bywalcy, których piękno Bielawy i 
Gór Sowich zachwyca do tego stop-
nia, że nie wyobrażają sobie roku 
bez przyjazdu tutaj, aby poczuć się 
jak w tolkienowskim Śródziemiu. Ci, 
dla których był to pierwszy TeeF, 
również zostali oczarowani klima-
tem i sowiogórskim krajobrazem. 

Czterodniowa impreza obfito-
wała w atrakcje. Program rozpoczął 
się w czwartek wspólną wyprawą 
na Wielką Sowę. Piątek obfitował w 
konkursy i prelekcje. Odbyły się ka-
lambury tolkienowskie, które łączą 
logiczną zabawę z wiedzą o histo-
riach z Ardy, konkurs wiedzy  prze-
testował pamięć zagorzałych czy-
telników, a przy garnkach tłoczyli 
się ludzie chcący przygotować naj-
lepszą potrawę z pieczarek, ulubio-
nych grzybów hobbitów. Przez cały 
czas trwały debaty o Tolkienie i jego 
twórczości. Zakończeniem dnia był 
LARP, czyli gra terenowa, również 
osadzona w Śródziemiu, przerwana 
jednak przez spektakularną burzę.  

W piątek i sobotę trwały przygo-
towania do spektaklu. Mimo upałów, 
blisko 50 osób przez 8 godzin starało 
się wcielić scenariusz w życie. Ponie-
waż, niektórzy, w takim przedsięwzię-
ciu brali udział pierwszy raz,  próby 
były trudne i żmudne. Wydarzyło się 
nawet spektakularne wywrócenie sce-
nografii przez nagły podmuch wiatru, 
jednak o 22.00, w godzinie spektaklu, 
wszyscy „aktorzy”  wspięli się na wyży-
ny swoich możliwości  i przedstawie-
nie (jak na te warunki) wyszło idealnie.  
„Bitwa pod Amon Hen” opowiadała 
o tym jak Boromir, jeden z członków 
Drużyny Pierścienia, zawładnięty żą-
dzą władzy próbuje odebrać Frodowi 
Pierścień Władzy. Kiedy przychodzi 
opamiętanie, Frodo znika, a pozosta-
łych towarzyszy atakują dwa oddzia-
ły orków. Podczas walki Boromir bro-
niąc dwóch innych hobbitów zostaje 
uśmiercony przez orczych łuczników. 
Przyjaciele składają jego ciało do łodzi 
i spławiają w dół rzeki Anduiny. 

Niedziela to czas podsumo-
wań, planów i rozstań. Dla wielu 
rozstanie to najbardziej przykry mo-
ment imprezy. Wszyscy czuli, że po 
roku oczekiwań znów znaleźli się w 
Sowiogórskim Śródziemiu, a teraz 
przyszedł czas na pożegnań i rocz-
ne oczekiwanie na kolejną imprezę.

Stowarzyszenie Tolkienowskie 
WIEŻA pragnie podziękować Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji w Bielawie, 
Klubowi Żeglarskiemu Wielka Sowa, 
wydawnictwu Almaz, wszystkim pa-
tronom medialnym i wszystkim lu-
dziom z bielawskiego Śródziemia, 
którzy pomogli w realizacji imprezy. 

             zdj. fotoelek.pl

W dniu 14 lipca Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bielawie w ramach 
Sudeckiego Lata był organizatorem 
turniejów dla dzieci i młodzieży. Tur-
nieje zostały rozegrane na Ośrodku 
wypoczynkowym Sudety. 

Turniej Plażowej Piłki Siat-
kowej

Do turnieju zgłosiło się siedem 
drużyn. Mecze zostały rozegrane 
systemem każdy z każdym. Uzy-
skano następujące wyniki: 1 miej-
sce - Zespół „Warior”, 2 miejsce 
- Zespół „Perła Export”, 3 miejsce 
- Zespół „Sadida” 

Turniej Piłki Nożnej - druży-
ny 7 osobowe dorośli

W turnieju udział wzięły czte-
ry drużyny. Mecze zostały rozegra-
ne systemem „każdy z każdym”. 
Uzyskano następujące wyniki:

1 miejsce - Zespół „Team 
Bielawa” (Marek Rurarz, Adrian 
Niewiadomski, Marcin Paluch, Mar-
cin Kopeć, Janusz Kaczmarek, Ad-
rian Morasz, Zbigniew Zaborow-
ski, Dominik Murszewski, Wojciech 
Szewczuk).

2 miejsce - Zespół „No 
Name” (Bartosz Kubiak, Krzysz-
tof Bąk, Tomasz Olejko, Karol 
Szymański, Piotr Zadrożny, Mar-
cin Antoszczyk, Michał Kraśnicki, 
Grzegorz Górnicki).

3 miejsce - Zespół „FC Wit-
ki” ( Mateusz Łaski, Robert Sędzi-
mir, Robert Hałaczkiewicz, Mariusz 
Pazdan, Eryk Grudzień, Grzegorz 
Kos, Witold Lipieta). 

Turniej Koszykówki Ulicz-
nej - drużyny 3 osobowe, Kon-
kurs rzutów za 3 pkt.

Turniej został rozegrany na 
boisku asfaltowym OW Sudety. W 
turnieju udział wzięły trzy drużyny, 
które rozegrały mecze systemem 
„każdy z każdym”.

Wyniki:
1 miejsce - Zespół AT - 

Trans (Arek Fabisz, Michał Molasy, 
Michał Kierczyński)

2 miejsce - Zespół Aquarius 
Team Bielawa (Michał Stanecki, 
Dawid Gierstel, Dominik Chmielo-
wiec)

3 miejsce - Zespół Terror 
Squad (Bartek Kwiek, Karol Kwiek, 
Andrzej Krasiński)

Na zakończenie turnieju ro-
zegrano konkurs rzutów za 3 punk-
ty. Każdy z graczy miał do oddania 
pięć rzutów z jednej pozycji. Na li-

stę wpisało się 9 zawodników. Zwy-
cięzcą konkursu został Michał Kier-
czyński, który otrzymał pamiątkową 
statuetkę ufundowaną przez Orga-
nizatora oraz statuetkę MVP Tur-
nieju Koszykówki Ulicznej. Ser-
decznie Gratulujemy. 

Turniej Rodzinny w Warca-
bach Klasycznych

W turnieju udział wzięło 22 
uczestników, którzy grali systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund. 
Uzyskano następujące wyniki:

Dzieci do 10 lat:
1 miejsce - Marek Barabasz
1 miejsce: Marysia Krasińska
2 miejsce - Tomasz Jurcewicz
2 miejsce: Wiktoria Bobrowska
3 miejsce - Radosław Piłat  
3 miejsce: Nikola Bury

Dzieci do 13 lat:
1 miejsce - Damian Bacia   
1 miejsce: Katarzyna Krasińska
2 miejsce: Roksana Bobrowska
3 miejsce: Andżelika Bobrowska

Dzieci do 16 lat: 
1 miejsce - Przemysław Babiarz 
1 miejsce: Karolina Borowczyk
2 miejsce - Arek Paluszek  

Rodzice/opiekunowie:
1 miejsce - Bartosz Piłat
2 miejsce - Robert Jurcewicz 
3 miejsce - Andrzej Krasiński

Klasyfikacja rodzinna:
1 miejsce - Rodzina Piłat  (Rado-
sław Piłat, Bartosz Piłat, Zosia Pi-
łat, Beata Piłat)
2 miejsce - Rodzina Jurcewiczów 
(Robert Jurcewicz, Tomasz Jurce-
wicz, Bartosz Jurcewicz)
3 miejsce - Rodzina Krasińskich 
(Andrzej Krasiński, Katarzyna Kra-
sińska, Marysia Krasińska)
I Mistrzostwa w Biegu Tyłem

Po raz pierwszy w Bielawie 
odbyły się I Mistrzostwa Bielawy 
w Biegu Tyłem. Na listę startową 
wpisało się 15 uczestników, którzy 
mieli do pokonania dystans 50 me-
trów. 

Wyniki:
1 miejsce: Grzegorz Paluszek
1 miejsce: Kinga Tomalik
2 miejsce: Patryk Rutkowski
2 miejsce: Patrycja Kusiak
3 miejsce: Igor Świerk
3 miejsce: Izabela Czerwińska

Wszystkim zawodnikom ser-
decznie dziękujemy za wzięcie 
udziału w turniejach. Do zobacze-
nia za rok. 

Sudeckie Lato za nami

XIV Tolk-Folk „Amon Hen”
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morek, Paweł Kuniawski, Emilia 
Madej, Anna Mucha, Mariusz No-
wak, Elżbieta Popielnicka i Wio-
letta Turkiewicz. 

Wśród społeczności uczniow-
skiej wręczone zostały także po-
dziękowania za podejmowane 
działania na rzecz szkoły, hufca i 
społeczności lokalnej. Podziękowa-
nia otrzymali: Krzysztof Jagieła, 
Dawid Jędrasik, Izabela Kłodow-
ska, Piotr Kowala, Mateusz Mil-
ka, Justyna Sochacka, Karolina 
Stawinoga, Bartłomiej Woźniak, 
Patrycja Zabawa, Jakub Szota, 
Natalia Buława, Karolina Kosiór, 
Kamil Piątek, Maja Urbańska 
oraz Patryk Wojda. W tym jakże 
uroczystym dniu, nagród nie było 
końca. 

Piotr Kowala oraz Elżbie-
ta Popielnicka (uczniowie klasy I) 
z rąk nauczycielki języka polskie-
go Jadwigi Łakomskiej odebrali 
nagrody za zdobycie w konkursie 
językowym organizowanym przez 
szkołę tytułu Mistrza i Vice Mi-
strza wiedzy o języku polskim. 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły za-
wodowej CRR w Bielawie, nie tyl-
ko odnoszą sukcesy w konkursach, 
ale także reprezentują wysoki po-
ziom wiedzy ogólnej i kultury oso-
bistej, stąd decyzją wychowawców 
klas, zostały przyznane dla Anny 
Muchy, Marty Dajer, Emilii Ma-
dej, Elżbiety Popielnickiej, Ka-
roliny Stawinogi, Katarzyny Ba-
łon, Pawła Kuniawskiego i Mai 
Urbańskiej, nagrody za naukę w 
szkole i zachowanie. 

Szkoła zawodowa jest ściśle 
powiązana z praktyczną nauką za-
wodu, dlatego też i w tej dziedzi-
nie nie mogło zabraknąć szczegól-
nych osiągnięć naszych uczniów. 
Dyrektor Biura Cechu Katarzyna 
Wierzbicka wręczyła Marcie Dajer 
i Annie Mucha Listy Pochwalne 
za wzorową postawę pracowniczą 
oraz ocenę celującą z praktycznej 
nauki zawodu, a pracodawcy w 
osobach Kazimierza Rachowiec-
kiego i Barbary Buczek wręczy-
li wyróżnienia Katarzynie Bałon, 
Elżbiecie Popielnickiej oraz Ma-
teuszowi Włoch, za wzorową fre-
kwencję w zakładach rzemieślni-
czych. 

Na zakończenie uroczysto-
ści, zgromadzeni obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów, pod kierownictwem Ja-
dwigi Łakomskiej, po czym nastał 
„Wakacji już czas…”. Wszystkim 
uczniom, życzymy udanych i bez-
piecznych wakacji.

mgr inż. Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor CRRiMP w Bielawie

24 czerwca odbyła się 
Pielgrzymka Rzemiosła Pol-
skiego na Jasną Górę. Te-
goroczna pielgrzymka została 
zorganizowana przez Izbę Rze-
mieślniczą oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowi-
cach. W tym roku, po raz XXXI 
w ostatnią niedzielę czerwca 

środowisko rzemieślnicze zgromadziło się u wrót Ja-
snej Góry, by wspólnie podziękować za otrzymane ła-
ski i prosić o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę. 

Tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się pod ha-
słem „MARYJA NAS POŁĄCZY”. W niedzielne, po-
godne przedpołudnie rzesze rzemieślników, pracowni-
ków rzemiosła, przedstawicieli organizacji cechowych 
i izb rzemieślniczych, uczniowie oraz całe rodziny rze-
mieślnicze zgromadziły się przed obrazem Czarnej 
Madonny - Królowej Polski, by uczcić jej oblicze, złożyć 
swoje podziękowania, a także prosić o dalsze wspar-
cie. Jasna Góra to niezwykle miejsce, gdzie zjeżdżają 
wszyscy Polacy do Swojej Opiekunki, jaką jest Mary-
ja. W tym wyjątkowym miejscu nie mogło również za-
braknąć przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości z Bielawy, Dzierżoniowa 
oraz z Ząbkowic Śląskich na czele z młodzieżą Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie.

Obchody pielgrzymki rozpoczął, przy wtórze Or-
kiestry Górniczej KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”, 
procesyjny przemarsz Starszyzny Cechowej, Pocztów 
Sztandarowych oraz Barci Rzemieślniczej z Placu Kate-
dralnego Alejami Najświętszej Maryi Panny na Plac Piel-
grzyma pod Jasną Górą. Po uroczystym przemarszu 
wręczono wyróżnienia najlepszym mistrzom i uczniom 
rzemieślniczym, a następnie rozpoczęła się Msza Świę-
ta pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Archi-
diecezji Katowickiej Józefa Kupnego. Podczas Mszy 
Świętej Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach Jan 
Klimek odczytał  „Akt Zawierzenia”, zgodnie z którym 
Rzemiosło Polskie oddało się w opiekę Matki Boskiej. 
Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał Prezes Związ-

XXXI PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

ku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, który podziękował 
przybyłym pielgrzymom za tak liczny i ofiarny udział w piel-
grzymce. Pielgrzymkę uświetnił występ Zespołu Pieśni i 
Tańca „ŚLĄSK”, który śpiewał w trakcie Mszy Świętej oraz 
dał krótki koncert na zakończenie uroczystości.

mgr inż. Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor CRRiMP w Bielawie

2 9 
czerwca w 
siedzibie Ze-
społu Szkół 
Cechu Rze-
miosł Róż-
nych w Bie-
lawie odbyło 
się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego dla 
klasy I i II Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej CRRiMP w Bielawie. Na 
uroczystości obecni byli przed-
stawiciele organu prowadzącego 
szkołę, Środowiskowego Hufca 
Pracy z Dzierżoniowa, Prezes Jed-
ności Rzemieślniczo-Kupieckiej z 
Bielawy, wychowawcy, nauczyciele 
i przede wszystkim nasi uczniowie 
– przyszli rzemieślnicy. 

Tegoroczne zakończenie roku 
przygotowane zostało pod hasłem: 
„Wakacji już czas…”. Jednak za-
nim uczniowie i nauczyciele przy-
stąpili do świętowania z okazji wa-
kacji, dyrektor szkoły Pani Maria 
Tomsia podsumowała rok szkolny 
2011/2012. Przypomniała, w jakich 
inicjatywach i przedsięwzięciach 
szkolnych, społecznych i lokalnych 
uczniowie brali udział, jakie konkur-
sy i uroczystości były organizowane 
przez szkołę oraz w jakich konkur-
sach organizowanych przez inne 
podmioty, nasi uczniowie zdobywa-
li nagrody i wyróżnienia. W kończą-
cym się roku szkolnym ZSZ CRRiMP 
w Bielawie ściśle współpracowała 
ze Środowiskowym Hufcem Pracy 
z Dzierżoniowa. Za bardzo owoc-
ną współpracę ze szkołą i organem 
prowadzącym, Komendant ŚHP 
Małgorzata Bieżanowska, złożyła 
podziękowania dla dyrektora ZSZ 
CRR Marii Tomsi, Starszego Ce-
chu Kazimierza Rachowieckiego 
oraz Dyrektora Biura Cechu Kata-
rzyny Wierzbickiej. 

Po krótkim, ale jakże boga-
tym podsumowaniu wszystkich 
działań szkolnych z kończące-
go się roku szkolnego, zgodnie z 
tradycją placówki rzemieślniczej, 
przystąpiono do wręczenia nagród 
i wyróżnień dla najbardziej zasłu-
żonych uczniów Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bielawie. Na szczegól-
ne wyróżnienie, zasłużyła uczen-
nica klasy I Anna Mucha, która z 
rąk dyrektora szkoły Marii Tomsi 
odebrała świadectwo z czerwonym 
paskiem, a z rąk dyrektora Biura 
Cechu Katarzyny Wierzbickiej - 
nagrodę Cechu „Prymus szkolny 
2011/2012”. 

Za szczególne podejmowa-
nie działań na rzecz szkoły, hufca 
oraz społeczności lokalnej, a także 
za włączanie się w działania wo-
lontariatu, udział w konkursach, a 
także różnych przedsięwzięciach i 
akcjach, przedstawiciele Środowi-
skowego Hufca Pracy z Dzierżo-
niowa w osobach Małgorzaty Bie-
żanowskiej i Doroty Sikorskiej 
wręczyły zasłużonym uczniom sta-
tuetki „Specjalne wyróżnienie”. 
Statuetki otrzymali: Katarzyna 
Bałon, Marta Dajer, Adrian Ku-

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ CRRiMP W BIELAWIE

28 czerwca odbyło się osta-
nie przed wakacjami spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, które-
go tematem były publikacje Szymo-
na Hołowni. Inteligentny, ujmujący, 
znany m.in. z programów telewizyj-
nych Szymon Hołownia jest także 
autorem książek. „Tabletki z krzyży-
kiem”, „Ludzie na walizkach”, „Mo-
nopol na zbawienie”, „Bóg, Życie i 
twórczość”, oraz „Bóg, kasa i roc-
k’n’roll” napisana wspólnie z Marci-
nem Prokopem to książki, o których 
rozmawiałyśmy. Traktują one o bar-
dzo trudnych kwestiach, takich jak 
wiara, przemijanie, cierpienie. Ho-
łownia pisze o tych problemach, 
których rozważanie odsuwamy od 
siebie, mając nadzieję, że nigdy 
nas nie dotkną. Autor, stawiając 
trudne pytania, zmusza czytelnika 
do refleksji i chwili zadumy. Zasta-
nawiałyśmy się również dlaczego 
osoba Szymona Hołowni wzbudza 
tak wiele kontrowersji. Wydaje nam 

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

Bóg, kasa, rock’n’roll i biblioteka 

się, że jego poglądy są dla konser-
watywnego czytelnika nie do zaak-
ceptowania, a liberalnego oburza 
nazbyt moralizatorski ton autora. 
Zachęcamy do lektury i subiektyw-
nej oceny.

Przed nami wakacje! To dosko-
nały czas by sięgnąć po wydawniczą 
nowość lub powrócić do swojej ulubio-
nej książki. Wszystkim życzymy gorą-
cego lata z dobrą książką w walizce.

Do zobaczenia we wrześniu!!!

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 

dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1-5 do Zarządzenia nr 191//2012 oraz sta-
nowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, dnia 19.07.2012 r. został wy-

wieszony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej znajdującej  się w rejonie Osiedla Euro-
pejskiego, przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190/12 z dnia 18 lipca  2012 roku.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności 1, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości (lokal) przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia Nr 192/12 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25.07.2012 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 
194//2012 z dnia 25 lipca 2012 roku.
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VIVALDI & PIAZZOLLA - 
OSIEM SEZONÓW. To tytuł bie-
lawskiego  koncertu 47 MIĘDZY-
NARODOWEGO FESTIWALU 
WRATISLAVIA CANTANS, na któ-
ry zapraszamy  w poniedziałko-
wy wieczór 3 września 2012 roku 
o godzinie 19.00 do Kościoła p/w 
Wniebowzięcia NMP w Bielawie, 
pl. Wyszyńskiego 1. 

Osiem najsłynniejszych pór 
roku w historii muzyki zagrają: 
Christian Danowicz – skrzypce, 
dyrygent oraz Wrocławska Or-
kiestra Kameralna Leopoldinum 

Program:
A. Vivaldi – Cztery pory 

roku op. 8 
A. Piazzolla – Cuatro esta-

ciones portenas
BILETY: 
Normalne 25 zł, Ulgowe 15 zł
do nabycia:
www.bilety.nfm.wroclaw.pl/

rezerwacja/nienumerowane, a 
także od 20 sierpnia w MOKiS

Christian Danowicz uro-
dził się w 1983 r. w Buenos Aires 
w Argentynie. W wieku czterech 
lat wraz z rodziną wyemigrował 

do Francji, gdzie rozpoczął na-
ukę gry na skrzypcach u swojego 
ojca, skrzypka i pedagoga, Enri-
que Danowicza. Jest absolwen-
tem Konserwatorium Muzycz-
nego w Tuluzie, które ukończył 
z wyróżnieniem w klasie skrzy-
piec prof. Gilles Colliard’a. W 
roku 2010 ukończył studia ma-
gisterskie na Uniwersytecie Mu-
zycznym w Warszawie w klasie 
skrzypiec prof. Julii i Krzyszto-
fa Jakowiczów oraz studia li-
cencjackie w klasie dyrygentu-
ry symfoniczno - operowej prof. 
Antoniego Wita. Obecnie jest na 
I roku studiów magisterskich dy-
rygentury UMFC w klasie prof. 
Tomasza Bugaja oraz na I roku 
studiow doktoranckich Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu w kla-
sie skrzypiec Prof. Jarosława Pie-
trzaka.

Christian Danowicz jest lau-
reatem III nagrody na Między-
narodowym Konkursie Skrzyp-
cowym im. T. Wrońskiego w 
Warszawie (2009), na którym 
został też wyróżniony nagrodą 
specjalną dla najciekawszej indy-
widualności artystycznej konkur-
su oraz dla najlepszego studen-
ta UMFC w Warszawie. W 2010 
wygrał I nagrodę na konkursie 
muzyki kameralnej  w Duxbury 
Music Festival (USA, Massachu-
setts).

Od stycznia 2010 roku Chri-
stian Danowicz jest koncertmi-
strzem Orkiestry Kameralnej Le-
opoldinum. Artysta ma na swoim 
koncie występy w Niemczech, 
Francji, Szwajcarii, Włoszech, w 
USA, na Ukrainie, Litwie i w Pol-
sce, gdzie jako solista wystąpił 
z towarzyszeniem Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, Wro-
cławskiej Filharmonii, Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej i Filhar-
monii Koszalińskiej.  W ramach 
mistrzowskich kursów muzycz-
nych miał okazje współpraco-
wać z takimi mistrzami wiolini-
styki jak R. Ricci, K. Wegrzyn,  
E. Friedman, I. Gitlis, T. Toma-
szewski, I Frolov, E. Zienkowski, 
M. Jaszwili i T. Papavrami.  Jest 
pomysłodawcą i organizatorem 
festiwalu muzycznego „Musique 
au Leman” w Thonon we Fran-
cji, gdzie corocznie odbywają 
się koncerty muzyki symfonicz-
nej i kameralnej. Na festiwalu 
występują wybitni artyści z Pol-
ski i Francji m. in. „Szymanows-
ki Quartet” i „European Fine Arts 
Trio”. W ramach festiwalu, Chri-
stian występuje jako solista, ka-

meralista, koncertmistrz i dyry-
gent.

Christian Danowicz gra na 
francuskich skrzypcach wykona-
nych przez Jean-Baptiste Vuillau-
me (1835) pochodzących z funda-
cji “Maggini” w Szwajcarii.

Wrocławska Orkiestra Ka-
meralna LEOPOLDINUM po-
wstała w 1978 roku. Nazwa ze-
społu nawiązuje do jednego z 
najcenniejszych zabytków ar-
chitektury barokowej w Europie 
Środkowej, słynącej ze znakomi-
tej akustyki Auli Leopoldyńskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pierwszy koncert odbył się 
w kwietniu 1979 roku pod batu-
tą Tadeusza Strugały, jednego 
z inicjatorów założenia orkie-
stry.  Wieloletnim szefem arty-
stycznym orkiestry LEOPOLDI-
NUM był wybitny muzyk i patron 
polskiej kameralistyki Karol 
Teutsch. W latach 1993-1995 
funkcję tę pełnił skrzypek Jan 
Stanienda a codzienną pracą 
LEOPOLDINUM kieruje jej kon-
certmistrz od ponad dwudziestu 
lat Zbigniew Szufłat. Od stycz-
nia 2007 szefem artystycznym 
zespołu jest Ernst Kovacic, arty-
sta skrzypek i dyrygent z Wied-
nia, który specjalizuje się w 
prawykonaniach muzyki współ-
czesnej.

Składający się ze znako-
mitych muzyków zespół LE-
OPOLDINUM, zdobył szerokie 
uznanie słuchaczy i krytyki na 
koncertach i festiwalach w Pol-
sce i za granicą występując w 
takich salach jak:  Philharmonie 
i Schauspielhaus w Berlinie, Ti-
volis Koncertsal w Kopenhadze, 
Teatro Victoria Eugenia w San 
Sebastian oraz na festiwalach: 
Tivoli w Danii, ST. Gallen i Brüc-
ken Festival w Austrii, Flanders 
Festival w Belgii, Muziekfestival 
West-Brabant w Holandii, Bo-
densee-Festival czy Weilburger 
Schlosskonzerte w Niemczech, 
Echternach w Luxemburgu, du 
Perigord Noir we Francji, Estoril 
w Portugalii, oraz wielu festiwa-
lach w kraju m.in. Warszawska 
Jesień, Wratislavia Cantans, czy 
Musica Polonica Nova. Orkiestra 
LEOPOLDINUM wzięła udział w 
koordynowanych przez Instytut 
im. Adama Mickiewicza festiwa-
lach: Europalia w 2001 roku w 
Belgii, Roku Polskim we Francji 
w 2004 oraz w Roku Polsko-Nie-
mieckim w Niemczech w 2005, 
a także w Poland 2006 – festi-
walu w Trondheim w Norwegii. 
W październiku 2007 orkiestra 
LEOPOLDINUM reprezentowała 
Polskę w festiwalu europalia.eu-
ropa w Belgii.

Orkiestra nagrała kilkana-
ście płyt, z których Rossini Gala w 

wykonaniu Ewy Podleś (kontralt) 
i pod dyrekcją Wojciecha Mich-
niewskiego otrzymała Nagrodę 
Akademii Fonograficznej Fryderyk 
1999 (DUX 0124). 

LEOPOLDINUM działa w ra-
mach Filharmonii im. Witolda Lu-
tosławskiego we Wrocławiu.

Od wielu miesięcy na na-
szych terenach trwają zmagania 
amatorskich kierowców rajdowych. 
Młodzi zawodnicy ulepszają tech-
nikę jazdy na tzw. konkursowej 
jeździe samochodem, potocznie 
zwanej kjs-em. Oprócz zdobywa-
nia doświadczenia, odnoszą także 
spore sukcesy, którymi godnie re-
prezentują miasto Bielawa. 

Kierowcą, który od począt-
ku tego sezonu może poszczycić 
się znaczną liczbą pucharów jest 
Kamil Bober jeżdżący Fiatem CC 
Trofeo. Kamil już ośmiokrotnie sta-
wał na podium w sezonie 2012. 
Do najważniejszych sukcesów za-
liczyć można wygranie pierwszej 
klasy podczas 42. Lwa Kłodzkiego 
oraz Kryterium Kamionki, a także 
rozgrywane 8 lipca Walimskie Lato 
– Sierpnica, którego trasa przebie-
gała po odcinku rozgrywanym pod-
czas tegorocznego Rajdu Świdnic-
kiego – jednej z rund Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Pol-
ski. W Walimskim Lecie startował 
także drugi z bielawskich kierow-
ców Paweł Mazik, dla którego był 
to dopiero drugi występ za kierow-
nicą Fiata CC. Paweł mimo nie-
wielkiego doświadczenia zdobył 
bardzo dobre 8 miejsce, w mocno 
obsadzonej i licznej klasie drugiej. 

BIELAWSKIE „CCieniasy” w akcji
Przed chłopakami jeszcze sporo 
kjs-ów, z których z pewnością po-
wrócą z kolejnymi sukcesami, dla-
tego liczą na doping i wsparcie kibi-
ców. Wypatrujcie na trasach ekip z 
Fiat CC Rally Team.

Koleją edycją zmagań był 
KJS w Kamiennej Górze który od-
był się 15 lipca, gdzie wystartowa-
ły dwie załogi z Bielawy w składzie 
Paweł Mazik/Krzysztof Chlebow-
ski Fiat CC 1,2 i Kamil Bober/
Agnieszka/Stolarz. Fiat CC 900 
Trofeo.  Zawody te odbyły się na 
trzech różnych OS-ach i każdy o in-
nej nawierzchni, ostatecznie załogi 
te powróciły z wynikami Paweł Ma-
zik/ Krzysztof Chlebowski 10 miej-
sce w Kl.2  i Kamil Bober/ Agniesz-
ka Stolarz 2 miejsce w Kl.1 

Załogi pragną podziękować 
sponsorom dzięki którym mogli 
wystartować w zawodach: Euro-
-Auto mech. pojazdowa, Przemy-
sław Weselski „Bielawa”, Auto 
Rejestrowanie Kawula, Mateusz 
Kawula „Bielawa”, Mechanika po-
jazdowa, Jacek Skubisz „Bielawa”, 
Auto-Gaz, Dominik Zeller „Biela-
wa”, Studio Reklamy ALEX, Alek-
sander Jaroszewicz „Świdnica”.

Dziękujemy.
Paweł Mazik i Kamil Bober  

Fiat CC rally Team
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Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się 4 września

15 lipca w Barcelonie, w 
ostatnim dniu Mistrzostw Świata 
Juniorów w Lekkiej Atletyce, sz-
tafeta 4x400m zdobyła srebrny 
medal bijąc czasem 3:05.05 
rekord Polski o ponad sekundę. 
Na trzeciej zmianie biegał Piotr 
Kuśnierz. Zawodnik ten jest wy-
chowankiem zmarłego niedawno 
Michała Wojtanowskiego, trenera 
ULKS Muflon Bielawa. Ten sezon 
jest pierwszym, w którym Piotr 
startuje na 400 m. Do zeszłego 
sezonu startował w wielobojach 
oraz w biegu na 100 m i 200 m, 
był więc całkowitym debiutan-
tem, w dodatku od razu na ta-
kim szczeblu i z takim powodze-
niem. Swoje treningi zaczął od 
piłki nożnej w Bielawiance. Jed-
nak od momentu gdy rozpoczął 

Piotr Kuśnierz wicemistrzem świata i gościem Burmistrza

naukę w Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie, swój czas poświęcał trenin-
gom lekkoatletycznym. Przez 
pewien czas łączył grę w piłkę 
nożną ze startami w zawodach 
lekkoatletycznych. Po kolejnych 
sukcesach (m.in. mistrzostwo 
Polski młodzików w biegu na 
100 m i 300 m), zdecydował się 
poświęcić całkowicie treningom 
w ULKS Muflon. Srebrny med-
al mistrzostw świata jest pot-
wierdzeniem słuszności tam-
tej decyzji. Być może za 4 lata 
na następnej olimpiadzie, Piotr 
Kuśnierz będzie reprezentował 
Polskę w kategorii seniorów.

Jarosław Szeremeta
*****

19 lipca Piotr Kuśnierz był 
gościem burmistrza

Wiceburmistrz Mariusz Pach 
pogratulował pływakom z Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Aquarius Bielawa, 
sukcesów wywalczonych podczas 
wiedeńskiego World Sports Fes-
tival 2012 oraz Drużynowego Wi-
eloboju Pływackiego 2012 w No-
wej Rudzie.

Medale wywalczyli w tych 
prestiżowych imprezach: Karolina 
Jurczyk, Emanuela Flisak, Da-
mian Drzyzga i Daniel Wiewiór-
ka. W zawodach punkty dla MUKS 
Aquarius zdobyli również: Roksa-
na Gromczewska, Oliwia Siejk, 
Patrycja Mroczkowska, Dami-
an Rak, Jonasz Protaziuk i Mar-
cin Mieczkowski. Warto dodać, 
że młodzi sportowcy zawdzięcza-
ją swoje sukcesy nie tylko ciężkiej 
pracy, ale także trenerowi Jackowi 
Pisarskiemu. 

Wiceburmistrz Mariusz 
Pach powiedział podczas spo-
tkania, że na szczególną uwagę 

Wspaniałe sukcesy pływaków MUKS Aquarius

zasługują sukcesy wywalczone 
w Wiedniu. Nasi pływacy rywali-
zowali tam z ponad trzydziesto-
ma klubami z całego świata. W 
kilkudziesięciu konkurencjach, 
w których wzięło udział 242 
pływaków, zawodnicy MUKS 
Aquarius zdobyli 5 medali (1 
złoty, 1 srebrny oraz 3 brązowe), 
co dało naszemu klubowi 14 
miejsce w klasyfikacji general-
nej. 

Z kolei noworudzkie zma-
gania zakończyły się wywal-
czeniem przez MUKS Aquarius 
7. miejsca w klasyfikacji ge-
neralnej. Bielawscy zawodni-
cy musieli ustąpić jedynie po-
tężnym klubom z Wrocławia, 
Świebodzic i Legnicy. Na do-
robek bielawskich zawodni-
ków MUKS Aquarius w Druży-
nowym Wieloboju Pływackim, 
złożyło się 7 medali (2 złote, 2 
srebrne i 3 brązowe). Spotka-
nie w Urzędzie Miasta odbyło 
się 10 lipca. 
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23 czerwca br. na Górze Parkowej w Biela-
wie Ośrodek Sportu Rekreacji był organizatorem  Mi-
strzostw Dolnego Śląska MTB Cross Country. Zawody 
zgłoszone były do kalendarza Polskiego Związku Kolar-
skiego. W mistrzostwach startowali zawodnicy z licen-
cjami z terenu województwa dolnośląskiego, Legnicy i  
z Wielkopolski. Po raz pierwszy w Bielawie gościliśmy 
zawodników z  Warszawy. Zawody w opinii sędziów, 
trenerów i samych zawodników ocenione były jako 
trudne i bardzo wymagające. Wyczerpujące podjazdy 
oraz karkołomne zjazdy pozostaną na długo w pamięci 
startujących.  O skali trudności trasy mogą  świadczyć: 
różnica wysokości – na pętli o długości 2900m wynosiła 
ono 130 m, a średnia prędkość z jaką zawodnicy poko-
nywali jedno okrążenie (od 9,20km/h - juniorka do 14.01 
km/h- elita mężczyźni). Taką trasę wytyczył zawodni-
kom trener Dream Bike Bielawa – Michał Gołębiewski. 

Zgłoszone ekipy: WARSZAWSKI   KLUB  KO-
LARSKI, WROCŁAWSKI  KLUB  KOLARSKI, KKW  
JAMA  WAŁBRZYCH, KS RACING TEAM VIKING 
DREAM BIKE SZCZAWNO, SUPERIOR MTB ENER-
GY TEAM ŚRODA WLKP, MKK  BOLMET  TREK  
LEGNICA, PRZEŹMIEROWO, LKKS GÓRNIK WAŁ-
BRZYCH ZS STARE BOGACZOWICE, KTM RAC-

ING TEAM ZŁOTY STOK, BOPLIGHT ŚWIDNICA KS 
SUŁEK SPORT I UKS  DREAM  BIKE  BIELAWA.

O godz.10.30 rywalizację rozpoczęły dzieci, 
dla których organizator wytyczył zupełnie inne trasy i 
dystanse, dostosowane do ich możliwości.    
Wyścigi  MTB dla dzieci    
Kategoria 2 - 4 lat
Chłopcy     
1. Wiktor Kormos   Bielawa
2. Karol Smoliński  Bielawa
3. Antoni Wuwer   Bielawa
Dziewczęta 
1.Marysia Róża Bekieszczuk Bielawa
Kategoria 5 - 7 lat
Chłopcy
1. Igor Kormos     Bielawa
2. Olek Pach   Bielawa
3. Marcin Drzyzga  Bielawa 
Dziewczęta
1. Julia Olejnik   Bielawa   
2. Patrycja Głębocka  Bielawa
3. Karolina Piechowicz  Bielawa
Kategoria 8 - 10 lat     
Chłopcy    
1. Antoni Kotasek   Bielawa
2. Miłosz Marzec   Bielawa
3. Igor Sordyl   Bielawa 
Dziewczęta     
1. Karolina Bekieszczuk  Bielawa
2. Izabela Czerwieńska  Bielawa
Kategoria 11 - 13 lat
Chłopcy     
1. Jakub Bieliński   Jaworzyna  Śl.
2. Bartoisz Smereczniak  Jaworzyna  Śl.
3. Jakub Denar   Bielawa 

Dziewczęta     
1. Sara Tonder   Jaworzyna Śl.
2. Paulina Pastuszek  Jaworzyna Śl. 
3. Natalia Jeruzalska  Wałbrzych
Zwycięzcy otrzymali  dyplomy oraz słodkie upominki.
Punktualnie o godz. 12.00 wystartowały sztafety. Każ-
da sztafeta składała się z czterech zawodników, którzy 
mieli do pokonania po jednym okrążeniu.
Klasyfikacja  sztafet:
1. WARSZAWSKI  KLUB  KOLARSKI
2. WROCŁAWSKI  KLUB  KOLARSKI
3. KKW JAMA WAŁBRZYCH

O godz. 14.00 rozpoczęła się rywalizacja o indy-
widualne  tytuły Mistrza Dolnego Śląska MTB Cross 
Country. Pierwsze wystartowały juniorki młodsze i ju-
niorzy młodsi. Juniorki miały do pokonania 2 okrążenia 
a juniorzy 3. Po nich kolejne kategorie wiekowe: juniorki 
juniorzy, orlicy oraz elita kobiet i mężczyzn.

Po raz kolejny wychowanka bielawskiego klubu 
Ola Podgórska nie dała żadnych szans rywalkom i bez 
trudu zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej
Juniorka młodsza
1. Agnieszka Jastrzębska MKK BOLMET TREK LEGNICA
2. Alicja  Łacińska MKK BOLMET TREK LEGNICA
3. Kinga Wyrzucka UKS DREAM BIKE BIELAWA
Junior młodszy
1. Łukasz Winiarski KKW JAMA WAŁBRZYCH
2. Filip Helta KKW JAMA WAŁBRZYCH
3. Mateusz Banaś KKW JAMA WAŁBRZYCH

Juniorka
1. Aleksandra Podgórska  KS RACING TEAM VIKING 
DREAM BIKE SZCZAWNO
2. Karolina Cierluk MMK BOLMET TREK LEGNICA
3. Marta Wesołowska WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI
Junior
1. Paweł Kawalec WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI
2. Łukasz Szymczuk KKW JAMA  WAŁBRZYCH
3. Olaf Małek SUPERIOR MTB ENERGY TEAM ŚRODA WLKP
P 23  ( 0RLIK)
1. Marcin Kawalec KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK
2. Sebastian Swat PRZEŹMIEROWO
3 Maciej Jeziorski WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
Elita Kobiety
1. Weronika Rybarczyk SUPERIOR MTB ENERGY 
TEAM ŚRODAS WLKP
2. Paulina Hebisz  KTM RAACING TEAM ZŁOTY STOK
3. Justyna Kwiecińska LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 
ZS STARE BOGACZOWICE
Elita Mężczyźni
1. Rafał Hebisz KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK
2. Piotr Kurczak KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK
3. Piotr Sułek BOPLIGHT ŚWIDNICA KS SUŁEK SPORT

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wieko-
wych (oczywiście mieszkańcy Dolnego Śląska) wywal-
czyli tytuł Mistrza Dolnego Śląska MTB Cross Country 
oraz otrzymali medale, dyplomy i nagrody.
Pełne wyniki zawodów na stronie: www.osir.bielawa.pl

                           Czesław Szewczyk

W niedzie-
lę 8 lipca w me-
czu ostatniej 
kolejki sezonu 
zasadn iczego 
PLFA I drużyna 
Bielawa Owls 

pokonała na własnym boisku Kra-
ków Knights 25:0. Mimo trzech 
wygranych w sezonie, zespół z 
województwa dolnośląskiego nie 
awansował do półfinału. Rycerze 
zakończyli rozgrywki z kompletem 
sześciu porażek.

Sowy wygrały wszystkie czte-
ry poprzednie starcia z Knights. W 
meczu w ramach PLFA I 2012 bie-
lawianie 27 maja, na wyjeździe, po-
konali Rycerzy 34:20. Był to najlep-
szy mecz krakowian w tym sezonie. 
Niedzielny mecz był dla obu drużyn 
pożegnaniem sezonu, który nie 
mógł zakończyć się grą w play-off.

Spotkanie bez stawki dobrze 
rozpoczęli goście których ofensy-
wa miała w całym sezonie duże 
problemy ze zdobywaniem jardów. 
Kilkanaście zagrań w ataku pozwo-
liło krakowianom donieść piłkę na 
8. jard przed polem punktowym ry-
wali. Seria ta trwała pół pierwszej 
kwarty. W czwartej próbie nie uda-
ło im się jednak zdobyć pierwszej i 
futbolówkę przejęli rywale. 

Bielawianie potrzebowali rap-
tem jednego zagrania by prowa-
dzić. Znakomitą, 92-jardową akcją 
biegową popisał się Marcin Kocha-
nowski. Chwilę później precyzyjnie 
podał grający pierwszy raz na po-
zycji rozgrywającego Paweł Sołty-
siak. Piłkę złapał Antonio Rąpała i 
Sowy prowadziły 8:0.

Do przerwy żadnej z drużyn 
nie udało się zmienić wyniku. Po 
zmianie stron w gospodarzy wstą-
piły nowe siły. Dwa biegi Sołtysiaka 
zakończone przyłożeniami pozwo-
liły Owls uciec przeciwnikom aż na 
trzy akcje punktowe. Ostatnim ak-
centem meczu było ładne, 40-jar-

dowe kopnięcie z pola Tomasza 
Mieczkowskiego. Sowy wygrały za-
służenie 25:0.

- Godnie pożegnaliśmy se-
zon. Jesteśmy zadowoleni, że uda-
ło nam się z uśmiechem zamknąć 
tegoroczne rozgrywki - skomen-
tował Przemysław Klinger, prezes 
Bielawa Owls. - Teraz skupimy się 
na budowaniu i rozwijaniu zespołu 
juniorskiego. Nasza drużyna działa 
małym mieście, w związku z tym nie 
możemy stawiać na nieskuteczną 
rekrutację seniorską. Zainwestuje-
my w przyszłość klubu koncentru-
jąc się na młodszych adeptach fut-
bolu - dodał Klinger.

Najlepszym zawodnikiem 
Owls był grający w drugiej linii 
obrony Adam Puch, który nie tylko 
wielokrotnie powalał rywali, ale też 
aż trzy razy przechwycił piłkę po 
ich podaniach. W ataku błysnął de-
biutujący na pozycji rozgrywające-
go Paweł Sołtysiak. Kolejny dobry 
mecz rozegrał wszechstronny run-
ning back i skrzydłowy Marcin Ko-
chanowski.

Wśród pokonanych wyróżni-
li się grający w ataku Piotr Kozub, 
Krzysztof Kania i utalentowany 
młody skrzydłowy Rafał Jaklik. W 
obronie brylował Michał Lis. Swoją 
świetną grę opłacił jednak kontuzją 
zrywając więzadła w kolanie. Bar-
dzo solidnie zaprezentował się też 
Łukasz Ihnatowicz, dla którego był 
to ostatni mecz w karierze.

Dla obu drużyn był to ostatni 
mecz w tegorocznych. Sowy zakoń-
czyły rywalizację na trzecim miejscu 
w Grupie Południowej PLFA I z bilan-
sem 3:3. Knights przegrali wszystkie 
6 spotkań i w tej samej grupie zajęli 
ostatnią, czwartą lokatę.

Bielawa Owls - Kraków 
Knights 25:0 (8:0, 0:0, 14:0, 3:0)

Mecz obejrzało 200 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, 

tabela oraz relacje ze spotkań znaj-
dują się na stronie www.plfa.pl

Sowy godnie na koniec

Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB Cross Country Bielawa 23.06.2012
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Scena główna: 

BEENIE MAN & ZAGGA ZOW BAND (Jamajka)
Gdy mowa o rytmie, Beenie Man jest alfą i omegą. Za-

sługuje zatem na tytuł Króla Dancehallu. Swój pierwszy sin-
giel nagrał w wieku 7 lat, a w wieku 10 lat wydał pierwszą 
płytę. Zagrał także w uznanym i świetnie ocenianym przez 
krytykę filmie „Dancehall Queen”. Był trzykrotnie nominowa-
ny do nagrody Grammy i wielokrotnie zdobył nagrodę Music 
Of Black Origin w Wielkiej Brytanii.

TARRUS RILEY (Jamajka)
Jeden z najbardziej utalentowa-

nych wokalistów modern roots, będący 
żywym i pełnym radości dowodem na 
to, że reggae jest ponadpokoleniowe. 
Riley uosabia wszystko co najlepsze w 
ruchu Rastafari. Piękna muzyka i nie-
zwykle mocny pozytywny przekaz, w 
którym można znaleźć i pochwałę mi-
łości i dobitny głos w obronie wszyst-

kich cierpiących. W Bielawie wystąpi ze swoim Blaksoil Band i w 
towarzystwie legendarnego saksofonisty Deana Frazera.

RAGING FYAH (Jamajka)
Młoda i dynamiczna sześcioosobowa ekipa z Kingston 

grająca roots reggae na
niebotycznym poziomie. Kosmiczne brzmienie, chary-

zmatyczni muzycy i
zaangażowany przekaz przywołujący największych ja-

majskich klasyków. Będzie to ich pierwsza trasa po Europie, 
zatem niebywała szansa na zetknięcie się z prawdziwym 
ogniem, żywą muzyką czerpiącą z dorobku pokoleń świet-
nych i utalentowanych muzyków z Jamajki.

JAMAL
Grupa jest jed-

ną z najważniejszych 
na polskiej scenie 
reggae i dancehall.

Potężne, nowo-
czesne brzmienia roz-
kręcą fanów do biało-
ści, a zabójczy wokal 
Mioda niemal przypra-
wia o ciarki. W marcu 

tego roku ukazał się ich nowy singiel pt. „Defto”, do którego zrealizo-
wany w Bangkoku klip miał milion odsłon po 10 dniach od premiery. 
Utwór zapowiada nową płytę zespołu, która ukaże się już jesienią!

KACEZET & 
FUNDAMENTY

Fundamenty to 
nowy projekt muzyczny 
KaCeZeta – warszaw-
skiego wokalisty

reggae, który od 
dekady zachwyca do-
skonałymi kompozycja-

mi i niebanalną liryką. KaCeZet i Fundamenty to szczerość, 
inteligencja, bezpośredniość, luz, otwartość na nowe gatun-
ki, zapadające w pamięć teksty i zaraźliwe melodie.

Radosny taniec i liryczne niespodzianki, korzenny 
czad i subtelne, akustyczne brzmienia.

DUP!
Niecodzienny zespół, założony przez producenta reg-

gae EMZK, kolektyw najlepszych polskich instrumentalistów, 
wskrzeszający klimat prawdziwego jamajskiego dubu. Rze-
telny dubowy przekaz, łączący w sobie szacunek do pio-
nierów gatunku, futurystyczne podejście do współczesnych 
technik nagraniowych oraz przewrotne poczucie humoru – to 
ich cechy charakterystyczne. Dup! zagra po raz pierwszy na 
żywo właśnie w Bielawie!

TABU
To jest Tabu, o któ-

rym trzeba jak najwięcej 
mówić. Laureaci konkursu 
w Ostródzie, zespół roku 
2009 w plebiscycie ma-
gazynu Free Colours, do-
skonała, zgrana i skromna 
ekipa, mająca na koncie 
dwie udane płyty. Gra-
ją doskonałe reggae ze 
świetnymi dęciakami i po-
zytywnym przekazem, za-
rażając swoją publiczność 
potężnymi dawkami rado-
snej energii.

RAS LUTA
Wokalista, aran-

żer, autor tekstów, jego 
muzyczne początki to 
spotkania z lokalnymi 
zespołami reggae i so-
undsystemami w Toru-
niu. Do tej pory współ-
pracował z większością 
znanych postaci ze 
sceny reggae, dance-
hall czy hip-hop w Pol-
sce. Obecnie pracuje 
nad drugą solową płytą, 
która ukaże się jesienią 
2012.

ZEBRA
Pod tą bez-

pretensjonalną na-
zwą kryje się pro-
jekt łączący grę na 
żywych instrumen-
tach (wiolonczela, 
flet, gitara, akor-
deon, perkusja) z 
dubowymi ekspe-
rymentami. Debiu-
towali w 2009 roku 
nagraniem na trze-
ciej części kultowej 
składanki Dub Out 
of Poland. Wybu-

chowa mieszanka niemal punkowej energii i potężnej, dubo-
wej wibracji zapewnia słuchaczom psychodeliczną ekstazę.

 

BETHEL
Wrocławski zespół, na którego koncertach można za-

równo poskakać przy rytmach szybkiego ska, jak i kołysać 
się przy łagodnym reggae i dubie. Zespół najlepiej czuje 
się właśnie podczas energetycznych występów na żywo. W 
2010 roku Bethel wydał swoją debiutancką płytę „Muzyka 
Serc”, na jesień tego roku planowany jest kolejny album.

Scena saundsystemowa:  

RICKY TROOPER (Jamajka)
Jeden z największych wojowników w historii soundc-

lash. W latach 80. ten niesamowity DJ odmienił losy kultowe-
go składu Killamanjaro, z którym wielokrotnie pokonał naj-
lepsze soundsystemy świata. Wygrał najwięcej pojedynków, 
zdobył najwięcej trofeów, rozkręcał najlepsze imprezy. Od 
2000 roku prowadzi własny projekt Sound Trooper i pisze 
nową historię. Na dźwięk jego nazwiska drżą najlepsi selek-
torzy na świecie.

DEADLY HUNTA (Wielka Bry-
tania)

Pochodzący z Londynu ja-
majski wokalista zdobywający 
coraz większy rozgłos w kraju i 
za granicą. Łącząc różne gatun-
ki muzyczne jak dancehall, hip-
-hop i drum’n’bass wykształcił 
swój własny, świeży styl, a jego 
koncerty to ogromna dawka 
czystej energii. Mimo relatywnie 
niedługiego stażu na scenie ma 
na już koncie kilka hitów – m..in. 
„Ganja Man” z Aphroditem czy 
„Talk out Loud”.

JOEY FEVER (Szwecja)
Wschodząca gwiazda na 
europejskiej scenie reg-
gae/dancehall, którego 
utwory są uznawane za 
jedne z najlepszych lo-
versów wydanych w ro-
dzinnym kraju – Szwecji. 
W tym roku nakładem 
Germaica Digital ukazała 
się jego EP „Good & 
Simple” nagrana ze zna-
komitym producentem 
bośniackiego pochodze-
nia – Youthmanem. Na 
scenie międzynarodowej 
Joey również nie jest po-
stacią anonimową – jego 
„Young Gunz” grane było 
na imprezach w całej Eu-
ropie.

JUGGLERZ: SHOTTA PAUL & DJ MESKA (Niemcy)
Znani głównie z czasu, gdy stanowili część Sentinel 

Sound. Na przestrzeni lat Sentinel zdobył wiele między-
narodowych tytułów i zagrał setki imprez na całym świe-
cie, zyskując wielkie uznanie i tytuł najlepszego europej-

REGAŁOWISKO – WYKONAWCY
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skiego soundsystemu. W lutym 2012 roku jednak ścieżki 
Sentinel Sound się rozeszły, a Shott Paul i Dj Meska za-
łożyli nowy skład o nazwie Jugglerz. Ich plan jest taki, 
by dalej dostarczać świetną rozrywkę i duże emocje. 
Dancehall to droga, którą wybrali i której są konsekwent-
nie wierni.

SPLENDID SOUND
Swoim niepowtarzalnym stylem zarazili już niejedną 

publiczność na bashmentach w całej Polsce i Europie. Jak 
przystało na oryginalny jamajski soundsystem nie dają pu-
blice ani chwili wytchnienia. Na ich imprezach nie braku-
je królujących na karaibskich listach przebojów artystów, 
najnowszych wydawnictw, pokaźnej amunicji dubplate’ów, 
jak i dj’a czy hype’mana, który zakrzyczy każdy utwór. Ca-
łość podana z niewyobrażalną wprost ilością efektów, me-
gafonów i syren.

REVOLDA SOUND
Polska ekipa, która na imprezach pokazuje pełen prze-

krój tanecznych dźwięków z Jamajki, nie zapominając o kla-
sykach gatunku. Kompleksowo rozkręcają publiczność gra-
jąc zarówno sety stricte „djskie”, jak i występując wspólnie w 
konwencji dj (Matys) i hypeman (Kfjatek). To też organizato-
rzy krakowskiego South Clash’u – jedynego tego typu poje-
dynku w Polsce.

 

DANCEHALL MASAK-RAH
Hołdują zasadzie „żyj szybko, melanżuj do bólu, 

umieraj staro”. Ich imprezy pełne są dynamicznych zwro-
tów akcji, hermetycznego poczucia humoru, niewybredne-
go słownictwa, oraz nieskoordynowanych kroków tanecz-
nych. Dancehall Masak-Rah prowadzi również audycję 
poświęconą muzyce Dancehall na antenie Czwórki Pol-
skiego Radia.

MC CHEEBA (East West Rockers) i LADY NINA
Oprócz pracy w rodzimym East West Rockers jest ak-

tywny jako MC, można go też spotkać jako prowadzącego 
imprezy reggae/jungle. Cheeba wydaje w Karrot

Kommando i Prosto Label. Doświadczenie na scenie 
oraz niespożyta i wieczna zajawka są gwarancją dobrego 
kontaktu z publiką i ognia na imprezie.

LADY NINA
Wokalistka, pani konferansjer, animatorka kultury. Ser-

cem wielka miłośniczka
sceny reggae oraz dancehall. Aktywnie uczestniczy w 

polskiej scenie
soundsystemowej, jednocześnie pracując nad swoim 

solowym materiałem. Mówi, że jest wulkanem energii, praca 
z mikrofonem ładuje jej akumulator, a ludzie i jej szalony tryb 
życia jest tym, co kocha najbardziej.

SENSITHIEF SOUND
Wymiatacze z Sensithief zaprezentują najbardziej wy-

buchowe kawałki z Karaibów. Ich występy to połączenie wy-
dania imprezowego, prowadzonego przez  duet G.U.K. & 
Margos oraz regularnego koncertu wokalistów - Hopkinsa i 
Kudłacza. Ich imprezy to gwarancja jakości i świeżości. Na co 
dzień promują muzykę i kulturę reggae w swoim rodzinnym 
mieście Lublinie na imprezach pod szyldem „Real Jamaican”.

TALLIB & SZTOS
Wokalista swobodnie łączący różne ga-

tunki muzyczne i uniwersalny, pozytywny prze-
kaz. Na jego repertuar składają się zarówno 
imprezowe utwory, jak i romantyczne ballady. 
Wyjątkowy głos i szczere teksty są spoiwem 
łączącym tedwa odległe, muzyczne światy. 
TaLLib tworzy muzykę tylko w ojczystym, czy-
li polskim, języku. SZTOS to realizator, twórca 
tekstów, nawijacz. Wspomaga swojego brata 
TaLLiba w charakterze hypeman’a na koncer-
tach. Jego pierwszą produkcją jest Ep’ka pt. 
„Rozgrzewka”.

*****
JAMAJKA W CENTRUM BIELAWY!

W wieczór poprzedzający festiwal, 23 sierpnia na 
schodach Urzędu Miasta Bielawa (siedziba Rady Miej-
skiej dawny MOKiS) będzie można posłuchać koncer-
tu jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek z 
Jamajki. 

Jest nam niezwykle miło zaprosić mieszkańców Bie-
lawy oraz uczestników tegorocznego Festiwalu na miejski 
koncert ETANY!

Etana to jedna z najbardziej utalentowanych jamaj-
skich artystek ostatnich lat. Swoją profesjonalną karierę 
rozpoczęła w zespole Gift działającym w Stanach Zjed-
noczonych, jednak nie mogąc się pogodzić z atmosferą 
seksizmu otaczającą czarnoskóre wokalistki R&B zde-
cydowała się wrócić na Jamajkę i tworzyć muzykę Reg-
gae.

W 2005 roku została zauważona przez Richie Spice-
’a, który zaprosił ją by dołączyła do jego zespołu w roli chó-
rzystki. Nieco później Etana nagrała swoją pierwszą autor-
ską piosenkę pt. „Wrong Adress”, jednak to późniejszy utwór 
„Roots” dał jej rozgłos i kontrakt płytowy z VP, dominującą 
wytwórnią muzyki Reggae.

Jej debiutancki album „The Strong One” okazał się 
wielkim sukcesem i zapewnił udział w największych festi-
walach zarówno na Jamajce jak i zagranicą. Wydany w 
2011 roku drugi album „Free Expresions” przypięczęto-
wał pozycję artystki na scenie Reggae i stał się jednym z 
najpopularniejszych płyt gatunku tego roku. Etana to bez 
wątpienia jedna z najwybitniejszych artystek Reggae, któ-
ra wniosła swój charakter do tej muzyki i stała się jedną 
najpopularniejszych żeńskich reprezentantek tego gatun-
ku.

Na koncert zapraszają: 
Burmistrz Miasta Bielawa oraz organizatorzy festi-

walu REGAŁOWISKO Bielawa Reggae Festiwal 2012. 
23 sierpnia (czwartek) ul. Piastowska 1 godz: 20:30 

Wstęp jest bezpłatny.

REGAŁOWISKO – WYKONAWCY
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