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24 września odbyła się se-
sja Rady Miejskiej Bielawy, pod-
czas której Mieczysław Jedoń 
otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Bielawa. Jednak 
nie mógł odebrać go osobiście, 
ale przesłał na ręce przewodni-
czącego Rady podziękowanie za 
przyznanie mu przez Radę tytu-
łu Honorowego Obywatela Miasta 
Bielawa z  życzeniami zdrowia, 
radości, sukcesów i pomyślności 
dla wszystkich radnych oraz po-
darował faksymile oryginału Kon-
stytucji 3 Maja z 1791 roku.  Mie-
czysław Jedoń przebywał w tym 
czasie w ośrodku rehabilitacyj-
nym w Kamiennej Górze.

Sesja stała się też okazją do 
wręczenia pucharów uczestnikom 
konkursu na najlepszy chleb, któ-
ry odbywał się podczas festynu 
folkowo-kulinarnego „Święto Pier-
nika” w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Kon-
kurs zorganizował Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści. Puchary, w obecności władz 
Cechu, z rąk przewodniczącego 
Rady Leszka Stróżyka i burmi-
strza Ryszarda Dźwiniela ode-
brali: Tadeusz Paluch „Piekar-
stwo” (I miejsce), Maria Sobczak 
„Piekarstwo i Cukiernictwo” 
(II miejsce), Jacek Mikołajczak 

Obradowali bielawscy radni
Mieczysław Jedoń Honorowym Obywatelem Miasta Bielawa

Pozytywna ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

„Piekarnia. Sklep Ogólnospo-
żywczy” (III miejsce) oraz pozo-
stali uczestnicy konkursu: Stefan 
Nawrot „Piekarnictwo”, Paw-
łowscy M.M.K. „Piekarstwo, cu-
kiernictwo” i Teresa Jankowska 
„Cukiernictwo”.

Głównym tematem sesji 
było sprawozdanie z realiza-
cji budżetu gminy za I półrocze 
2014 roku. Realizacja budże-
tu została oceniona pozytywnie 
przez Skład Orzekający Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu oraz wszystkie komi-
sje Rady.

Ponadto radni rozpatrzy-
li 11 projektów uchwał, w tym m. 
in. w sprawach: nadania nazwy 
ulicy (Aleja Św. Jana Pawła II), 
„Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Kanali-
zacyjnych dla Gminy Bielawa na 
lata 2014-2016”, Statutu Miasta 
Bielawa, wprowadzenia progra-
mu działań na rzecz rodzin wie-
lodzietnych pod nazwą „Bielaw-
ska Karta Dużej Rodziny” oraz w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Dzierżoniow-
skiemu w związku z realizacją in-
westycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2877D na odcinku 
Pieszyce-Bielawa”.

       Barbara Lesiewicz

Podczas sesji w dniu 27 sierp-
nia Rada Miejska Bielawy podjęła 
uchwałę o nadaniu tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Bielawa 
Mieczysławowi Jedoniowi.

Mieczysław Jedoń urodził 
się 28 lipca 1943 r. w miejscowo-
ści Suczawa. W    1946 r. przybył 
wraz rodziną  do Głogowa, gdzie 
ukoczył 3-letnią Zasadniczą Szko-
łę Zawodową. 11 września 1961 r. 
przyjechał wraz z rodziną do Biela-
wy i podjął pracę w ZPB „BIELTEX” 
w Centralnym Warsztacie Mecha-

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa dla Mieczysława Jedonia
nicznym (CWM) jako ślusarz. Po 5 
latach pracy zdał egzamin na ślu-
sarza narzędziowego i został wy-
brany na przewodniczącego Rady 
Oddziałowej Związków Zawodo-
wych (praca społeczna). W czerw-
cu 1975 r. ukończył Technikum 
Mechaniczne w Wałbrzychu i roz-
począł studia w Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, którą ukoń-
czył skończył z wyróżnieniem jako 
magister ekonomii. Został przenie-
siony do Działu Inwestycji „Biel-
texu” jako specjalista, następnie 
pracował jako kierownik Działu So-
cjalnego, kierownik Działu Marke-
tingu. Był też wybrany na Przewod-
niczącego Rady Zakładowej. 

Po 32 latach pracy zawodowej 
we wrześniu 1993 r został wybrany 
na posła Rzeczpospolitej Polskiej 
Sejmu II kadencji. Posłem był przez 
trzy kadencje sejmowe. Podczas 
12 lat pracy sejmowej pełnił nastę-
pujące funkcje: sekretarz Sejmu, 
przewodniczący Komisji Finansów 
Publicznych, Gospodarki, Kontroli 
Państwowej. Podczas II Kadencji 
Sejmu miał 75 wystąpień sejmo-
wych, III Kadencji Sejmu - 114 wy-
stąpień, IV Kadencji Sejmu - 82 wy-
stąpienia. O aktywności poselskiej 
Mieczysława Jedonia świadczą 
też liczne interpelacje, zapytania i 
oświadczenia poselskie. Prowadził 
7 biur poselskich, w tym w Biela-
wie. Biura Poselskie Mieczysława 

Jedonia pomagały interesantom 
w rozwiązywaniu spraw bieżących 
i udzielały pomocy prawnej. Mie-
czysław Jedoń jako Poseł RP brał 
udział w uroczystościach państwo-
wych, miejskich i okolicznościo-
wych. Uczestniczył w spotkaniach 
z młodzieżą i nauczycielami, harce-
rzami, emerytami, inwalidami, ren-
cistami, niewidomymi, strażakami. 
Organizował wyjazdy do Sejmu, 
Senatu i Kancelarii Prezydenta. W 
Bielawie wspierał budowę pływalni 
miejskiej,  obecnej siedziby Ban-
ku Zachodniego, pozyskał środki 
na renowację dwóch witraży w Ko-
ściele Parafialnym. Pracując w Sej-
mie jednocześnie pełnił Społecznie 
funkcje: Przewodniczącego Rady 
Powiatowej SLD w Dzierżoniowie, 
Przewodniczącego Środowiskowej 
Rady Federacji Przemysłu Lekkie-
go, Członka Rady Federacji Prze-
mysłu Lekkiego. 

W 2006 r. został wybrany do 
Rady Miejskiej Bielawy, w Radzie 
pełnił funkcję jej wiceprzewodni-
czącego. 

W dniu 18 kwietnia 2010 r. 
zachorował i od tego czasu podle-
ga leczeniu i rehabilitacji.

O nadanie tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Bielawa 
wnioskował Klub Radnych Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Rady Miej-
skiej Bielawy.

  B. Lesiewicz

Ciechanów, z którym od 
trzech lat nasze miasto utrzymu-
je bliskie kontakty, oficjalnie dołą-
czył do grona miast partnerskich 
Bielawy. Umowa o współpracy zo-
stała podpisana w Ciechanowie 
przez burmistrza Bielawy Ryszar-
da Dźwiniela i prezydenta Ciecha-
nowa Waldemara Wardzińskiego. 
Uroczystość odbyła się 3 paździer-
nika w ciechanowskim ratuszu, w 
obecności m.in. przewodniczących 
Rad obu miast Leszka Stróżyka 
i Mariusza Stawickiego oraz wi-
ceburmistrza Andrzeja Hordyja, 
a także wiceprezydentów Ciecha-
nowa Ewy Gładysz i Cezarego 
Chodkowskiego. 

Pomysł na partnerstwo z Cie-
chanowem zrodził się przy okazji 

Ciechanów miastem partnerskim Bielawy 

spotkań przedstawicieli obu miast, podczas samorządowych konferencji 
i kongresów. Pierwsze oficjalne rozmowy na temat możliwości podjęcia 
współpracy odbyły się w 2011 roku, a ich konsekwencją było zawarcie po-
rozumienia, na mocy którego miasta rozpoczęły współdziałania na płasz-
czyźnie gospodarki, kultury, sportu i ekologii. 

Od tego czasu następowało zacieśnianie kon-
taktów pomiędzy klubami sportowymi, zespołami 
muzycznymi i tanecznymi oraz samorządowcami. 
Naturalną była więc decyzja o podpisaniu umowy o 
współpracy partnerskiej, która ma jeszcze bardziej 
rozwijać wzajemne relacje. 

Ciechanów to miasto położone w centralnej Pol-
sce, w dolinie rzeki Łydyni, na skrzyżowaniu ważnych 
dróg komunikacyjnych - magistrali kolejowej łączącej 
Warszawę z Wybrzeżem oraz drogi krajowej E60 wio-
dącej z zachodu Europy do krajów nadbałtyckich. Mia-
sto liczy 45 tys. mieszkańców. 

W gronie miast partnerskich Ciechanowa znajdują 
się: Meudon (Francja), Haldensleben (Niemcy), Chmiel-
nicki (Ukraina) oraz Brezno (Słowacja). Natomiast Bie-
lawa posiada umowy o współpracy partnerskiej z takimi 
miastami jak: Lingen (Niemcy), Hronov (Czechy), Cha-
tham – Kent (Kanada) oraz Kostelec (Czechy). 

    Łukasz Masyk

Mieczysław Jedoń 

Burmistrz Bielawy otrzymał klucze do miasta Ciechanowa 

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu z Burmistrzem, 
Przewodniczącym Rady i Starszym Cechu 

Odczytanie podpisanej umowy o współpracy 

Ruszyła „Miejska Kampan-
ia Informacyjna”, w ramach której 
na terenie Bielawy pojawiły się bill-
boardy prezentujące 5 faktów do-
tyczących najistotniejszych aspek-
tów społeczno - ekonomicznych 
miasta, czyli: budżetu, inwestycji, 
bezrobocia, zadłużenia i funduszy 
zewnętrznych.

Informacje prezentowane są 
nie tylko na billboardach, ale także 
w lokalnych mediach i na portalach 
społecznościowych. Przytoczone 
dane zostały zaczerpnięte z Biule-
tynów Informacji Publicznej oraz ze 
strony internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy.

„Miejska Kampania Informacyj-
na” ma na celu pokazanie mieszkań-
com w jakiej kondycji znajduje się Bie-
lawa pod koniec obecnej kadencji. 

- Pozwoli to na obalenie kilku 
mitów, bowiem od wielu lat opozycja 
rozpowszechnia informacje, które z 
prawdą nie mają wiele wspólnego. Dlat-
ego też postanowiliśmy mówić o fak-
tach, które zostały poparte konkretny-
mi liczbami – mówi burmistrz Ryszard 
Dźwiniel. - Przygotowując kampanię 
wyszliśmy również naprzeciw suges-
tiom opozycji, która zawsze porównuje 
Bielawę do sąsiedniego Dzierżoniowa 
– dodaje burmistrz.

  Łukasz Masyk

Takie są fakty! 
- Miejska Kampania Informacyjna
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Czym jest Karta Dużej Rodziny i jakie daje uprawnienia

Wiązankę kwiatów składa delegacja władz miasta 

Przedstawiciele bielawskich kombatantów

Władze miasta z wykonawcami dokonują przeglądu przebudowanych ulic

Przedstawiciel Niemieckiej 
Fundacji Ochrony Środowiska DBU 
dr Ulrich Witte odwiedził Bielawę, 
aby zobaczyć postępy prac przy 
realizacji zadania pn. „Inkuba-
tor technologiczny efektywno-
ści energetycznej w budownic-
twie”. Obiekt powstaje na terenie 
byłej hali tkackiej w Zespole Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodowe-
go w Bielawie, a inwestycję współfi-
nansują powiat dzierżoniowski oraz 
fundacja DBU. Partnerem przy re-
alizacji projektu, którego wartość 
szacowana jest na blisko 2 mln zł, 
jest miasto Bielawa. Udział Bielawy 
w tym przedsięwzięciu polega na 
pozyskaniu z Fundacji DBU dotacji 
w wysokości 125.000 euro, przeka-
zaniu jej powiatowi i ostatecznym 
rozliczeniu inwestycji przed Funda-
cją. 

Teren budowy odwiedzili rów-
nież starosta powiatu dzierżoniow-
skiego Janusz Guzdek, burmistrz 
Bielawy Ryszard Dźwiniel wraz z 

zastępcą Andrzejem Hordyjem, a 
także przedstawiciele wykonawcy, 
czyli firmy JACK-BUD z Poznania.

Jak mówią władze szkoły, 
współczesne budownictwo zmierza 
w kierunku oszczędzania energii i 
ochrony środowiska. Dzięki tej in-
westycji Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Biela-
wie będzie mógł kształcić specjali-
stów z zakresu budownictwa nisko-
energetycznego. To właśnie w tej 
dziedzinie szkoła upatruje szansy 
na rozwój oraz na większy nabór 
uczniów. 

Już w przyszłym roku szkol-
nym nauczyciele i uczniowie będą 
mieć do dyspozycji innowacyjne 
zaplecze dydaktyczne, którego 
próżno szukać w regionie. Sam bu-
dynek również zostanie wykonany 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, dzięki czemu zużycie 
energii w obiekcie ma być bliskie 
zeru. 

  Łukasz Masyk

Inkubator technologiczny w Bielawie

UCHWAŁA Nr LIV/532/14 w 
sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie zabezpieczenia w formie we-
ksla in blanco 

Wyrażono zgodę na udziele-
nie zabezpieczenia w 2014 r. kredytu 
krótkoterminowego na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetowego Gminy 
Bielawa w wysokości 4.000.000 zł. 
Zabezpieczenie zostanie udzielone w 
formie weksla niezupełnego (in blan-
co) oraz poprzez złożenie deklaracji 
wekslowej na sumę całkowitego zo-
bowiązania wynikającego z umowy, 
zawartej z bankiem udzielającym kre-
dytu, łącznie z odsetkami, prowizjami 
i innymi kosztami powstałymi z tego 
tytułu. Zobowiązanie zostanie pokry-
te z dochodów własnych Gminy zapi-
sanych w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr LIV/533/14 
w sprawie uchylenia uchwały nr 
LIII/523/14 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 25 czerwca 2014 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Dzierżoniowskiemu w 
związku z realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
2877D na odcinku Pieszyce-Biela-
wa” 

Radni uchylili uchwałę nr 
LIII/523/14 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Dzierżoniowskiemu w związku z 
realizacją inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2877D na odcin-
ku Pieszyce-Bielawa”. 

UCHWAŁA Nr LIV/534/14 w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Dzierżoniowskie-
mu w związku z realizacją inwesty-
cji pn. „Modernizacja nawierzchni 
bitumicznej drogi powiatowej nr 
3007D Bielawa - Myśliszów”. 

Radni wyrazili zgodę na udzie-
lenie z budżetu Gminy Bielawa po-
mocy finansowej Powiatowi Dzier-
żoniowskiemu z przeznaczeniem na 
realizację inwestycji pn. „Moderni-
zacja nawierzchni bitumicznej drogi 
powiatowej nr 3007 D Bielawa – My-
śliszów”. Pomoc finansowa zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej za 
środków budżetu gminy na 2014 rok, 
w wysokości 50.000,00 złotych.

UCHWAŁA Nr LIV/535/14 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIX/489/14 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 26 marca 2014r. W spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Dolnośląskiemu w 
związku z realizacją inwestycji pn. 
„Budowa obwodnicy Dzierżonio-
wa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
382”. 

W uchwale z 26 marca 2014r. 
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Pomoc finansowa, o której mowa w 
§ 1 zostanie udzielona w formie dota-
cji celowej ze środków budżetu gminy 
na 2014 rok, w wysokości 128.816,00 
złotych.”.

UCHWAŁA Nr LIV/536/14 w 
sprawie zawarcia umowy o part-
nerstwie pomiędzy Miastem Cie-
chanów a Miastem Bielawa.

Radni wyrazili zgodę na zawar-
cie umowy o partnerstwie pomiędzy 
Miastem Ciechanów a Miastem Bie-
lawa.

UCHWAŁA Nr LIV/537/14 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2014 rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: docho-
dy - 120.380.616 zł,  wydatki - 125. 
513.536 zł.  

UCHWAŁA Nr LIV/538/14 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/442/13 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 30 grudnia 2013 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa. 

Zmiany dotyczą uchylenia za-
łączników nr 1, 2 i 3 i wprowadzenie 
w ich miejsce nowych załączników.

UCHWAŁA Nr LIV/539/14 w 
sprawie nadania tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Bielawa.

Radni postanowili nadać tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Bie-
lawa Panu Mieczysławowi Jedoniowi.

UCHWAŁA Nr LIV/540/14 w 
sprawie ustalenia planu sieci pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 
Gminę Bielawa 

Ustala się następujący plan 
sieci publicznych przedszkoli, pro-
wadzonych przez Gminę Bielawa: 
Przedszkole Publiczne nr 4 w Biela-
wie, ul. Stefana Żeromskiego Ustala 
się następujący plan sieci oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Gmi-
nę Bielawa: oddziały przedszkolne 
w Szkole Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie, 
ul. Waryńskiego 50, oddziały przed-
szkolne w Ekologicznej Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie, os. Włók-
niarzy 10, oddziały przedszkolne w 
Szkole Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi w Bielawie, ul. Gen. 
Grota Roweckiego 6.

*****
podjęte na sesji w dniu 24 

września 2014 roku
UCHWAŁA Nr LV/541/14 w 

sprawie skargi na dyrektora Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie 

Radni uznali skargę za bezza-
sadną.

UCHWAŁA Nr LV/542/14 w 
sprawie skargi na Burmistrza Mia-
sta Bielawa 

Radni uznali skargę za bezza-
sadną.

UCHWAŁA Nr LV/543/14 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
podziału miasta Bielawa na stałe 
obwody głosowania

Zgodnie z wprowadzoną zmia-
ną do obwodu głosowania nr 2 dopi-
suje się ulicę: Księdza Jerzego Po-
piełuszki.

UCHWAŁA Nr LV/544/14 w 
sprawie utworzenia odrębnego ob-
wodu głosowania w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m. st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast

Tworzy się odrębny obwód gło-
sowania w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast zarządzonych na dzień 16 
listopada 2014 roku, określa się jego 
numer, granice oraz siedzibę obwo-
dowej komisji wyborczej:

1. obwód głosowania nr 22 
Dom Pomocy Społecznej Bielawa z 
siedzibą obwodowej komisji wybor-
czej w Domu Pomocy Społecznej w 
Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 2.

UCHWAŁA Nr LV/545/14 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
L/368/06 Rady Miejskiej Bielawa z 
dnia 26 kwietnia 2006 roku w spra-
wie nadania nazwy ulicy 

W § 1 uchwały Nr L/368/06 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 
kwietnia 2006 roku w sprawie nada-
nia nazwy ulicy, nazwa ulicy Aleja 
Jana Pawła II otrzymuje brzmienie: 
Aleja Św. Jana Pawła II. 

UCHWAŁA Nr LV/546/14 w 
sprawie "Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kana-
lizacyjnych dla Gminy Bielawa na 
lata 2014-2016” 

Przyjmuje się ”Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanali-

zacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 
2014 - 2016” w brzmieniu stanowią-
cym załącznik do uchwały. 

UCHWAŁA Nr LV/547/14 w 
sprawie Statutu Miasta Bielawa

Radni uchwalili Statut Miasta 
Bielawa.

UCHWAŁA Nr LV/548/14 w 
sprawie wprowadzenia programu 
działań na rzecz rodzin wielodziet-
nych pod nazwą „Bielawska Karta 
Dużej Rodziny” 

Mając na uwadze wspiera-
nie zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Bielawa rodzin wielodzietnych w 
procesie wychowawczym i eduka-
cyjnym oraz umożliwienie im pełne-
go korzystania z dóbr sportowych, 
kulturalnych i innych, Gmina Bielawa 
wprowadza program działań na rzecz 
rodzin wielodzietnych pod nazwą 
„Bielawska Karta Dużej Rodziny”.

Podstawowymi celami progra-
mu są: kształtowanie postaw pro-
społecznych oraz tworzenie i dosko-
nalenie wsparcia dla rodziny oraz 
usprawnienie funkcjonowania sys-
temu rodzinnego poprzez tworzenie 
programów partnerskich, które to wy-
nikają z Bielawskiej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych na 
lata 2012-2017, promowanie modelu 
rodziny wielodzietnej i kształtowanie 
jej pozytywnego wizerunku, wspie-
ranie rodzin wielodzietnych oraz 
zwiększenie szans rozwojowych i ży-
ciowych wychowujących się w tych 
rodzinach dzieci, przeciwdziałanie 
niekorzystnej sytuacji demograficznej 
w Gminie Bielawa.

UCHWAŁA Nr LV/549/14 w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Dzierżoniow-
skiemu w związku z realizacją in-
westycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2877D na odcinku 
Pieszyce-Bielawa” 

Wyraża się zgodę na udziele-
nie z budżetu Gminy Bielawa pomocy 
finansowej Powiatowi Dzierżoniow-
skiemu z przeznaczeniem na realiza-
cję inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2877D na odcinku Pie-
szyce-Bielawa”. Pomoc finansowa 
zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej za środków budżetu gminy 
na 2015 rok, w wysokości 250.000,00 
złotych.

UCHWAŁA Nr LV/550/14 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2014 rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: docho-
dy - 121.484.141 zł,  wydatki - 
126.617.061 zł.

UCHWAŁA Nr LV/551/14 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/442/13 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 30 grudnia 2013r. W spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Bielawa 

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

 Opracowała
 Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
*****

podjęte na sesji w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Wszystkich Świętych
 i Dzień Zaduszny

Ciszą cmentarną 
ukołysani, 
z dala od życia i znoju, 
dobiwszy 
wreszcie 
cichej przystani, 
odpoczywają w pokoju. 

Elżbieta Daniszewska
 „Zaduszki” [fragm.] 

26 września delegacja z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu go-
ściła z wizytą w Bielawie. Do nasze-
go miasta przyjechali przedstawicie-
le wydziałów odpowiedzialnych za 
wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 - 2013.

Wizyta pracowników mar-
szałkostwa na czele z Dyrekto-
rem Wydziału Zarządzania RPO 
- Sławomirem Sobieszkiem i Dy-
rektorem Wydziału Wdrażania RPO 
- Łukaszem Urbankiem, miała zwią-
zek z przeglądem flagowych inwesty-
cji, finansowanych z Unii Europejskiej 
w ramach RPO WD, które zostały 
uznane za istotne dla rozwoju i pro-
mocji całego regionu. Delegacja zwie-

dziła w Bielawie Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości, Międzynaro-
dowy Ośrodek Edukacji Ekologicz-
nej „Szkoła Leśna” oraz Interaktywne 
Centrum Poszanowania Energii.

Warto podkreślić, że Bielawa 
była jedynym miastem w powiecie 
dzierżoniowskim, które wizytowała 
delegacja z Urzędu Marszałkowskie-
go. Przedstawiciele dolnośląskiej in-
stytucji byli pod dużym wrażeniem 
programu edukacyjnego, wyposaże-
nia i realizowanych zajęć w Szkole 
Leśnej i Interaktywnym Centrum Po-
szanowania Energii. Jednak jak sami 
powiedzieli, najbardziej zapamiętają 
Art-Inkubator, który ich zdaniem jest 
jedną z najbardziej innowacyjnych in-
westycji tego typu na Dolnym Śląsku.

  Łukasz Masyk

Zwiedzili inwestycje ważne dla rozwoju województwa

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii
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Na zdj. od lewej: Ewa Glura, Bronisław Wilk, Mariusz Pach i Leszek Stróżyk

W dniach 10-11 września fir-
ma zewnętrzna przeprowadziła w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie „Au-
dyt Bezpieczeństwa Informacji „. W 
ramach audytu przeprowadzono: 
Audyt Legalności Oprogramowa-
nia, Audyt Bezpieczeństwa Sieci 
IT, Audyt Ochrony Danych Osobo-
wych, Audytu Ochrony Fizycznej. 

Celem tego audytu było okre-
ślenie stanu zabezpieczeń kompu-

Audyt dla Urzędu Miejskiego
terów i sieci komputerowej, określe-
nie stanu bezpieczeństwa danych 
osobowych prawnie chronionych 
oraz stanu zabezpieczeń obiektów 
należących do Urzędu. 

W wyniku przeprowadzonego 
audytu Urząd Miejski otrzymał cer-
tyfikaty, które potwierdziły, że sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem 
informacji spełnia wymogi wynika-
jące z przepisów prawa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami / oraz  Uchwały Rady 
Miejskiej Bielawy Nr XLIII/470/14 z dnia 26 lutego 2014 roku 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującego obszar  w rejo-
nie ulicy  Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu: 

PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO   DLA OBSZARU W REJO-
NIE ULICY WOJSKA POLSKIEGO I PARKOWEJ W BIELAWIE 
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 29 paź-
dziernika 2014 r. do 27 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim, 
w Bielawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18,  w 
godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony bę-
dzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dysku-
sja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miej-
scowego  planu odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionu-

je ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 
grudnia  2014 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniają-
cej wymogi z art.18 ust.3 pkt 1,2,3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013 
r. poz. 1235   ze  zmianami/, każdy może wnieść uwagi i 
wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i 
wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Bielawy z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 
2014 r.

Podczas Święta 
Piernika,  zorganizowa-
nego we wrześniu w Par-
ku Miejskim w ramach 
XXV Polsko – Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, z inicjatywy Cechu 
Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w 
Bielawie przeprowadzo-
ny został konkurs chleba, 
który co roku nosi nazwę Misterium 
Chleba. Podczas tegorocznego Mi-
sterium Chleba, zgłoszone przez 
okolicznych rzemieślników do kon-
kursu chlebki, można było nie tyl-
ko podziwiać, ale po zakończonym 
konkursie wziąć ze sobą do domu. 
Wrześniowe Misterium Chleba zor-
ganizowane zostało pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Bielawy 
p. Ryszarda Dźwiniela oraz Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy p. Leszka Stróżyka. 

W wystawie chleba udział 
wzięło pięć piekarni z Bielawy oraz 
dwie z Pieszyc. W tym roku po 
raz drugi komisją oceniającą była 
publiczność, czyli wszyscy chęt-
ni uczestnicy Pikniku. Wybór naj-

piękniejszych wypieków 
w danej piekarni nie był 
łatwy, ponieważ wszyst-
kie przygotowane przez 
rzemieślników chleby 
były niezwykle piękne 
i oryginalne. Większo-
ścią głosów I miejsce, 
a tym samym puchar 
Starszego Cechu zdo-
były chleby nr 5  Pana 

Tadeusza Palucha (Piekarnia przy 
ul. Polnej 17 w Bielawie), II miej-
sce – puchar Burmistrza Miasta 
Bielawy – chleby nr 4 Pani Ma-
rii Sobczak (Piekarnia, Cukiernia 
przy ul. Wolności 48 w Bielawie), 
a III miejsce – puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Jacek 
Mikołajczak – wypieki nr 2 (Piekar-
nia. Sklep Ogólnospożywczy przy 
ul. Osiedlowej 1 w Bielawie).  
Pozostałym uczestniczącym w 
konkursie piekarniom, tj. p. Pan 
Adama Bober (Piekarnia i cukier-
nia przy ul. Wolności 83)., p. Ste-
fana Nawrot (Piekarnia przy ul. 
Wolności 25 w Bielawie) oraz p. Te-
resy Jankowskiej (Cukiernia przy 
ul. Kościuszki 25 w Pieszycach) i p. 

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH
M.M.K. Pawłowskim (Piekarnia i 
Cukiernia przy ul. Zamkowej 12a w 
Pieszycach) przyznano puchar za 
udział w Misterium Chleba.  
Uroczyste wręczenie pucharów od-
było się 24 września podczas Sesji 
Rady Miejskiej w Bielawie.

Wszystkim rzemieślnikom 
biorącym udział w wystawie chleba 
serdecznie gratulujemy pomysłów i 
życzymy dalszych sukcesów w pro-
wadzonej działalności.

Piękna muzyka organowa za-
brzmiała w kościele Bożego Ciała 
21 września. Wykonawcą koncertu 
był Piotr Matuszewski – człowiek 
o wielu muzycznych talentach: or-
ganista, kompozytor, dyrygent. 
Jest absolwentem Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. Gry na organach uczył 
się u prof. Andrzeja Chorosińskie-
go, Piotra Rojka, Klemensa Kamiń-
skiego. Koncertował i koncertuje w 
kościołach Dolnego Śląska. Skom-
ponował muzykę do wielu sztuk te-
atralnych, a m.in. do: „Antygony” 
Sofoklesa, „Szewczyny” - na pod-
stawie dramatu „Szewcy” Witkace-
go, „Dziadów” cz. III Adama Mic-
kiewicza czy „Zemsty” Aleksandra 
Fredry.

Aktualnie pracuje w koście-
le pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych we Wrocławiu jako orga-
nista i dyrygent oraz tworzy muzy-
kę.

Podczas bielawskiego kon-
certu usłyszeliśmy utwory Jana 
Sebastiana Bacha – kompozyto-
ra i organisty niemieckiego epo-

W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Koncert organowy w kościele Bożego Ciała

ki baroku: preludium i fuga A-moll 
BWV 543 oraz chorał Werde mun-
ter, mein Gemute z kantaty nr 147, 
Preludium Jana Podbielskiego – 
kompozytora działającego na Ma-
zowszu w XVII w., niemieckiego 
kompozytora Georga Friedricha 
Haendla Largo z opery Xerxes, 
Fanfare belgijskiego kompozyto-
ra Jacquesa Nicolasa Lemmensa, 
Toccatę C-dur czeskiego kompo-
zytora i organisty Bohuslava Mate-
ja Cernohorskyego, Wariacje kon-
certowe francuskiego organisty i 
kompozytora Josepha Bonneta, 
Toccatę in 7 brytyjskiego kompo-
zytora Johna Ruttera, Humoreskę 
op. 101, Nr 7 czeskiego kompo-
zytora Antoniego Dvoraka, Tocca-
te z 5 symfonii organowej Charle-
sa Marii Widora oraz przepiękny 
Poranek z I suity Per Gynt op. 46 

norweskiego pianisty i dyrygenta 
Edwarda Griega.

Wspaniały koncert w wyko-
naniu Piotra Matuszewskiego, który 
potrafił wydobyć z kościelnych orga-
nów niezwykłe ich brzmienie i moc.

Bardzo cieszy fakt, iż mimo 
ulewnego w tym dniu deszczu, 
przyszło tak wielu miłośników mu-
zyki organowej, którzy mieli okazję 
doznać niezapomnianych przeżyć.

Bardzo serdecznie powi-
tał wszystkich ks. kanonik Ceza-
ry Ciupiak – proboszcz parafii pw. 
Bożego Ciała, a szczególnie prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Bie-
lawy Leszka Stróżyka i burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela, pod których 
patronatem organizowane są Pol-
sko-Czeskie Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.

     Barbara Lesiewicz

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Mia-

sta, Pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 
2, 3, 4 i 5 do Zarządzenia nr 216/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 
01.10.2014 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Mia-

sta pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące za-
łączniki nr 1,2,3 do Zarządzenia nr 225/2014 z dnia 8 października 
2014 roku. 

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się 6 LISTOPADA.

Na organach grał Piotr Matuszewski 
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27 września Zarząd Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Bielawie  zorganizował dla swoich członków 
spotkanie integracyjne połączone z obchodami Dnia Seniora. Spotka-
nie odbyło się w plenerze, przy pięknej słonecznej pogodzie, na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Sudety.

Gośćmi spotkania byli: Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel, którzy na ręce prze-
wodniczącego Zarządu Tadeusza Kowalczyka przekazali w prezencie 
kuchenkę mikrofalową oraz list z życzeniami z okazji Dnia Seniora.

     Barbara Lesiewicz
*****

To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące
      Paulo Coelho

  Szanowny Panie Przewodniczący
  Szanowni Członkowie 
  bielawskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

W tym szczególnym dniu składamy Państwu jak najserdeczniejsze  
życzenia przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, 
pogody ducha i szacunku bliskich.

„Dzień Seniora” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności, kiero-
wany do tych, którzy pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku, ale 
którzy przeżyli także trudne czasy niedostatku i troski o swoich najbliż-
szych, a mimo tego potrafili stworzyć swoim rodzinom prawdziwy dom, 
wychować kolejne pokolenia, zapewnić dzieciom, wnukom i prawnukom 
poczucie sensu i pewności. 

Cieszymy się, że ciągle jesteście aktywni, twórczy  i potraficie cie-
szyć się każdą chwilą.

Korzystając z okazji chcemy, w imieniu mieszkańców i władz mia-
sta, wyrazić nasz wielki szacunek oraz wdzięczność za Państwa doko-
nania i wkład w rozwijanie naszej Bielawy, za Wasz czynny udział w jej 
życiu społecznym, wspieranie nas swoją wiedzą, doświadczeniem i radą.

Niech jesień Waszego życia okaże się szczerozłotą, otoczoną pły-
nącymi z serca życzliwością, serdecznością i bezinteresowną pomocą.

Wszystkiego najlepszego.

Z wyrazami szacunku
       Leszek Stróżyk                                                 Ryszard Dźwiniel
      Przewodniczący                                                     Burmistrz
Rady Miejskiej Bielawy

Emeryci świętowali Dzień Seniora

6 czerwca br. na Placu Wol-
ności odbyło się przedstawienie 
plenerowe „Krwawy Sąd”, oparte 
na sztuce Gerharta Hauptmanna 
„Tkacze”, a więc nawiązujące do 
buntu tkaczy sowiogórskich sprzed 

170 lat. Organizatorem tego przed-
sięwzięcia był Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie w ramach 
Programu rewitalizacji społecznej 
pw. „Bielawskie Centrum Aktywno-
ści Lokalnej”, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

W spektaklu, który wspaniale 
upamiętnił tragiczne wydarzenia z 
1844 roku, obok profesjonalistów, 
wzięli udział beneficjanci programu 
BCAL.

25 września przypomniano o 
tym wydarzeniu kulturalnym. W ki-
nie MOKiS 3D odbyła się premie-
ra filmu dokumentalnego „Krwawy 
Sąd”, właśnie o czerwcowym spek-
taklu oraz przygotowaniach i pró-
bach, jakie go poprzedziły. 

Film został zrealizowany 
przez uczestników warsztatów fil-
mowych w ramach projektu BCAL. 
Jego autorami są: reżyseria - Mag-
dalena Cios, scenariusz - Magda-
lena Cios i Jacek Wanszewicz, 
muzyka i ścieżka dźwiękowa - Ja-
cek Wanszewicz, głosów użyczy-
li - Jacek Wanszewicz, Jarosław 

Premiera filmu „Krwawy Sąd”
Florczak, Kamila Czerwińska i 
Maria Nowik, scenografia - Jaro-
sław Paczkowski i Magdalena 
Cios, kostiumy - Urszula Łastkow-
ska, zabezpieczenie techniczne - 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 

w Bielawie, charakteryzacja - Ewa 
Ciszek, Marta Florczak, Magdale-
na Radziejewska, Anna Macko, 
Dorota Trawińska, Patrycja Kru-
czek i Karolina Wójcik. 

W filmie wystapili: Ma-
ria Bortnik, Zofia Maj, Gabriela 
Gendera, Małgorzata Jędrasik, 
Wiktoria Hałaczkiewicz, Patry-
cja Banach, Maria Nowik, Kami-

la Czerwińska, Krystian Kubiak, 
Nicole Krawczyk, Lech Zaorski, 
Grzegorz Sternalski, Grzegorz 
Kanicki, Dominik Królak, Zbi-
gniew Jaciubek, Marek Aplas, 
Natalia Bartosz, Sebastian Jur-
kowski, Kacper Nowik, Marian 
Zając, Nikola Ślęzak, Teresa 
Wejder, Marcelina Jakubowska, 
Maria Pachucka, Irena Wojcie-
chowska, Dariusz Wojciechow-
ski, Janina Niedbała, Marek Zą-
bek, Wiktoria Kalinowska, grupa 
teatralna GARDEROBA: Anna 
Kędziora, Julia Zięba, Alicja 
Obuch, Antonina Ralko, Natalia 
Kuśnierz, Karolina Chrzan, Sła-
womir Cios - Teatr Żywy Bielawa, 
Jarosław Paczkowski - Grupa Te-
atralna TE-O-KA Wrocław, Andrzej 
Kozłowski - Teatr Pantomimy AP 
Wrocław, Kazimierz Gądek oraz 
Garnizon Twierdzy Srebrna Góra 
Infanterie Regiment von Alben-
sleben nr 33. Spektakl wsparł Te-
atr ZIELONA GĘŚ ze Świdnicy

Autorami zdjęć do filmu są: Pa-
trycja Łabęcka, Adrianna Kędziak, 
Łukasz Błażyński, Daniel Laskie-
wicz, Klaudia Matusiak, Mikołaj 
Florczak i Wojciech Bolesta. Mon-
taż części dokumentalnej: Patrycja 
Łabęcka i Adrianna Kędziak. Mon-
taż spektaklu Martin Bajk.

 Barbara Lesiewicz

W piątek 19 wrzesnia przed-
szkolaki z Niepublicznego Przed-
szkola Montessori w Bielawie 
włączyły się do Światowej Akcji 
„Sprzątanie Świata”. Na początku 
dzieci zapoznały się z „kolorowy-
mi kubełkami” i nauczyły, jakiego 
rodzaju odpady wrzucamy do po-
szczególnych śmietników.

Grupa „Krasnale” przeszła 
uliczkami i skwerkami Osiedla 
Włókniarzy sprzątając po drodze 
napotkane śmieci. Dzieci z wiel-
ką ochotą zajęły się sprzątaniem, 
dumne z powierzonego im zada-
nia. Podczas sprzątania dzieciaki 
pięknie zaśpiewały piosenkę : „Po-

sprzątajmy świat, śmieci pozbieraj-
my, niech wokoło będzie czysto, o 
przyrodę dbajmy. Dziś wzywam 
wszystkich mieszkańców ziemi, 
niech nikt się czasem nie zaczer-
wieni, bo to nie wstyd o czystość 
dbać, wstydem jest brudzić za-
śmiecać nas”. 

Po powrocie do przedszkola 
zebrane śmieci zostały posegre-
gowane i umieszczone w odpo-
wiednich pojemnikach. A nasi mali 
ekolodzy proszą: „Dookoła spójrz, 
papier na chodniku - nie patrz na to 
obojętnie, zostaw go w śmietniku”.

 Anna Podłęcka
 Aleksandra Mucha

„Posprzątajmy świat, śmieci pozbierajmy…”

20 września Szkoła Pod-
stawowa nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bielawie  pożegnała 
tegoroczne lato. Podczas tradycyj-
nie już zorganizowanego pikniku, 
wszyscy bawiliśmy się tym razem 
ekologicznie i na sportowo. Oprócz 
uczniów i  nauczycieli, licznie przy-
byli rodzice i dziadkowie naszych 
podopiecznych. Swoją obecnością 
zaszczycili nas także: Burmistrz 
Miasta Bielawa  p. Ryszard Dźwi-
niel, Przewodniczący  Rady Miej-
skiej p. Leszek Stróżyk, Radna 
Miasta Bielawa p. Barbara Pachu-
ra, rzecznik prasowy UM p.  Łu-
kasz Masyk,  Dyrektor Gimnazjum 
Ekologicznego nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi  p. Janusz Kuchar-
ski oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców p. Grzegorz Niski i p. Bo-
gna Kamieniecka. 

W czasie tej plenerowej impre-
zy na dzieci i młodzież naszej szkoły 

czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie 
klas IV-VI brali udział w ciekawych, 
zręcznościowych rozgrywkach spor-
towych, a maluchy zdobywały ,,kolo-
rowe piegi” odwiedzając stacje, przy 
których wykonywały najrozmaitsze 
zadania sprawnościowe. Na scenie 
pięknymi piosenkami żegnały lato 
uczennice klasy IV-tej i V-tej. Ogrom-

EKOLOGICZNIE I NA SPORTOWO POŻEGNALIŚMY GORĄCE LATO
nym  zainteresowaniem, szczególnie 
młodszych dzieci, cieszyło się stano-
wisko  ,,malowania twarzy”, które od-
wiedziła również prowadząca impre-
zę p. Sylwia Czyżewska. Natomiast 
p. Paulina Wojtanowska zaczaro-
wała wszystkich tańcem ZUMBA, do 
którego oprócz uczniów dołączyła p. 
dyrektor Elżbieta Niemczyk oraz 
zaproszeni goście. 

Zabawa była przednia, śmie-
chu po pachy, wszyscy rozśpiewa-
ni i roztańczeni żegnali tegoroczne 
lato. Jak na każdym festynie, tak 
i u nas nie zabrakło smakołyków: 
kiełbasek, sałatek, pysznego cia-
sta, napojów. A wszystko to dzięki 
wspaniałym i niezastąpionym ro-
dzicom naszych uczniów, którzy 
pieką nam słodkości, sponsorują, 
pomagają i aktywnie uczestniczą 
w imprezach szkolnych. Dzięku-
jemy im za to gorąco! Szczególne 
podziękowania należą się państwu 
Magdalenie i Radosławowi Cza-
pla za pyszne kiełbaski. 

   H. K.

Kilka tysięcy mieszkańców 
Bielawy wzięło udział w tegorocznej 
edycji festynu „Bielawa Twój Dom”. 
Tym razem za pośrednictwem akcji 
promowane było hasło „Stop prze-
mocy w rodzinie”. Festyn odbył się 
w ramach kampanii „Mieszkam w 
Bielawie - moja rodzina jest OK!”, 
finansowanej ze środków rządowe-
go Programu Ograniczania Prze-
stępczości i Aspołecznych Zacho-
wań „Razem Bezpieczniej”. 

27 września było dużo dobrej 
muzyki, atrakcyjnych konkursów 
i ciekawych rodzinnych potyczek. 
Do wspólnej zabawy zachęcały 
również zespoły muzyczne, lokalni 
artyści, a także pokazy w wykona-
niu bielawskich stowarzyszeń spor-
towych i kulturalnych. Warto pod-
kreślić, że w ramach festynu odbył 
się happening, w którym wzięła 
udział blisko stuosobowa grupa 
mieszkańców Bielawy. Uczestni-
cy przeszli od Gimnazjum nr 2 na 
miejsce festynu, przekonując na-

potkanych przechodniów, jak wiele 
krzywdy może wyrządzić stosowa-
nie przemocy. Nowością tej edy-
cji festynu była akcja ambientowa, 
czyli malowanie sprayem na spe-
cjalnie przygotowanych banerach. 
Mieszkańcy napisali w ten sposób 
wiele haseł promujących wartości 
rodzinne. Do wspólnego malowa-
nia przyłączył się nawet burmistrz 
miasta Ryszard Dźwiniel, który 
razem z młodzieżą współtworzył 
nasz projekt. 

Jak zawsze dużym zainte-
resowaniem cieszyły się stoiska 
wystawiennicze przygotowane 
między innymi przez: szkoły, Spół-
dzielnię Socjalną Arte, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Zespół Ośrodków 
Wsparcia i Straż Miejską. Dodatko-
wą ciekawostką wydarzenia był po-
kaz samoobrony, który przyciągnął 
wielu przed scenę przy Pływalni 
Miejskiej „Aquarius”. 

  Łukasz Masyk

Festyn rodzinny „Bielawa Twój Dom”

Gośćmi spotkania z okazji Dnia Seniora byli burmistrz Ryszard Dźwiniel 
i przewodniczący Rady Leszek Stróżyk 
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18 września odbyła się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Bielawie promocja tomiku poetyc-
kiego „Bielawa. Lekcja historii na 
murze”. Jest to już X tom serii Su-
decka poezja i proza, który został 
wydany przez wydawnictwo Biblio-
theca Bielaviana Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Tomik szczególny, 
powstał bowiem z okazji jubileuszu 
90-lecia przyznania praw miejskich 
Bielawie. 

Publikacja zawiera wiersze 
tematycznie związane z Bielawą 
prawie wszystkich twórców wcze-
śniej współpracujących z serią 
Sudecka poezja i proza. Autorami 
wierszy znajdujących się w tomi-
ku „Bielawa. Lekcja historii na mu-

rze” są: Ryszard Mierzejewski, 
Zdzisław Maciejewski, Adam Li-
zakowski, Marek Cieśla, Urszula 
Kowalewska, Barbara Bulerska, 
Mirosław Pęciak, Maria Grabow-
ska, Brygida Błażewicz. W tomiku 
znalazły się również nagrodzone 
utwory poetyckie z I i II Konkursu 
Literackiego Na Utwór Inspirowany 
Fotografiami Bielawy, których auto-
rami są: Agnieszka Broda, Walde-
mar Broda, Malwina Joachimiak, 
Julia Pastuszka, Katarzyna Kar-
gul, Witold Kopeć, Monika Olej-
nik, Aneta Parzoń, Natalia Pa-
sek, Kamila Rochna, Anna Sułek, 
Agnieszka Szymańska.      

Spotkanie prowadził dr Ry-
szard Mierzejewski.

Miejska Biblioteka Publiczna
Bielawa. Lekcja historii na murze

Dział dziecięco-młodzieżowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Piastowskiej 19c w dniach od 10 
do 24 września przeprowadził son-

dę nt. „Czy naprawdę dzieci mogą 
czytać wszystko, na co przyjdzie 
im ochota?”. Każdy z uczestników 
miał do wyboru odpowiedź: TAK, 

Czy naprawdę dzieci mogą czytać 
wszystko, na co przyjdzie im ochota?

ale pod bacznym okiem dorosłego 
lub NIE, ponieważ niektóre książki 
mogą być szkodliwe i niezrozumia-
łe. Tym razem odpowiedziało 122 
respondentów, w tym 83 dzieci, 33 
dorosłych i 6 osób bez identyfikacji. 

Po podsumowaniu odpowie-
dzi podajemy wyniki: TAK zazna-
czyło 66 osób, NIE wybrano 56 
razy. Przede wszystkim swoją opi-
nią podzieliły się dziewczyny (ko-
biety), aż 91 głosów. Bardzo wy-
równany wynik 54% na odpowiedź 
TAK, 46% na NIE. W tym momen-
cie możemy zastanowić się czy 
warto pozwolić dzieciom na samo-
dzielny wybór lektury i zaufać, że 
podzieli się wrażeniami dobrymi, 
jak i złymi po przeczytaniu książki. 

Młodzi czytelnicy sięgają 
często po książki, które są „mod-
ne”, uznane za bestsellery, nieza-
leżnie od swych wartości literac-
kich i artystycznych. Dorosły ma 
świadomość zagrożeń i powinien 
wskazywać właściwą drogę do do-
brej literatury i ostrożnie sondować 
upodobania czytelnicze dzieci. 

   Jolanta Pawlak

25 września do Ekologiczne-
go Przedszkola Niepublicznego, na 
zaproszenie dyrektorki Małgorzaty 
Domagały i nauczycielki Jolanty 
Kasicy, przyszły bibliotekarki Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Biela-
wie z  przedstawieniem teatrzyku 
„Kukiełkowo”, zatytułowanym „Bie-
lawskie skrzaty”. Przedszkolaki 
wcześniej były uprzedzone o wi-
zycie, dlatego na występ czekały z 
wielkim ożywieniem. 

Po otwarciu kurtyny i poka-
zaniu się kukiełek, na widowni mo-
mentalnie zrobiło się cicho. Dopie-
ro, gdy kukiełkowe skrzaty zaczęły 
maszerować w takt piosenki „Hej 
ho, do pracy by się szło”, na sali 
rozległo się rytmiczne klaskanie 
zachwyconych dzieci. Maluchy z 
wielkim zainteresowaniem ogląda-
ły całe przedstawienie. Ich reakcje 

Miejska Biblioteka Publiczna

Teatrzyk „Kukiełkowo” w przedszkolu

były spontaniczne. Najpierw sie-
działy w wielkim skupieniu, potem 
głośno się śmiały. 

Gdy zza kurtyny wyszły bi-
bliotekarki z kolorowymi kukieł-
kami, maluchy podziękowały im 

gromkimi brawami i podarowały, na 
szczęście, wykonane w przedszko-
lu, różowe słonie. Było to pierwsze 
wyjście z Teatrzykiem „Kukiełkowo” 
poza mury biblioteki, ale na pewno 
nie ostatnie.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie oraz Dyskusyjny Klub 
Książki już dziś zapraszają na spo-
tkanie autorskie ze Sławomirem 
Koprem – autorem niezwykle po-
pularnych książek historycznych. 
W dorobku naszego gościa są, 
m.in.: „Życie prywatne elit Drugiej 
Rzeczypospolitej”, „Afery i skanda-
le Drugiej Rzeczypospolitej”, „Sław-
ne pary PRL”, „Wielcy zdrajcy: od 
Piastów do PRL” oraz wiele innych 
dobrze znanych czytelnikom tytu-

Miejska Biblioteka Publiczna

Afery i skandale według Sławomira Kopra
łów. Sławomir Koper popularyzu-
je historię poprzez przybliżanie in-
trygujących, mniej znanych faktów 
oraz przez pryzmat prywatnego ży-
cia barwnych i wyrazistych postaci 
minionych czasów. 

Mamy nadzieję, że spotka-
nie, które odbędzie się 27 listopada 
(czwartek) 2014 roku o godz. 17.00 
zainteresuje wielu mieszkańców 
naszego miasta. 

ZAPRASZAMY!

25 września odbyło się kolej-
ne spotkanie z cyklu „Kulturalnie 
i globalnie – biblioteka miejscem 
spotkań wielu kultur”, na którym 
członkinie Dyskusyjnego Klubu 
Książki (DKK) gościły rodowitego 
londyńczyka - Stephena Davisa 
wraz z rodziną - żoną Agnieszką i 
uroczym synkiem Joshuą.

Goście bielawskiego DKK 
poznali się w Anglii, w Londynie. 
Mieszkali tam przez kilka lat, po 
czym, zmęczeni tempem życia w 
angielskiej metropolii, przenieśli 
się do Bielawy, skąd pochodzi pani 
Agnieszka. Uczestniczki spotkania 
były oczywiście niezwykle ciekawe, 
jak mieszkaniec jednej z europej-
skich stolic odnajduje się w prowin-

cjonalnym miasteczku. Pan Davis 
wyjaśnił, że choć Londyn ma nie-
zwykle barwną atmosferę, a wśród 
jego mieszkańców przenikają się 
różne kultury i narodowości, to cią-
gły pośpiech oraz towarzysząca 
życiu w wielkim mieście anonimo-
wość skłoniły parę do zamieszka-
nia w Polsce.

Pan Davis okazał się bardzo 
ciepłym, otwartym i dowcipnym 
człowiekiem. Bariera językowa, któ-
rej uczestniczki spotkania zgodnie 
się obawiały, okazała się niewiel-
kim problemem. Nasz gość wiele 
rozumiał po polsku, potrafił się też 
w naszym, jakże trudnym języku 
wypowiedzieć na większość tema-
tów. W chwilach, gdy znajomość 

polskiego u naszego obcokrajowca 
stawała się niewystarczająca, po-
mocą służyła żona, Agnieszka, pra-
cująca w Bielawie jako nauczyciel-
ka języka angielskiego.

Delektując się prawdziwą an-
gielską herbatą, w nieprzeciętnie 
sympatycznej atmosferze, klubo-
wiczki dowiedziały się wielu intere-
sujących ciekawostek na temat ży-
cia mieszkańców Wysp Brytyjskich. 
Uczestnicy spotkania poruszyli, 
między innymi: kwestię angielskie-
go systemu edukacji, podejścia do 
wychowania dzieci, kuchni, stosun-
ku do rodziny królewskiej i futbolu, 
itd. Pan Davis cierpliwie odpowia-
dał na pytania klubowiczek, opo-
wiadając także o tym, w jaki sposób 
Anglicy postrzegają Polaków oraz 
czego najbardziej mu w Polsce 
brakuje. Okazało się, że Anglikowi 
na obczyźnie najbardziej doskwie-
ra brak codziennej, angielskiej pra-
sy oraz prawdziwego, brytyjskiego 
bekonu.

Wizyta rodowitego Anglika 
i jego rodziny była bardzo udana 
oraz niezwykle pouczająca. Bar-
dzo dziękujemy naszym gościom 
za niezapomniane spotkanie. Po-
lacy coraz częściej podróżują, a 
w naszym najbliższym otoczeniu, 
z większą niż dotychczas często-
tliwością, będą pojawiać się obco-
krajowcy -  dzięki kontaktom z nimi 
uczymy się tolerancji i przełamuje-
my wiele stereotypów.

Już za miesiąc, 30 paździer-
nika, kolejne spotkanie DKK, na 
którym mowa będzie o wzruszają-
cych i dramatycznych kolejach losu 
czarnoskórego kamerdynera Białe-
go Domu ze skomplikowaną histo-
rią Stanów Zjednoczonych w tle. 

 ZAPRASZAMY!

Miejska Biblioteka Publiczna
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Kulturalnie i globalnie – Wielka Brytania

W piątek 31 października o 
godzinie 21.00 po raz drugi w Bie-
lawie ruszy Nocny Maraton Film-
owy. Wydarzenie skierowanie 
dla ludzi o mocnych nerwach, 
szukających sporej dawki emocji 
oraz adrenaliny w jesienne zimne 
wieczory. W czasie maratonu w 
kinie MOKiS 3D zostaną zapre-
zentowane trzy filmy: „Oszukać 
przeznaczenie V 3D”, „Obecność” 
oraz „Mama”.

Między projekcjami dostępny 
będzie bezpłatnie serwis kawowy dla 
wszystkich uczestników maratonu. Bi-
lety na maraton w cenie 20 zł dostęp-
ne przez Internet na stronie www.kino.
mokisbielawa.pl , w MOKiSie ul. Pia-
stowska 19c oraz w kinie Mokis w 
weekendy. Link bezpośredni do biletów: 
https://ekobilet.pl/mokis-bielawa/nocny-
maraton-filmowy-7697/90715-bilety-na-
film 

Repertuar:
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE  V 3D 

Nieważne dokąd uciekniesz, 
nieważnie gdzie się schowasz... nie 
oszukasz śmierci. W Oszukać prze-
znaczenie 5 Śmierć jest jak zawsze 
wszechobecna. Jej moce zostają 
wyzwolone, gdy przeczucie jednego 
człowieka ratuje grupę robotników 
od śmierci pod gruzami mostu wi-
szącego. Przeznaczeniem tych ludzi 
było nie przetrwać. Teraz w przera-
żającym wyścigu z czasem, przeklę-
ta grupa gorączkowo próbuje odkryć 
sposób ucieczki przed złowrogim 
planem Śmierci.

OBECNOŚĆ

Opowieść o nawiedzonym domu 
i egzorcystach, co się nie kłaniają pra-
dawnym demonom, choć zbudowana 
jest na prostych efektach, sprawia, że 
serce raz po raz bije mocniej, a napię-
cia jest tu więcej niż w kilku średniej 
klasy horrorach. Każdy z nas słyszał 
tę historię więcej niż kilka razy. Poczci-
wa rodzinka wprowadza się do dużego, 
pustego domu. Chciałaby żyć długo i 
szczęśliwie, ale poprzedni lokatorzy, 
choć martwi, mają inną wizję. Dzięki 
temu publiczność czeka spektakl de-
monicznych krzyków, trzeszczące pod-
łogi, dzieci-widma, efektowne opętania i 
eksplozje strachu usuwające z naszych 
żył wszelkie miażdżycowe złogi.

MAMA

Mroczna zagadka z przeszłości, 
nawiedzona leśna chata, demon, któremu 
przydałby się lifting twarzy, upiorne dziecia-
ki, ciekawski psychiatra, zwiastujące nie-
bezpieczeństwo ćmy...  Uff! Seans „Mamy” 
przypomina przeglądanie katalogu najpo-
pularniejszych motywów kina grozy. Szko-
da, że spajająca je fabuła – choć na pierw-
szy rzut oka ciekawa – ostatecznie okazuje 
się tylko pretekstem do kolejnych scen z 
dreszczykiem. Firmujące film nazwisko pro-
ducenta Guillermo Del Toro („Sierociniec”, 
„Labirynt fauna”) to niespełniona obietnica 
poruszającego horroru psychologicznego.

W środę 8 października na 
Uniwersytecie Wrocławskim Mo-
nika Kęsik z Bielawy broniła swo-
ją pracę licencjacką pod tytułem 
„ Kierunki Działalności Kultu-

ralnej Barbary Pachury w Po-
wiecie Dzierżoniowskim”. Praca 
została napisana pod kierunkiem 
dr. hab. Remigiusza Pośpiecha, 
prof. UWR. Monika Kęsik opisała 

Praca dyplomowa o Barbarze Pachurze

w swojej pracy Bielawę jako ośro-
dek życia kulturalnego, wkład Bar-
bary Pachury w jego rozwój w re-
gionie oraz działalność muzyczną, 
jej osiągnięcia, koncerty oraz na-
grania płytowe. Opisała również 
działalność prowadzonych od lat 
przez nią Klubów Miłośników Po-
ezji Śpiewanej począwszy od 
„Piwnicznej Izby”w Bielawie (1990 
rok), klubu „Poetycka Stajnia”w 
Dzierżoniowie (1994r.) prowadzo-
nym wspólnie z bratem Adamem, 
po klub „Pozytywka”  działający w 
Bielawie przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej  od ponad trzynastu lat. 
W pracy została opisana nie tylko  
działalność  klubu „Pozytywka”, 
ale także  jego rozwój.  W pracy 
zawarto  najważniejsze wydarze-
nia kulturalne, koncerty, spotkania 
i wieczory autorskie. Przedstawio-
no także stałych członków klubu 
oraz ciekawe wypowiedzi niektó-
rych osób.

W dniach 12-13 września w 
Gdyni po raz czwarty odbywał się 
Festiwal Młodzi dla Historii, będący 
częścią Festiwalu Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci. 

Pięcioro uczniów Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie: Michalina Paluch, 
Natalia Zygmunt i Jakub Orda, 
Aleksandra Krupiarz i Angeli-
ka Cieśla (opiekunowie projektu: 
Renata Norberciak, Bartosz Ma-
chała) po raz drugi uczestniczyło w 
Gdyni w tym Festiwalu, na który za-
proszenie było nagrodą w projekcie 
IPN „Opowiem ci o wolnej Polsce”.

Po projekcji  filmu „Tropem 
Wyklętych” uczniowie spotkali dwo-
je prawdziwych bohaterów tamtych 
czasów: panią Marię Mirecką-Lo-
ryś i pana Józefa Bandzo. Oboje 
czynnie walczyli o wolną Polskę, 
najpierw z okupantem niemieckim, 
a następnie z władzą komunistycz-
ną. 

Następnie  w Muzeum Ma-
rynarki Wojennej odbyła się pro-
jekcja 13 filmów konkursowych, w 
tym dwóch z Bielawy. Wieczorem 
wręczono nagrody młodym twór-
com, a po tej uroczystości odbył się 
niesamowicie wzruszający koncert 
rockowej kapeli Contra Mundum, 
która po raz pierwszy zaprezento-
wała teksty polskich poetów patrio-
tycznych.

W drugim dniu organizato-
rzy przygotowali dla młodych twór-
ców warsztaty filmowe prowadzo-
ne przez zawodowych filmowców. 
Bielawianie, pracując pod okiem 
pani reżyser Marii Wiśnickiej, 
uczyli się, jak prawidłowo przygo-
tować plan filmowy, jak zaplano-
wać rozstawienie kamer czy też 

narysować storyboard. Następnie, 
wykorzystując zdobyte doświad-
czenie, nakręcili krótki wywiad 
z panem Januszem Niemcem, 
który będąc pięciolatkiem, został 

Bielawscy gimnazjaliści na Festiwalu w Gdyni
aresztowany w 1946 roku za dzia-
łalność antypolską.

Filmowcy z Bielawy zapowia-
dają też walkę o „Anioła Wolności” 
w roku 2015.
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Kolejny bielawski kościół i 
kolejny koncert w ramach Polsko-
-Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. Tym razem 4 października w 
kościele pw. Ducha Świętego odbył 
się „Koncert na dwa fortepiany”, 
a jego wykonawcami byli Anna i 
Dominik Zabłoccy. Małżeństwo, 
które jako duet zadebiutowało w 
2006 roku podczas III Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej im. Księżnej Daisy w Książu 
i Pszczynie. W trakcie kursu mi-
strzowskiego, organizowanego w 
ramach tego festiwalu, duet praco-
wał pod kierunkiem Paula Guldy. 
Następnie doskonalił swoje umie-
jętności podczas zajęć prowadzo-
nych przez prof. Maję Nosowską w 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Koncerto-
wał m. in. w Piwnicy Artystycznej 
Kurylewiczów w stolicy. W stycz-
niu 2008 r. wystąpił wraz z Orkie-
strą Kameralną Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Witolda 
Lutosławskiego w Nysie podczas 
Koncertu Noworocznego w tamtej-
szym Muzeum.

Na program bielawskiego 
koncertu złożyły się utwory: Kon-
cert c-moll na 2 fortepiany BWV 
1060 Jana Sebastiana Bacha, Tań-

ce węgierskie nr 1-5 (wersja na 
dwa fortepiany) Johannesa Brahm-
sa, Scaramouche Dariusa Milhau-
da i Libertango Astora Piazzoli.

Ależ to był koncert. Zagrali 
przepięknie. Nic zatem dziwnego, 
że Annie i Dominikowi Zabłockim 
zgotowano owację na stojąco. Były 
oczywiście bisy, na specjalną proś-
bę proboszcza parafii ks. kanonika 
Krzysztofa Pełecha artyści m. in. 
ponownie wykonali Libertango.

W imieniu Komitetu Organiza-
cyjnego XXV Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie, 
które odbywają się pod patrona-
tem honorowym przewodniczące-
go Rady Miejskiej Leszka Stróży-
ka i burmistrza Bielawy Ryszarda 
Dźwiniela, przewodniczący Rady 
podziękował wykonawcom za pięk-
ny koncert, a księdzu proboszczowi 
za możliwość jego zorganizowania 
w kościele. Obecny na koncercie 
Julian Golak – prezes Stowarzy-
szenia Komitet Obywatelski Ziemi 
Kłodzkiej, pomysłodawca i inicjator 
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej powiedział o organizowa-
nych w najbliższym czasie impre-
zach i o tym, jak wpadł na pomysł 
organizacji tych szczególnych dni.

 Barbara Lesiewicz

Koncert na dwa fortepiany

W sobotni wieczór 4 paź-
dziernika w pierwszym spotkaniu 
przed własną publicznością siatka-
rze Beewatec Bielawianka Bester 
Bielawa pokonali 3:0 zespół WKS 
Sobieski Żagań. Można by rzec, 
patrząc na wynik spotkania, że to 
był łatwy mecz, ale tak w rzeczywi-
stości nie było. Goście przyjechali 
do Bielawy w niemal identycznym 
zestawieniu w jakim grali przed 
rokiem, zaś w naszym zespole w 
pierwszej szóstce plus libero wy-
stąpiło 5-ciu nowych zawodników 
w porównaniu z poprzednim se-
zonem. Stąd jeszcze w niektórych 
momentach widać było czasami 
brak zgrania. Sama gra jednak cie-
szyła oko dosyć licznie zgromadzo-
nej na hali publiczności. Widać było 
to, czego przed rokiem nieco  za-
brakło, w szczególności w elemen-
cie zagrywki, w której to niemal roz-
nieśliśmy przeciwnika w ważnych 
fragmentach poszczególnych se-
tów. 

Trener BBBB Marcin Jarosz 
w ogóle nie korzystał z siatkarzy 
znajdujących się w kwadracie dla 
rezerwowych, co także świadczy o 
tym, że mimo drobnych przestojów, 
zawodnicy znajdujący się na par-
kiecie dobrze realizowali założenia 
taktyczne na każdej pozycji.

Wygrana z Sobieskim Żagań na inaugurację II ligi w Bielawie
Beewatec Bielawianka Be-

ster Bielawa vs WKS Sobieski 
Żagań 3:0 (16, 21, 22)

BBBB: Strubbe, Durski, Glin-
ka (K), Tomiałowicz, Jurczyński, 
Wawrzyniak, Kukla (libero) oraz 
Kapczuk, Surtel, Leński, Polakow-
ski, Prokopowicz

Sobieski Żagań: Matyja, Bart-
nik, Judycki, Radomski, Śląski (K), 
Sajdak, Pigla (libero) oraz Baum-
garten, Bogdanowicz, Kiełbus, Tal-
kowski, Strykowski

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundo-

wanie w ten weekend nagród dla 
naszej publiczności:

Pizzeria Barizolla z Dzierżo-
niowa – Pani Maria Danuta Ma-
tuszczyk

Pierogarnie z ulicy Paderew-
skiego 6 i Żeromskiego 28 w Biela-
wie - pani Agnieszka Łomoć i Beata 
Mastalerz

Pizzeria Koko-Haus z ul. Wol-
ności w Bielawy – Pan Łukasz Ku-
rek

Mechanika Pojazdowa Wul-
kanizacja z ul. Waryńskiego 25 w 
Bielawie – Pan Sebastian Leśniak

Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB - 
Gimnazjum nr 1 Bielawa na 4 miejscu

4 października odbyły się w Chojnowie Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska w MTB. Duży sukces odnieśli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bielawie, 
którzy w klasyfikacji drużynowej zajęli 4 miejsce wśród 22 startujących 
reprezentacji szkół województwa. Najlepszym zawodnikiem bielawskiej 
szkoły był Dominik Troczka, który w stawce 67 zawodników zajął 7 miej-
sce. Oprócz Dominika dla szkoły punkty zdobyli: Karol Postrożny (24 
miejsce) i Daniel Kuzyk (30 miejsce).

4 października w Świerado-
wie Zdrój odbyła się finałowa edy-
cja BIKEMARATONU. Ponad 1000 
kolarzy wystartowało w piękny sło-
neczny dzień na trzech trasach 
MINI 25km (750m), MEGA 50km 
(140m) i GIGA 73km (2200m). Ma-
lownicza trasa przebiegała obok 
Polany Izerskiej, Kopalni Stanisław 

i Zakrętu Śmierci. Po maratono-
wych zmaganiach na terenie Sali 
Sportowej HOTELU INTERFERIE 
odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród za Klasyfikacje Generalną 
Bikemaratonu 2014. 

LINCOLN ELECTRIC BE-
STER BIKE TEAM BIELAWA w 
Klasyfikacji Drużynowej Muszkie-

FINAŁ BIKEMARATON 2014

ter (punkty zdobyte przez każde-
go zawodnika liczą się do wyniku) 
zdobył 5 miejsce na 55 drużyn. Jo-
anna Bagińska w kategorii Mega 
K-4 była piąta, Kamila Piechowicz 
w kategorii Mini K-3 była dziesiąta 
i Leszek Staszewski w kategorii 
Mini M-6 był czwarty. 

W sezonie 2014 Lincoln Elec-
tric Bester Bike Team Bielawa re-
prezentowali: Joanna Bagińska, 
Grzegorz Bagiński, Jędrzej Bu-
dzik, Sebastian Balsam, Dariusz 
Baluch, Wacław Barancewicz, 
Grzegorz Chłodowicz, Paweł 
Chojnacki, Jan Dubas, Andrzej 
Kiełbasa, Piotr Kunigowski, Ma-
rek Kuś, Bartek Kutarba, Krzysz-
tof Kupiec, Paweł Lipiński, 
Krzysztof Myszkowski, Krzysztof 
Migoń, Mateusz Mrzygłód, Artur 
Marzec, Irek Panek, Kamila Pie-
chowicz, Wojciech Piechowicz, 
Małgorzata Podgórska, Dariusz 
Podgórski, Adam Pichniarczyk, 
Krzysztof Sadurski, Jacek Sury, 
Rafał Smoliński, Leszek Sta-
szewski, Wojciech Siwik, Witold 
Węglarz, Rafał Wójcik, Daniel 
Wyrzucki.          

 www. lincolnmtb.pl

Gimnazjum nr 1 w Bielawie ponownie było go-
spodarzem zawodów lekkoatletycznych. 19 września 
przy słonecznej pogodzie odbył się Gimnazjalny Mi-
tyng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Bielawy i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy. Na boisku 
lekkoatletycznym gimnazjum, OSiR Bielawa wspólnie 
z gospodarzem imprezy oraz klubem Muflon Bielawa, 
zorganizował bardzo ciekawą imprezę sportową dla 
uczczenia 90-lecia nadania praw miejskich Bielawie i 
15-lecia reformy oświatowej i utworzenia szkół gimna-
zjalnych.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk oraz dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie Monika Rusnak. Pierw-
szy sygnał startowy wykonał pan Leszek Stróżyk i był 
to start biegu na 60 m.

W zawodach udział wzięło w sumie 102 uczniów 
bielawskich gimnazjów (45 dziewcząt i 57 chłopców), 
którzy rywalizowali w trzech konkurencjach: bieg na 
60 m, bieg przez płotki na 60 m i skok w dal. Wyjątko-
we emocje startującym i kibicom dostarczył bieg przez 
płotki, który jest konkurencją bardzo efektowną choć 
trudną i bardzo rzadko organizowaną na zawodach 
w naszym rejonie. Przez ponad 3 godziny uczniowie 
Gimnazjum nr 1, 2 i 3 rywalizowali między sobą, wal-
cząc o medale i punkty w klasyfikacji drużynowej. 

Na zakończenie zawodów burmistrz Bielawy, 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz dyrektor szkoły 
wręczyli  54 medale i dyplomy w sześciu kategoriach 
indywidualnych. Puchar dla najlepszej szkoły zdo-
była drużyna gospodarzy Gimnazjum nr 1 przed 
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Dyrektor Monika 
Rusnak wręczyła ufundowaną przez siebie nagrodę 
specjalną dla najlepszej zawodniczki zawodów, Karo-
liny Zimnowody z Gimnazjum nr 2.

Pełne wyniki oraz obszerna i atrakcyjna galeria 
zdjęć, dostępna jest na stronie Gimnazjum nr 1: http://
www.gim1bielawa.pl/
Medaliści zawodów:
60 m DZ - r. 2001    
1. Pastuszka Natalia G3  9,19
2. Misiołek Patrycja G2  9,59
3. Siejk Oliwia G1  9,70
60 m DZ - r. 2000   
1. Zimnowoda Karolina G2  8,53
2. Rumin Magdalena G2  8,88
3. Tylak Karolina G1  8,90
60 m DZ - r. 1999   
1. Wierzbicka Agnieszka G2  9,09
2. Raszpla Paulina G1  9,54
3. Augustyniak Justyna G2  9,60
 60 m CH - r. 2001   
1. Kubiak Adrian G3  8,26
2. Paprota Jakub G1  8,60
3. Krupnicki Patryk G3  9,46
60 m CH - r. 2000   
1. Strózik Brajan G1  7,48

2. Szeremeta Michał G3  8,38
3. Krzesiński Mateusz G1  8,40
60 m CH - r. 2000   
1. Ślęzak Sebastian G1  7,58
2. Kuzyk Daniel G1  7,78
3. Orda Jakub G1  7,85
60 m p.pł.-DZ - r. 2001   
1. Ślęzak Nikola G1  12,52
2. Budziszewska Julia G2  12,75
3. Ciszewska Katarzyna G3  13,20
60 m p.pł.-DZ - r. 2000   
1. Wróbel Martyna G2  11,64
2. Gawra Kasandra G1  11,66
3. Łosyk Roksana G1  12,24
60 m p.pł.-DZ - r. 1999   
1. Wierzbicka Agnieszka G2  12,72
2. Augustyniak Justyna G2  13,00
3. Sobczyńska Anna G2  13,28
skok w dal -DZ - r. 2001 
1. Gębska Karolina G2  3,50
2. Ślęzak Nikola G1  3,50
3. Skubisz Kamila G1  3,26
skok w dal -DZ - r. 2000   
1. Zimnowoda Karolina G2  4,14
2. Antończak Aleksandra G2  4,11
3. Tylak Karolina  G1 4,05
skok w dal -DZ - r. 1999   
1. Wierzbicka Agnieszka G2  3,45
2. Raszpla Paulina G1  3,43
3. Augustyniak Justyna G2  3,30
skok w dal -CH - r. 2001  
1. Paprota Jakub G1  4,35
2. Kubiak Adrian G3  4,33
3. Kazubek Przemysław G1  4,04
skok w dal -CH - r. 2000   
1. Orawiec Maciej G1  4,86
2. Szeremeta Michał G3  4,80
3. Strózik Brajan G1  4,50
skok w dal -CH - r. 1999   
1. Troczka Dominik G1  5,08
2. Kuzyk Daniel G1  4,80
3. Gajda Bartosz G1  4,65

Gimnazjalny Mityng Lekkoatletyczny

W sobotę 27 września na 
OWW Sudety odbył się III Memoriał 
Michała Wojtanowskiego, trenera i 
założyciela klubu ULKS MUFLON 
Bielawa. Organizatorem biegu był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biela-
wie. W ciepły i słoneczny dzień na 
listę startową wpisało się 190 za-
wodników z roczników: 1995-1998, 
1999-2001, 2002-2003, 2004-
2005, 2006-2007. Zawody rozpo-
częły się biegiem przedszkolaków 
na dystansie 100m. Szkoły pod-
stawowe miały do pokonania dy-
stanse 200m, 400m, 600m. Z kolei 
młodzież gimnazjalna i ponadgim-
nazjalna rywalizowała na trasach 
o długości 800m oraz 1200m. Bieg 
główny rozpoczął się o godzinie 
12:00. Wystartowało 42 zawodni-
ków na dystansie 2150m.

Wyniki:
Przedszkolaki dziewczynki (w tym 6 latki):
Julia Rakoczy SP 4  z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie 
Zofia Krawecka ESP 7 Bielawa
Ewa Wyligała Baranowice
Przedszkolaki chłopcy (w tym 6 latki):
Szymon Masłowski ESP 7 Bielawa
Oliwier Wilk ESP 7 Bielawa
Hubert Jazowski SP 10 Bielawa
Bieg na 200m: dziewczęta 2006-2007
Iga Modrzewska SP 4  z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie
Bianka Iwańska ESP 7 Bielawa
Weronika Zacharska Legnica
 Bieg na 200m: 
chłopcy 2006-2007
Wiktor Flisowski ESP 7 Bielawa
Bruno Wrona ESP 7 Bielawa
Kacper Markowski SP 4 z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie
Bieg na 400m: dziewczęta 2004-2005
Wiktoria Rekowska Wrocław
Gracjana Torenc ESP 7 Bielawa
Natalia Sarat SP 4 z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie
Bieg na 400m: chłopcy 2004-2005
Kamil Mazur ESP 7  Bielawa
Oskar Stachura ESP 7  Bielawa
Dawid Suchorski SP 4  z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie 
Bieg na 600m: dziewczęta 2002-2003
Agata Izdebna Dzierżoniów
Kinga Tomalik ESP 7 Bielawa
Magdalena Hołub SP 10 z Oddziałami  
 Sportowymi w Bielawie
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Bieg na 600m: chłopcy 2002-2003
Jakub Hendzel SP 4  z Oddziałami  
 Integracyjnymi w  
 Bielawie 
Dominik Pęczkowski ESP 7 Bielawa
Witold Palus Dzierżoniów
Bieg na 800m: dziewczęta 1999-2001
Aleksandra Hołub Gimnazjum nr 2 w Bielawie
Martyna Wróbel Gimnazjum nr 2 w Bielawie
Karolina Jurczyk Gimnazjum nr 5 w Bielawie
Bieg na 800m: chłopcy 1999-2001
Michał Mroczkowski Gimnazjum nr 2  
 w Bielawie
Jakub Orda Gimnazjum nr 1  
 w Bielawie
Oskar Pastuszka Gimnazjum nr 3  
 w Bielawie
Bieg na 1200 m: dziewczęta 1996-1998
Paulina Szakiel Świdnica
Patrycja Kozak Świdnica
Bieg na 1200 m: chłopcy 1996-1998
Wojciech Grześków Świdnica
Kacper Pruchnicki LO Bielawa
Sławomir Jarocki LO Bielawa
Bieg Główny - 2150 m
Kategoria: K-20
Paulina Wojtanowska Bielawa
Paulina Szakiel Świdnica
Katarzyna Kalita Świdnica
Kategoria: M-20
Wojciech Grześków Świdnica
Bartłomiej Bialic Lwówek Śląski
Oskar Pastuszka Bielawa
Kategoria: K-30
Agnieszka Stankiewicz Bielawa
Kategoria: M-30
Dawid Gut Świdnica
Łukasz Bób Wrocław
Łukasz Pędziwiatr Bielawa
Kategoria: K-40
Anna Sarat Bielawa
Kategoria: M-40
Marek Leśnicki Stanowice
Witold Janiak Wrocław
Kategoria: K-50
Jadwiga Stagrowska Lewin Brzeski
Kategoria: M-50
Ryszard Mydłowski Świdnica
Krzysztof Chudyk Piława Górna
Marek Sarat Bielawa
Kategoria: M-70
Narcyz Jasiecki Świdnica
Mikołaj Witczak Bielawa

Zawodnicy zajmujący miejsca 
I-III w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali medale, dyplo-
my oraz na0grody rzeczowe. Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy za uczest-
nictwo i do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne są na 
stronie: www.osir.bielawa.pl

7 października odbyło się pierwsze spo-
tkanie z cyklu „Czytanki Dzieciaczka” w Pokoju 
Spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Mali 
goście poznali biedronkę w czarne kropki i wie-
wiórkę z rudą kitą. Na wstępie każdy z uczest-
ników podał swoje imię i zasiadł na wybra-
nym krzesełku. Dzieci porównywały wielkość 
i kształt książeczek z niebieskiego wózeczka, 
odszukiwały podobieństwa lub różnice biedro-
nek i wiewiórek z malowanek. Po wysłuchaniu 
wierszy „Jak biedronka zgubiła kropki” Wandy 
Chotomskiej i „Żuk” Jana Brzechwy odbyła się 
zabawa w szukanie kropek na ilustracjach i na 
sobie. Biedronka ma czarne kropki, Muchomor 
białe, Człowiek piegi brązowe. 

Maluchy chętnie brały udział w zabawach 
integracyjnych „Lustro” i „Całuski”, odgadywa-

niu zagadek i w wyliczankach. Kilkulatki cier-
pliwie wysłuchały bajki o wiewióreczce znanej 
wszystkim, jako Basia i skrzacie Heniu. Wier-
sze o wiewiórkach Bronisławy Ostrowskiej i 
Władysława Broniewskiego i obejrzane obraz-
ki pomogły zapamiętać dzieciom, że wiewiór-
ka ma rude futro (zimą szare), cztery łapki z 
pazurkami, ogon zwany kitą, mieszka w dziu-
pli ptasiej, robi zapasy na zimę (orzechy, żołę-
dzie, grzyby), troskliwie opiekuje się wiewiór-
czętami. 

W spotkaniu wzięły udział: Zuzia z bracisz-
kiem Wiktorem i mamą, Natalka z mamą, Dawi-
dek z mamą oraz Krystian razem z dziadkiem. 
Wielkie DZIĘKUJEMY! 

   Jolanta Pawlak

Biedronka i wiewiórka - Czytanki Dzieciaczka 30 września reprezentacje 
dziewcząt i chłopców z Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie zwyciężyły w Mistrzo-
stwach Powiatu w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. Zawody odbyły 
się w Niemczy. Dziesięcioosobowe 
reprezentacje dziewcząt rywalizo-
wały na dystansie 600 m, a chłopcy 
mieli do pokonania okrążenie o dłu-
gości 800 m. W kategorii dziewcząt 
i chłopców z dużą przewagą zwycię-
żyli uczniowie bielawskiej jedynki. 9 
października w finale mistrzostw wo-
jewództwa Gimnazjum nr 1 z Biela-
wy będzie reprezentowało powiat 
dzierżoniowski. 

Skład drużyny dziewcząt: 
Ślęzak Nikola, Gądek Nikola, Ło-
syk Roksana, Brylińska Katarzy-
na, Chmielewska Dagmara, Ho-
dun Beata, Matusiewicz Monika, 
Siejk Oliwia, Dankowska Patry-

Zwycięstwo reprezentacji Gimnazjum nr 1
cja, Gawra Kasandra, Zygmunt 
Natalia (rezerwowa). 

Mistrzowie powiatu w ka-
tegorii chłopców: Troczka Do-

minik, Kuzyk Daniel, Granzow 
Bartosz, Postrożny Karol, Pa-
luszek Damian, Orda Jakub, 
Mazur Bartłomiej, Krzesiński 
Mateusz, Mika Michał, Ślęzak 
Sebastian.

Wykonawcami koncertu byli Anna i Dominik Zabłoccy 
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17-19.10
PSZCZÓŁKA MAJA godz.17.00 

prod. Australia
Maja to mała pszczółka o wielkim 

sercu i urzekającej osobowości! Urodzo-
na w perfekcyjnie zorganizowanym spo-
łeczeństwie pszczół robotnic, Maja marzy 
o prawdziwej wolności oraz ekscytującym 
życiu pełnym zabawy i wielkich przygód. 
Prawda jest bowiem taka, że dla inteli-
gentnej Mai świat jest zbyt interesującym 
i pozytywnie tajemniczym miejscem, by 
zmarnować swe życie na pracę w ulu. 
Nie ma drugiej takiej pszczoły jak Maja! 
Mająca nonkonformizm we krwi, pełna 
entuzjazmu pszczółka o bujnej wyobraź-
ni chciałaby zasmakować wszystkiego, 
co świat oferuje. Jej zachwyt nad pięk-
nem otoczenia oraz wrodzony wdzięk za-
pewniają jej zniewalającą energię, która 
niedługo sprawi, że wszyscy przeciwnicy 
staną po jej stronie, a pozostałe pszczoły 
odnajdą w sobie chęć do radosnego życia

ZOSTAŃ JEŚLI KOCHASZ 
godz.19.00 prod. USA

Mia Hall, nieśmiała i utalentowana 
muzycznie nastolatka, zawieszona przez 
jeden dzień między życiem a śmiercią musi 
zdecydować, po której stronie zostanie.

24-26.10
KROCZĄC WŚRÓD CIENI 

godz.17.00 prod. USA

Eks-glina Matt Scudder (Liam 
Neeson) zarabia na życie jako prywat-
ny detektyw. Zostaje wynajęty przez 
handlarza narkotyków, którego żonę 
porwano, a następnie zamordowano w 
brutalnych okolicznościach. Scudder 
rozpoczyna śledztwo i wkrótce odkry-
wa, że za śmiercią kobiety stoją seryj-
ni mordercy, mający na koncie szereg 
krwawych zbrodni. Balansując na gra-
nicy prawa, detektyw zrobi wszystko, by 
powstrzymać psychopatycznych zabój-
ców przed kolejnym atakiem.

BEZ LITOŚCI godz.19.00 prod. USA
Robert McCall (Denzel Washing-

ton) jest przekonany, że udało mu się 
zostawić za sobą przeszłość i rozpo-
cząć nowe spokojne życie. Kiedy jed-
nak spotyka Teri (Chloe Grace Moretz), 
młodą dziewczynę, pozostającą w rę-
kach brutalnych rosyjskich gangsterów, 
nie może bezczynnie stać z boku. Po-
rzuca narzucony sobie styl nieanga-
żującego się w sprawy innych odludka 
i postanawia jej pomóc. Popycha go 
do tego wewnętrzne poczucie prawa i 
uczciwości, ale i chęć odkupienia swo-
ich win. Przeszłość Roberta McCalla 
nie była bowiem bez skazy - ma na kon-
cie sporo złego. Nie jest z tego dumny 
i w ten sposób stara się zadośćuczynić 
wyrządzone krzywdy

                    kom lg

Do 27 października
Wystawa prac malarskich 

czeskiego malarza Jirego Kollerta 
z Polic nad Metuji w ramach XXV 
Polsko-czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej. Sala wystawa  Art – In-
kubatora przy ul. Piastowskiej 19 w 
Bielawie.

O Artyście:
Jiri Kollert  urodzony w1936r. 

w Policach nad Metujią. Przygodę ze 
sztuką zaczynał jako samouk. Duży 
wpływ na jego twórczość artystycz-
ną miała wystawa czeskiej malarki 
Antoníny Slavik. Pod wpływem im-
presjonistycznego malarstwa artystki 
tworzy do dzisiejszego dnia.  Kollert 
to malarz okolic Polic, Broumova i 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

Náchodu. W swoich obrazach przed-
stawia pejzaże oraz  kompozycje flo-
rystyczne. Ścieżki artystyczne Jirie-
go przebiegają również przez nasze 
miasto i jego okolice. Od ponad 15 
lat uwiecznia je podczas Bielawskich 
Plenerów Malarskich.

19  października
g.11.00 „Droga do Boga – 

Bóg jest miłością” - pokaz panto-
mimy w wykonaniu uczniów G2 
– w ramach Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej – Kościół 
pw.WNMP

Zajęcia stałe od 15 wrze-
śnia:

- Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachow-

ska: Soliści: poniedziałek i czwar-
tek g.16.00;  Chór Kameralny: wto-
rek 15.30;  

Zespół wokalny „Erato” sobo-
ty 9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Qu-
artet” czwartek18.00 – 20.00   –  
pozytywka Art.-Inkubator

- Zespół wokalny seniorów 
Czerwona Jarzębina prowadzi 
instr. Anna Rataj – środa g.16.30 
– magazyn artystyczny Art.-Inku-
bator

- Bielawska Kapela Podwór-
kowa – środy 16.00 – sala prób or-
kiestry

- Mali Kreatorzy –piątki–16.30  
art.inkubator pracownia ceramiki - 
prowadzi mgr inż.arch.krajobrazu 
A.Juraszek

Zapraszamy na zajęcia ceramiczne
Zapraszamy do udziału w interesujących zajęciach ceramicznych organizowanych 

w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości. Szczegóły na plakacie.


