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6 września nastąpiło dłu-
go oczekiwane podpisanie aktu 
notarialnego, na podstawie któ-
rego doszło do przeniesienia 
prawa własności Zbiornika 
Wodnego Sudety, należącego 
do skarbu państwa, na rzecz 
miasta Bielawa. Dokument 
podpisali burmistrz Bielawy Ry-
szard Dźwiniel i starosta po-
wiatu dzierżoniowskiego Ja-
nusz Guzdek.

Dzięki prawu własności do 
nieruchomości, będących w użyt-
kowaniu wieczystym państwa 
Buczek, miasto będzie mogło 
wreszcie wystąpić do sądu o 
wygaszenie umowy użytkowa-
nia. 

Wniosek do sądu, który zo-
stał przygotowany przez miasto 
już dwa miesiące temu, zawiera 
szczegółową dokumentację pre-
zentującą wielokrotne działania 
na szkodę zbiornika i urządzeń 
wodnych przez użytkownika wie-
czystego. Zostanie on złożony 
w sądzie w ciągu najbliższych 
dni. 

W trakcie spotkania z dzien-
nikarzami burmistrz Bielawy wyra-
ził nadzieję, że po podpisaniu aktu 
notarialnego wojewoda dolnoślą-
ski oraz starosta powiatu dzier-
żoniowskiego będą wspierać wła-
dze Bielawy i udzielą jej wszelkiej 
pomocy w dalszym etapie walki o 
zbiornik. 

Ryszard Dźwiniel podzięko-
wał również internautom zaanga-
żowanym w akcję na Facebooku 
„Naszego jeziora nie oddamy” 
oraz mieszkańcom Bielawy za 
okazane wsparcie. 

Łukasz Masyk

Akt notarialny podpisany - Zbiornik Sudety własnością miasta

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom 
bielawskich szkół dziękujemy za pasję i entuzjazm, jakie wkła-

dacie Państwo w swoją trudną i odpowiedzialną pracę. To dzięki 
Wam młodzi obywatele naszego miasta nie tylko zdobywają wiedzę, 
ale także odkrywają i rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.

W tym szczególnym Dniu życzymy Wam wiele satysfakcji z 
wykonywanej pracy, poczucia dobrze spełnionej misji oraz wielu suk-
cesów zawodowych i wzorowych uczniów.

Prosimy przyjąć także jak najlepsze życzenia zdrowia, zadowo-
lenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Leszek Stróżyk                                           Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący                                          Burmistrz 
Rady Miejskiej Bielawy

Do budżetu Bielawy 
powrócą pieniądze, które miasto 
wydało na budowę fontanny, pla-
cu „Elfickiego” oraz alejek na 
terenie ośrodka „Sudety”. Bie-
lawa pozyskała 2,04 mln złotych 
z funduszy unijnych, które w 85% 
zrefundują nakłady na inwestycje w 
infrastrukturę turystyczną.

Dzięki wsparciu Bielawa 
nie tylko odzyska dawno już 
wydane pieniądze, ale także 
będzie mogła wykonać na tere-
nie ośrodka „Sudety” budowę 
siłowni plenerowej. Nowa atrak-

Ośrodek “Sudety” - 2 miliony złotych z funduszy unijnych

cja, która pojawi się w przyszłym 
roku w pobliżu placu zabaw, będzie 
podobna do cieszącej się dużym 
zainteresowaniem siłowni w parku. 

Oprócz strefy fitness w przy-
szłym roku miasto wykona kole-
jne ścieżki spacerowe oraz drogę 
z kostki betonowej - od wjazdu na 
ośrodek wzdłuż Willi Manhattan i Go-
ścińca Sudeckiego. Pozyskane pienią-
dze sfinansują w większej części zak-
up muzycznej aplikacji do fontanny, 
dzięki której wodne pokazy staną 
się jeszcze bardziej atrakcyjne. 

  Łukasz Masyk

Obradowali 
bielawscy radni

Na pierwszej po wakacyj-
nej przerwie sesji Rady Miejskiej 
Bielawy, która odbyła się 28 sierp-
nia,  radni rozpatrzyli 7 projektów 
uchwał w sprawach: Wieloletnie-
go programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bielawa na lata 2013-2017, Wie-
loletniego Planu Rozwoju i Mo-
dernizacji Urządzeń Wodociągo-
wych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
dla Gminy Bielawa na lata 2013-
2015, emisji obligacji Miasta Bie-
lawa oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez Bur-
mistrza Miasta, zmian budżetu 
gminy na 2013 rok i zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bielawa, udzielenia pomo-
cy rzeczowej Powiatowi Dzierżo-
niowskiemu, zmiany Uchwały Nr 
XXIX/234/2000 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku w sprawie utworzenia gmin-
nej instytucji kultury pod nazwą 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie.

  B. Lesiewicz

W piątek 13 września roz-
poczęła się długo oczekiwana 
przebudowa fragmentu ulicy 
Stefana Żeromskiego. Jeszcze w 
tym roku nową nawierzchnią prze-
jedziemy od skrzyżowania z ulicą 
Dzierżoniowską do skrzyżowania z 
ulicą Handlową.

Piesi natomiast będą mo-
gli korzystać z nowych chod-
ników, które zostaną wybu-

Remont ulicy za 2 miliony złotych
dowane od skrzyżowania z 
ulicą Bohaterów Getta do ulicy 
Dzierżoniowskiej. Wartość re-
alizowanej przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei (DSDiK) 
inwestycji, wynosi niespełna 
2 mln złotych.

- Cieszę się, że po kilku la-
tach udało się przekonać władze 

dokończenie na str. 2
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województwa dolnośląskiego do 
wykonania remontu najbardziej 
zniszczonego odcinka ulicy Że-
romskiego. Jestem przekonany, 
że inwestycja ucieszy wszystkich 
kierowców – powiedział Ryszard 
Dźwiniel - burmistrz Bielawy.

dokończenie ze str. 1
Remont ulicy za 2 miliony złotych

Obecnie drogowcy usuwają 
starą nawierzchnię drogi, by w na-
stępnym etapie wykonać nową pod-
budowę i położyć kolejne warstwy 
asfaltu. Jednocześnie trwają prace 
związane z budową chodników. Według 
informacji z DSDiK przebudowa powin-
na zakończyć się w połowie listopada.

  Łukasz Masyk

Zakończył się remont ulicy Ho-
telowej oraz fragmentów ulic 1 i 3 
Maja. Koszt wykonanych modernizacji 
wyniósł około 260 tysięcy złotych. 

Najbardziej zauważalną 
zmianą jest przebudowa ulicy 
Hotelowej, która zyskała nową 
nawierzchnię i chodniki. Waż-
nym dla kierowców był również 
remont skrzyżowania ulic 3 Maja, 

Modernizacja trzech ulic zakończona

Wolności i Hotelowej oraz re-
mont ulicy 1 Maja na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Berlinga do 
ulicy Słonecznej.

W ostatnich tygodniach 
drogowcy wykonali także 
modernizację najbardziej zniszc-
zonego fragmentu ulicy 3 Maja w 
rejonie Galerii Bielawskiej. 

       Łukasz Masyk

Miasto Bielawa przy współ-
pracy z Miejskim Zarządem Bu-
dynków Mieszkalnych pozyskało 
93 tys. złotych z programu Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-

Mieszkania dla osób wykluczonych społecznie

łecznej, na pomoc osobom zagro-
żonym wykluczeniem społecznym. 
Pieniądze zostaną przeznaczone 
na remont 5. lokali socjalnych 
w budynku przy ulicy Wolności 

120. Zgodnie z założeniem pro-
jektu remont mieszkań wykona-
ją, pod nadzorem pracowników 
spółki MZBM, ich przyszli loka-
torzy.

Wartość całego zadania to 
123 tys. złotych, więc realizacja po-
mysłu w 75 % jest finansowana ze 
środków ministerialnych. Warto do-
dać, że Bielawa jako jedyne miasto 
w powiecie dzierżoniowskim otrzy-
mało pieniądze na ten cel.

Uczestnicy projektu wy-
brani zostaną w tym roku przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Informacji oraz 
Powiatowy Urząd Pracy. W przy-
szłym roku osoby te objęte będą 
specjalnym szkoleniem, po którym 
przystąpią do remontu mieszkań.

Dzięki programowi uda się 
uratować przed zniszczeniem ko-
lejny budynek w Bielawie, a pozy-
skane w ten sposób mieszkania 
będą przeznaczone dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

  Łukasz Masyk

9 września rozpoczęła się 
na terenie pływalni miejskiej 
Aquarius inwestycja warta 2,5 
mln złotych. To zapowiadana 
wcześniej ekomodernizacja syste-
mu energetycznego obiektu, która 
znacząco obniży koszty utrzymania 
basenu.

W ramach inwestycji, na 
którą miasto pozyskało 2,1 mln 
złotych z unijnych funduszy, 
nastąpiła wymiana urządzeń odpo-
wiedzialnych za ogrzewanie wody 
w nieckach pływalni oraz powie-
trza w całym Aquariusie. Wymia-
ną zostały objęte urządzenia kli-
matyzacji i wentylacji oraz filtry 
do basenów. Zamontowano nowe 
systemy zasilające, zbiorniki prze-
lewowe do brodzika, a także nowe 
prysznice.

Unijne dofinansowanie umoż-
liwiło zainstalowanie układu 
chłodniczego z pompą ciepła, 
który będzie chłodzić powietrze 
latem oraz ogrzewać zimą, korzy-
stając z energii powietrza wywie-

wanego. Oprócz tego w Aquariusie 
pojawiły się reduktory zużycia prą-
du, które usprawnią gospodarkę 
energią elektryczną w obiekcie.

Poprzez zastosowanie no-
woczesnych rozwiązań energo-
oszczędnych, inwestycja połączy 

Przeprowadzono ekomodernizację Aquariusa
realne oszczędności wynikające z 
racjonalnego zużywania energii z 
dbałością o ekologię. Prace mo-
dernizacyjne zakończyły się 23 
września. 

Pływalnia Aquarius otwar-
ta została w 1999 roku i zaliczała 
się wówczas do najnowocześniej-
szych tego typu obiektów w woje-
wództwie. W ciągu minionych lat 
urządzenia grzewcze i chłodzące 
utraciły już swoje energooszczęd-
ne właściwości. Powoduje to stały 
wzrost kosztów utrzymania pływal-
ni.

Po zakończeniu inwestycji 
nie dość, że obniżą się koszty 
funkcjonowania basenu, to do-
datkowo ograniczona zostanie 
emisja dwutlenku węgla o ponad 
11%.

  Łukasz Masyk

UCHWAŁA Nr XLI/408/13 w 
sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Bielawa na 
lata 2013-2017

W przyjętej uchwale określono 
m.in. potrzeby remontowe i moderni-
zacyjne, planowaną sprzedaż lokali 
mieszkalnych, zasady polityki czyn-
szowej oraz warunki obniżania czyn-
szu, sposób i zasady zarządzania lo-
kalami i budynkami wchodzącymi w 
skład mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny Bielawa oraz źródła finansowania 
gospodarki mieszkaniowej.

UCHWAŁA Nr XLI/409/13 
w sprawie „Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Ka-
nalizacyjnych dla Gminy Bielawa 
na lata 2013-2015”

Radni przyjęli plan, w którym 
określono planowany zakres usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, 
oraz przedsięwzięcia rozwojowo-

-modernizacyjne i nakłady inwesty-
cyjne w poszczególnych latach.

UCHWAŁA Nr XLI/410/13 w 
sprawie emisji obligacji Miasta 
Bielawa oraz zasad ich zbywa-
nia, nabywania i wykupu przez 
Burmistrza Miasta

W uchwale określono sposób 
emisji, serie oraz ich wysokości, 
termin ich wykupu.

UCHWAŁA Nr XLI/411/13 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Po dokonanych zmianach 
budżet na 2013 rok wynosi: do-
chody – 100.929.909 zł, wydatki – 
103.156.439 zł.

UCHWAŁA Nr XLI/412/13 w 
sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Dzierżoniowskiemu

Gmina Bielawa udzieli Powia-
towi Dzierżoniowskiemu pomocy 
rzeczowej, polegającej na wykona-
niu i przekazaniu dokumentacji pro-
jektowej niezbędnej do realizacji 
zadania pn. „Przebudowa drogi po-

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 28 sierpnia 2013 roku

wiatowej nr 2877D łączącej drogę 
powiatową nr 3017D z drogą wo-
jewódzką nr 384 w Bielawie oraz z 
drogą powiatową nr 3016D i drogą 
wojewódzką nr 383 w Pieszycach – 
etap I” o wartości do 50.000 zł.

UCHWAŁA Nr XLI/413/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIX/234/2000 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
w sprawie utworzenia gminnej in-
stytucji pod nazwą Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki w Bielawie

Zgodnie z przyjętą uchwa-
łą poszerzono zakres działalności 
MOKIS-u poprzez zwiększenie ofer-
ty kulturalnej o dostępność do zaso-
bów informatycznych w bibliotece.

UCHWAŁA Nr XLI/414/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 28 grudnia 2012 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.

  B.Lesiewicz

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczone do zbycia stanowiące załączniki nr 1-3 do 
Zarządzenia nr 221/2013 z dnia 17 września 2013 roku.

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załącznik nr 1  do zarzą-
dzenia nr 220/2013 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 17.09.2013 r. oraz  
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 224/2013 Burmistrza Miasta Bielawa z 
dnia 17.09.2013 r.

Bielawscy Kombatanci wybrali nowy Zarząd

9 września odbyły się wybory w Bielawskim Kole Związku Komba-
tantów RP i BWP oraz Osób Represjonowanych. W skład Zarządu na 
kadencję 2013-2017 zostali wybrani: por. Bronisław Wilk – prezes, por. 
Marian Con – wiceprezes, mgr inż. Ewa Glura – sekretarz oraz jako 
członkowie Zarządu: por. Marian Głowiński, por. Jan Filipiak, por. Mie-
czysław Filipczyk, por. Emilian Mulik oraz por. Franciszek Paśnik.
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5 września miało miejsce w 
naszej szkole niecodzienne wy-
darzenie – pasowanie na czwar-
toklasistę. Wprawdzie uczniowie 
mieli pewne doświadczenie, bo 
przeszli już wcześniej pasowa-
nie na pierwszoklasistę, ale jak 
przystało na czwartaków, zadania 
były o wiele trudniejsze. Pierw-
szą „próbą” był test z języka pol-
skiego: z własnych ciał należa-
ło utworzyć nazwę swojej klasy. 
Nasi młodzi wojownicy wyszli z 
tej próby zwycięsko! Pozostałe 
testy - historyczny, matematycz-
ny, przyrodniczy i sprawnościowy 
- zaliczyli w godnym podziwu sty-

PASOWANIE NA CZWARTOKLASISTĘ W SP4 W BIELAWIE
lu. Nagrodą za wysiłek i zaanga-
żowanie było pasowanie na „ry-
cerzy”, tzn. na czwartoklasistów i 
przyjecie do braci szkolnej. Starsi 
koledzy obserwowali ich zmaga-
nia i głośno im dopingowali. Pa-
sowania dokonały panie dyrek-
torki: Elżbieta Niemczyk i Monika 
Stachowska, które wcieliły się w 
rolę królowych. Aby przypieczę-
tować to wydarzenie czwartokla-
siści zrobili odciski swoich dłoni 
na papierze. Imprezę prowadzi-
ła nauczycielka wychowania fi-
zycznego pani Agnieszka Mruk, 
a pomagali jej wychowawcy klas 
czwartych. 

Autor: Barbara Boczula

Po dwóch miesiącach błogie-
go odpoczynku przyszedł czas na 
rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego. 2 września pierwszy dz-
wonek usłyszało 1928 uczniów 
w prowadzonych przez Bielawę 
szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Z kolei po raz pierwszy 
swój plecak spakowało 378 pierw-
szoklasistów.

Jeszcze w tym roku decyzję 
o posłaniu dziecka sześcioletnie-
go do szkoły podejmowali rodzi-
ce, dopiero od następnego roku 
będzie to obowiązek. W Bielawie 
we wszystkich szkołach podsta-
wowych naukę rozpoczęło 29 
sześciolatków, co stanowi zaled-
wie 10% dzieci z rocznika 2007. 

  Łukasz Masyk

Nowy rok szkolny 2013/2014

Tradycyjnie w Szkole Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie na początku roku 
szkolnego realizowany jest projekt 
edukacyjny „Chcemy być bezpiecz-
ni”. To dobry czas, aby przypo-
mnieć całej społeczności szkolnej 
zasady bezpieczeństwa. Współ-
czesny świat stwarza zagrożenia 
życia ludzkiego, a najbardziej za-
grożone jest bezpieczeństwo dzie-
ci. Wciąż wzrasta liczba wypadków 
drogowych i nie tylko, w których po-
szkodowanymi są dzieci. Projekt 
,,Chcemy być bezpieczni” zawiera 
wiele treści z zakresu szeroko ro-
zumianego pojęcia „bezpieczeń-

stwo’’. Powinien on stać się  dla 
młodego człowieka  wskazówką, 
jak należy postępować,  aby unik-
nąć wielu zagrożeń. Dzięki reali-
zacji projektu chcielibyśmy, aby 
dziecko dowiedziało się, jakie mu 
grożą niebezpieczeństwa i umia-
ło je rozpoznawać. Zależy nam na 
tym, aby uczeń potrafił unikać pu-
łapek oraz zdolny  był do samo-
kontroli, odpowiednio zachowywał 
się na drogach, w miejscach pu-
blicznych, w domu,  w sytuacjach 
zagrożenia życia.   R e a l i -
zując projekt, dzieci brały udział w 

konkursie plastycznym pod hasłem 
„Znam już znaki drogowe”, uczest-
niczyły w wycieczkach w okolicy 
szkoły, tworzyły „Kodeks bezpiecz-
nego zachowania się w szkole”, pi-
sały list do dorosłego na temat po-
czucia bezpieczeństwa w szkole, 
a także rozpoczęły „Sportowy Rok 
w Szkole”, pamiętając o zasadach 
bezpieczeństwa podczas gier i za-
baw zespołowych. W ciągu kilku 
pierwszych dni w szkole mieliśmy 
okazję spotkać się ze strażnikiem 
miejskim panią Agnieszkę Osiewa-
łą, która w sposób bardzo ciekawy 
i obrazowy opowiedziała uczniom 
naszej szkoły, jak zachować się w 
sytuacjach zagrażających bezpie-
czeństwu, zwłaszcza w drodze do 
i ze szkoły. W tych dniach wiele 
nauczyliśmy się także od ratowni-
ków medycznych z AN  MEDICAL, 

Projekt edukacyjny „Chcemy być bezpieczni” w SP4 Bielawa którzy zorganizowali u nas szkole-
nie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, a także pokaz „na żywo” 
udzielania pierwszej pomocy oso-
bie poszkodowanej. Trzeba przy-
znać, że ten ostatni zrobił na dzie-
ciach szczególnie duże wrażenie. 

Cała Społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie składa 
serdeczne podziękowania Straży 
Miejskiej, a w szczególności pani 
Agnieszce Osiewale, a także  ra-
townikom medycznym z AN MEDI-
CAL za wspaniałe lekcje dotyczące 
bezpieczeństwa dzieci. 

Autor: Elżbieta Zych

Szczegółowe informacje są dostępne również w siedzibie DCRL 
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45 b, Tel. 713422523, 713418727,  lub 
technologieict@dcrl.pl., oraz w siedzibie Bielawskiej Agencji Rozwoju Lo-
kalnego Sp. z o.o. Bielawa, ul. Wolności 57, Tel. 746456401. Dla zainte-
resowanych polecamy także stronę www.technologieict.dcrl.pl.
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Kolejne Jubileuszowe 
Regałowisko za nami

Za nami jubileuszowa 15. edycja Regałowiska, czyli najstarszego, 
nieprzerwanie odbywającego się festiwalu reggae w Polsce. Tak jak 
każdego roku i tym razem wystąpiły w Bielawie legendy tego gatunku mu-
zyki z Polski i zagranicy.

Wydarzenie otworzył koncert przed Urzędem Miejskim Jakuba i 
Dariusza Cajznerów oraz  gwiazdy wieczoru Ijahmana Levi. 

W tym roku równolegle grały trzy sceny, na których wystąpiło ponad 
30 zespołów: na dużej i przepięknie oświetlonej oraz nagłośnionej sce-
nie wystąpiły między innymi tacy wykonawcy jak: PANTATEUSZ,  PRO-
TOJE, CAPLETON,  ISRAEL VIBRATION z Jamajki, ALBOROSIE z 
Włoch oraz czołówka polskiego reggae MALEO REGGAE ROCK-
ERS, PAPRIKA KORPS, MARIKA, VAWAMUFIN i MESAJA. 

W wielkim namiocie soundsystemowycm grali m.in.: KABAKA 
PIRAMID i IBA z Jamajki, KINGSTON SOUND  i SENTINEL SOUND, 
MORTAL KOMBAT SOUND  z Niemiec , STEPPA  STYLLE z Rosji 
oraz PAPLO 27, WARRIORS, BRO BRO SOUND, OBORA RECORDS, 
RASTAMTA , SPLENDIT SOUND z Polski. 

Gwiazdą trzeciej sceny: „Jamajcan Style Food Corner” był leg-
endarny JAH SHAKA z Wielkiej Brytanii. 

Tegoroczna edycja Regałowiska była bardzo udana. Dopisała po-
goda, frekwencja oraz zespoły, które wraz z publicznością pod sceną 
główną oraz pozostałych dwóch scenach stworzyły niezapomnianą 
atmosferę.

Dziękujemy:
Mieszkańcom  Osiedla Podgórskiego za cierpliwość  i  wyrozumia-

łość na uciążliwości. Policji: Komendzie Powiatowej  i  Komisariatowi w 
Bielawie oraz wszystkim funkcjonariuszom za życzliwość  i profesjona-
lizm,  Straży Miejskiej,  Ochotniczej Straży Pożarnej Bielawie, służbom 
ochrony za  współpracę. Wszystkim Wolontariuszom i pracownikom  MO-
KiS-u  oraz OSiR-u za zaangażowanie. Wszystkim  Mieszkańcom Biela-
wy i okolic  za życzliwe przyjęcie  gości i  uczestników festiwalu. Koleżan-
kom  i  Kolegom dyrektorom oraz  prezesom jednostek organizacyjnych 
gminy za pomoc w organizacji i logistyce. Burmistrzowi  Miasta  Biela-
wa za wsparcie, opiekę i wszelką pomoc również podległych służb Urzę-
du Miejskiego.  Dziękujemy mediom lokalnym, a zwłaszcza  redakcjom:  
Wiadomości Bielawskich, portalu doba.pl  i Telewizji  Sudeckiej za patro-
nat medialny.

    Dyrektor
      Miejskiego  Ośrodka  Kultury i Sztuki w Bielawie
         Zdjęcia: Ł. Masyk, P.Tabanecki, B. Muracki  

*****

Policja po Regałowisku
- Tegoroczne Regałowisko przebiegło bardzo spokojnie. W okresie 

trwania festiwalu policjanci podjęli kilkanaście drobnych interwencji, które 
miały miejsce na terenie zalewu. Zgłoszono dwie kradzieże z namiotów. 
Nie odnotowaliśmy żadnej bójki ani pobicia. Policjanci byli jednak obecni 
we wszystkich newralgicznych miejscach w trakcie oraz przed i po festi-
walu. Nad bezpieczeństwem uczestników Regałowiska czuwali zarówno 
policjanci mundurowi oraz po cywilnemu, którzy natychmiast reagowali 
na wszelkie przejawy łamania prawa i porządku publicznego. - powie-
dział Doba.pl podinsp. Mariusz Furgała z Komendy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie.
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W latach osiemdziesiątych  
płyty z nagraniami Żeńskiego Chó-
ru Bułgarskiego Radia i Telewizji, 
znanego w świecie jako Le Mystère 
des Voix Bulgares, krążyły w Pol-
sce z rąk do rąk. Kto przywiózł je z 
Zachodu, dawał do przegrania zna-
jomym. 

Chór (i całe bogactwo muzy-
ki bałkańskiej) odkrył dla Zachodu 
szwajcarski etnolog Marcel Cellier, 
którego staraniem  Bułgarki nagrały 
w 1975 roku swoją  pierwszą płytę 
zagraniczną, od razu przewracając 
scenę muzyczną do góry noga-
mi. Na kanale Planete+ wyświe-
tlany jest co jakiś czas film doku-

MISTERIUM GŁOSU
mentalny, świetnie pokazujący nie 
tylko pasję Celliera, ale też i kon-
teksty historyczne, polityczne i kul-
turowe istotne dla Le Mystère des 
Voix Bulgares. W filmie członkinie 
chóru po latach opowiadają, że za 
ich występami za granicą, płytami, 
przebojami, nie szły żadne zachod-
nie pieniądze. Były na państwo-
wych posadach (choć dostanie się 
do chóru było ogromnym osiągnię-
ciem), a dzisiaj po tamtych sukce-
sach zostały im wspaniale wspo-
mnienia i małe emerytury. 

Niedzielny bielawski koncert 
Le Mystère des Voix Bulgares, w 
ramach Wratislavii Cantans, dla 

miłośników muzyki oratoryjno-kan-
tatowej musiał być zaskoczeniem, 
ba, pewnie dla niektórych począt-
kowo nawet zgrzytem. Ludowe pie-
śni kontra msza czy oratorium? A 
jednak to było prawdziwe wydarze-
nie. Pieśni z gór Pirin i Rodopów, 
niezwykłe, poruszające najbardziej 
pierwotnym i zarazem najsilniej od-
działującym instrumentem – ludz-
kim głosem.

Polifoniczność uzyskiwana 
dzięki specjalnej technice śpiewa-
nia, wyróżniająca bułgarską mu-
zykę ludową, stała się tematem 
wielu prac etnologicznych i muzy-
kologicznych. W samej Bułgarii zaś 
muzyka ludowa jest nierozerwal-
nie związana z twórczością tzw. 
kompozytorów poważnych, ada-
ptujących ją, reinterpretujących, 
odnoszących się z jak największą 
powagą do dziedzictwa wielu stu-
leci. 

Oprócz tradycyjnych pieśni, 
bielawska publiczność mogła po-
słuchać również współczesnych 
„wariacji” wokalnych, będących 
źródłem zaskakujących przeżyć, 
jak choćby w utworze „Mehmetio”, 
pieśni miłosnej żyjących w Rodo-
pach muzułmanów, opowiadającej 
o pragnieniach zakochanej dziew-
czyny. Tę pieśń opracował Ivan 
Spassov, a usłyszeliśmy kompo-
zycję wykraczającą poza ramy na-
kreślone tradycją folklorystyczną, 
w której pojawiły się głosy brzmią-
ce jak generatory dźwięku. W pie-
śniach Le Mystère des Voix Bul-
gares słychać archaiczne tradycje 
wokalne, monastyczne chóry wpro-
wadzające wiernych w świat cer-
kiewnego sacrum, odległe echa 
muzyki tureckich okupantów. 

Reasumując, w niedzielny 
wieczór w kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Bielawie byliśmy uczestnikami 
misterium głosu. Koncert przyjęty 
owacyjnie. Oklaskom nie było koń-
ca. Le Mystère des Voix Bulgares 
zaczarował bielawską publiczność 
Wratislavii Cantans. Występ chóru, 
był prawdziwym wydarzeniem.

Kto nie był, może obejrzeć 
obszerne fragmenty koncertu na 
stronach: http://bibliothecabielavi-
ana.com/2013/09/09/8-sierpnia-
2013-r-wratislavia-cantans-w-bie-
lawie/   

15 września w kościele Bo-
żego Ciała w Bielawie wystąpił 
Piotr Matuszewski – organista, 
dyrygent, kompozytor, absolwent 
Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu. Gry na 
organach uczył się u prof. Andrze-
ja Chorosińskiego, dr. hab. Pio-
tra Rojka, prof. Krzysztofa Kamiń-
skiego. Koncertował w Polsce i za 
granicą. Na co dzień współpracu-
je z teatrem Małym we Wrocławiu 
jako autor muzyki do spektakli te-
atralnych. Prowadzi i współtworzy 
zespół kameralny Young Chamber 
Music przy MDK Śródmieście we 
Wrocławiu. Skomponował muzy-
ke do wielu sztuk teatralnych, m.in. 
„Antygony” Sofoklesa, „Szewczy-
ny” na podstawie dramatu „Szewcy” 
Witkacego, „Dziadów” cz. II Adama 
Mickiewicza, „Zemsty” Aleksandra 
Fredry. Ponadto pełni funkcję orga-
nisty i dyrygenta Chóru EX Animo 
przy parafii NMP Wspomożycielki 
Wiernych we Wrocławiu. 

W repertuarze bielawskie-
go koncertu znalazły się utwory 
Jana Sebastiana Bacha: Toccata 
i fuga D-moll BWV 565, Pastorale 
F-dur BWV590, i chorał – Wachet 
auf ruft uns die stimme BWV 645, 
Georga Friedricha Haendla – Al-
leluja z oratorium „Mesjasz”, Jana 
Podbielskiego – Preludium, Anto-
nio Vivaldiego – Concerto nr 3 C-
-dur BWV 594, Charlesa Gounoda 
„Ave Maria”, Leona Boellmana – 
Suita Gotycka, Luisa Jamesa Alfre-
da Lefebure – Welly – Sortie, Ennio 

W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Koncert organowy Piotra Matuszewskiego

Moricone – Obój Gabriela z filmu 
„Misja” i Johna Williamsa – Theme 
Star Wars i Marsz Imperialny. 

To był piękny koncert, a Piotr 
Matuszewski okazał się wirtuozem 
organów. Stąd owacja na stojąco. 

Przy okazji mogliśmy się 
przekonać, jak wspaniałe organy 
są w kościele Bożego Ciala i jak 
niezwykła jest ich moc, zwłaszcza 
jeśli gra na nich wielki artysta. 

Przed koncertem wszystkich 
przybyłych, a szczególnie przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy 
Leszka Stróżyka i burmistrza Ry-
szarda Dźwiniela powitał ks. ka-
nonik Cezary Ciupiak - proboszcz 
parafii, a poszczególne utwory zapo-
wiadał wikariusz ks. Artur Merholc.

 Barbara Lesiewicz

MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA 
BAŚNIOWY  KONKURS  Z  NAGRODAMI !!!

Z okazji przypadającej w 2013 r. 385. rocznicy urodzin i 310. roczni-
cy  śmierci francuskiego pisarza Charlesa Perraulta, sławę zawdzięcza-
jącego zbiorowi baśni „Bajki Babci Gąski” – biblioteka zaprasza wszyst-
kie dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym do klasy VI włącznie do 
udziału w konkursie plastycznym.

Zadanie polega na zilustrowaniu techniką dowolną, na kartce z blo-
ku technicznego formatu A4 lub A3, wybranej baśni tego bajkopisarza.

Praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika konkursu 
(nie przyjmujemy prac zbiorowych). Na odwrocie prosimy podać swoje 
dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, numer szkoły lub przedszkola  (do-
datkowo numer telefonu i miejsce zamieszkania w przypadku dzieci nie 
uczęszczających do przedszkola) oraz tytuł zilustrowanej baśni.                                             

Prace należy składać do dnia 13.11.2013 r. w Dziale Dziecięco-
-Młodzieżowym MBP, ul. Stefana Żeromskiego 43.

Na autorów najbardziej pomysłowych prac czekają nagrody !!!
Z regulaminem konkursu oraz dodatkowymi informacjami można 

zapoznać się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym biblioteki.
Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka Działu Dziecię-

co-Młodzieżowego MBP Jolanta Matuszczak.

Organizatorzy:
Redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.
Skład komisji:
prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, 

Danuta Myśliwiec, Teresa Rodak, Jadwiga Stępień, 
Urszula Ubych, Anna Węclewska.

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań lokalną historią. Propo-

nowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie. Po-
pularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy 
– w roku 2013 jest to zdjęcie zatytułowane „Łąka Dieri-
gów” pochodzące z lat 20. XX w. przedstawiające krowy 
na łące Dierigów obok zakładu „Christian Dierig”.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Kategorie wiekowe:
Uczniowie szkół podstawowych,
Uczniowie szkół ponadpodstawowych,
Dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na ad-
res mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca 
Bielaviana” – bibliothecabielaviana@gmail.com, lub 
w formie papierowej plus elektronicznej do redakcji 
rocznika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, 
ul. Żeromskiego 43 (kontakt: Urszula Ubych, tel. 74 
645 09 66), w terminie do 31 października (czwartek) 
2013 r. jednego wiersza lub jednego opowiadania in-
spirowanego załączonym zdjęciem. Objętość tekstu 
literackiego (niepublicystycznego) nie powinna prze-
kraczać 5 stron wydruku komputerowego.

Nadesłane utwory odpowiadające wymogom 
regulaminu konkursu zostaną opublikowane w serii 
Sudecka poezja i proza. Prace nagrodzone ukażą się 
w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2013”.

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 16 grudnia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 
17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie.

    Zapraszamy

II KONKURS LITERACKI
NA UTWÓR INSPIROWANY FOTOGRAFIAMI BIELAWY

Na zdjęciu od lewej: burmistrz Ryszard Dźwiniel, Piotr Matuszewski, 
proboszcz Cezary Ciupiak i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk

Piotr Matuszewski



8

W sobotnie popołudnie 7 
września, przy pięknej pogodzie, 
bielawscy działkowicze z ogro-
dów: „Sikorskiego”, „Zachód”, „St. 
Staszica”, „M. Reja”, „Wolność” i 
„Radość” wystawili swoje plony. 
Wystawy były piękne, pomimo, że 
bieżący rok był dobry dla urlopo-
wiczów, dla działkowiczów trochę 
mniej. Mniej było więc okazów wa-
rzyw i owoców.

Prezesi w/w ogrodów: P. Mi-
lejski, Wł. Szewczyk, Wł. Jemioł, 
Adolf Chwastek, J. Jaśkiewicz i 
Kr. Szeląg razem z Zarządami zor-
ganizowali stoły wystawiennicze, 
prezentujące najładniejsze okazy 
pozyskane z działek. Udzielali licz-
nych wywiadów, prezentując plony. 

Festyn „Dzień działkowca 
prowadził Adam Pajda, a część ar-
tystyczną Jarosław Florczak. Na 
wstępie zebranych przywitali Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
Leszek Stróżyk i Burmistrz Biela-
wy Ryszard Dźwiniel. Przemówie-
nie okolicznościowe wygłosił Prze-
wodniczący Kolegium Prezesów 
Władysław Szewczyk. Sekretarz 
Okręgowego Związku Sudeckiego 
ROD w Szczawnie Zdroju, Maria 
Klimkow, zabrała głos, omówiając 
zagrożenie dla ROD i projektowej 
ustawy o ogrodach działkowych, 
odczytała apel do posłów o uchwa-
leniu ustawy dobrej dla działkow-
ców i istnienia ogrodów działko-
wych.  

Młodzi zapaśnicy Klubu Spor-
towego „Bielawianka” trenowani 
przez Władysława Stolarczyka 
dali pokaz wstępnych chwytów za-
paśniczych w walce. Zebrani kibi-
cowali pięciu  rodzinom startującym 
w „Potyczkach Rodzinnych” I Miej-
sce zajęła rodzina Głębockich, II 
miejsce rodzina Mazurów, III miej-
sce rodzina Milejskich, IV miejsce 
rodzina Lange, V miejsce rodzina 
Frydryk. Nagrody za najładniej-
szą działkę w 2013 r. ufundował 
Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwi-
niel oraz fundatorzy z SLD, nagro-
dy otrzymało 12 działkowiczów, po 
dwóch z każdego ROD. Z ROD „Si-
korskiego” Adam Bilewski i Tere-
sa Sieczko, z ROD „Zachód” Tere-
sa Mikołajewska i Henryk Jaros, 
z ROD „St. Staszica” Stanisław 
Suchorski i Tadeusz Smalec, z 
ROD „M. Reja” Piotr Różnowicz 
i Jerzy Kowalczyk, z ROD „Wol-
ność” Krzysztof Cudak i Zofia Ku-
raś, z ROD „Radość” Stanisław 
Polański i Edward Rakoczy. 

Część artystyczną prowadził 
Jarosław Florczak, występowali ar-
tyści lokalni, grała Orkiestra „Sart”, 
a do zabawy „na dechach” grał ze-
spół „Respect”. Zabawa trwała do 
godziny 2200.

Kolegium Prezesów Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych 
w Bielawie składa serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich którzy 
przyczynili się swoją aktywnością, 
pomocą w organizacji „Dnia Dział-
kowca”, a także sponsorom pikni-
ku, a w szczególności: Burmistrzowi 
Bielawy Ryszardowi Dźwinielowi i 
pracownikom Urzędu Miasta, Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Bie-

lawy Leszkowi Stróżykowi i rad-
nym Rady Miejskiej; Zbigniewowi 
Skowrońskiego, Adamowi Pajdzie, 
Leszkowi Białkowi, Henrykowi Lich-
nowskiemu, radnym powiatowym: 
Danucie Powierzy i Kazimierzowi 
Florczakowi, radnemu Rady Miej-
skiej w Dzierżoniowie Mieczysła-
wowi Sojce, Dyrektorowi MOKiS – 
Janowi Gładyszowi i pracownikom 
MOKiS, Dyrektorowi OSiR Ewie 
Zalewskiej i pracownikom OSiR, 
Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – dr. Rafałowi Brzezińskie-
mu i wydawnictwu Bibliotheca Biela-
viana, NZOZ Centrum Rehabilitacji 
„Gaja”, Bielawskiej Agencji Rozwo-

Święto plonów bielawskich działkowców

ju Lokalnego, Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo – Kredytowej 
Wspólnota oddział Bielawa, Ban-
kowi Pocztowemu Mikrooddział w 
Bielawie, Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej, Towarzystwu Przyjaciół 
Bielawy, członkom SLD: Jerzemu 
Jankowskiemu, Kamilowi Wojcie-
chowskiemu, Piotrowi Wiśniowskie-
mu, Tomaszowi Filipiukowi, Ro-
bertowi Czajkowskiemu, Grażynie 
Banasik, Wiesławie Moskwie, Wie-
sławie Gąsior, Zofii Nowickiej.

Prezes Kolegium Prezesów
Bielawskich Ogrodów Działkowych

Władysław Szewczyk   
Zdjęcia Leszek Białek
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Dnia 02.09. podczas rozpo-
częcia roku szkolnego odbyło się 
uroczyste otwarcie wyremontowa-
nej sali gimnastycznej wraz z nowo-
czesną przybudówką. Projekt po-
wstał z inicjatywy Dyrektora  ZSO 
w Bielawie Pani Marzanny Kamiń-
skiej oraz Starostwa Powiatowego, 
a pod względem architektonicznym 
przygotowany przez Pracownię 
Projektową „DEKORO”  Pani Iza-
beli Sehn – Wójcik. Jego wyko-
nawcą jest Zakład Ogólnobudow-
lany „BUD-MICH” Pana Krzysztofa 
Michalaka z Wałbrzycha. Pieczę 
nad inwestycją sprawowała Dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rozwoju i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Dzierżoniowie –Pani 
Katarzyna Złotnicka, a  nadzór in-
westorski  Pan Sławomir Sobusiak 
oraz Pani Ewa Agata Nowak.

Otwarcia dokonali: Honoro-
wy Przyjaciel Szkoły – Starosta 
Powiatu Dzierżoniowskiego Pan 
Janusz Guzdek, Dyrektor Szkoły 
Pani Marzanna Kamińska, którym 
towarzyszyły delegacje uczniów z 
wszystkich klas gimnazjalnych i li-
cealnych. 

Po przecięciu wstęgi przed-
stawiciele społeczności szkolnej 
przekonali się, że zajęcia wycho-
wania fizycznego będą prowadzo-

Otwarcie  sali gimnastycznej w ZSO w Bielawie
ne w znacznie lepszych niż dotych-
czas warunkach.

Sala została odmalowana i 
odświeżona, odrestaurowano par-
kiet. W nowej przybudówce po-
wstały przestronne szatnie dla 
chłopców i dziewcząt oraz toalety i 
natryski. Uczniowie chętnie skorzy-
stają z nowo powstałych udogod-
nień.

Warto także wspomnieć o in-
westycjach, których dokonano  w 
ostatnich latach dzięki staraniom 
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskie-
go, a w szczególności Starosty 
Dzierżoniowskiego Pana Janusza 
Guzdka i Wicestarosty Dzierżo-
niowskiego - Pana Dariusza Ku-
charskiego. Pozwalają one na 
lepsze funkcjonowanie szkoły. Bu-
dynek Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie został zmoder-
nizowany na zewnątrz i wewnątrz. 
Położono nowe dachy i wymie-
niono okna. Funkcjonuje również 
nowoczesny system ogrzewania. 
Wszystkie pracownie zostały wy-
posażone w sprzęt komputerowy i 
profesjonalne pomoce naukowe.

Według zapewnień wicesta-
rosty Pana Dariusza Kucharskiego 
kolejną inwestycją w szkole będzie  
nowe boisko.

Katarzyna Podłęcka kl. IIa LO

W dniu 9 września na stronie 
internetowej  dolnośląskiego Szkol-
nego Związku Sportowego uka-
zały się wyniki współzawodnictwa 
sportowego szkół podstawowych. 
Wszystkie dolnośląskie  szkoły 
biorące udział w zawodach spor-
towych otrzymują punkty, które na 
koniec roku szkolnego sumuje się. 
Ogromny wysiłek i zaangażowanie 
uczniów oraz nauczycieli wycho-
wania fizycznego  SP4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi  w Bielawie -  
pani Agnieszki Mruk, pana Janusza 
Weigelta, pani Sylwii Czyżewskiej 
-  zaowocowały bardzo wysokim 
miejscem.  

W klasyfikacji generalnej na-
sza szkoła znalazła się na najwyż-
szym miejscu w historii zajmując 
32 miejsce na  551 szkół. Wynik 
ten uplasował szkołę na pierwszym 
miejscu w powiecie, a na trzecim w 
strefie wałbrzyskiej.  

W roku szkolnym 2012/2013 
uczniowie naszej szkoły reprezen-
towali województwo dolnośląskie 
na Mistrzostwach Polski w Narciar-
stwie Biegowym, zajęli medalowe 
miejsca na mistrzostwach woje-
wództwa w tej dyscyplinie, czwarte 
miejsce w kolarstwie górskim oraz 

SP4 W BIELAWIE NA PIERWSZYM MIEJSCU W POWIECIE  
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE  SPORTOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

uplasowali się na szóstym miej-
scu w lekkiej atletyce. Osiągnięcia 
były możliwe dzięki  pomocy i za-
angażowaniu  Burmistrza Miasta 
Bielawa, Urzędu Miasta Bielawa, 
Dyrektor Szkoły mgr Elżbiety Niem-
czyk, Klubu Sportowego „Muflon” 
Bielawa oraz sklepu Nartybielawa.

pl. Pełne wyniki współzawodnictwa 
sportowego dostępne są na stronie 
internetowej SZS Dolny Ślask pod 
adresem http://www.dolnoslaski.
szs.pl/

Autorzy: 
Janusz Weigelt i Barbara Boczula

Jak każdego roku, klub 
Pozytywka z siedzibą w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przy-

gotował wakacyjną ofertę zajęć 
dla dzieci . Zajęcia odbywały 
się tym razem  w sierpniu we 

wtorki i czwartki w godz. 10 00 
– 13 00. Oprócz  dzieci z Biela-
wy, były także dziewczynki z An-
glii, chłopiec z Irlandii i chłopiec 
z Opola.  Zajęcia prowa-
dzone przez animatora-pedago-
ga  Barbarę Pachurę to przede 
wszystkim pedagogika zabawy, 
w której korzystano z różnych 
metod.  Proponowane  zabawy 
umożliwiały każdemu uczestni-
kowi zajęć zaprezentować się 
od najlepszej strony, wyzwalały 
twórczość, wyobraźnię, fantazję 
(…). Zabawy tego typu dawały 
dzieciom wiele radości i jedno-
cześnie możliwości odkrycia sie-
bie. Ulubione zabawy dla dzie-
ci to przede wszystkim zabawy 
chustą animacyjną, zabawa w 
krzesełka przy akompaniamen-
cie gitary, tańce integracyjne czy 
zajęcia plastyczne. W tym roku 
dzieci skorzystały także z zajęć 
tanecznych przeprowadzonych 
przez instruktorkę panią Monikę 
Stankowską. 

Wakacje z Panią Basią...

Właśnie dobiegły końca ostat-
nie prace remontowe w naszej 
szkole. Działania mające na celu 
podniesienie jakości i atrakcyjności 
Gimnazjum rozpoczęły się już wio-
sną tego roku i dotyczyły przede 
wszystkim gruntownego remon-
tu gabinetów lekcyjnych, korytarzy 
szkolnych i holu. Szkoła zakupiła 
także nowoczesne wyposażenie, 
podnoszące efektywność prowa-
dzonych zajęć, m.in.: tablice interak-
tywne, projektory, sprzęt sportowy. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje jedyna w Bielawie, wśród szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, sala 
multimedialna do nauki języków ob-
cych z tablicą interaktywną i indywi-
dualnymi stanowiskami ze słuchaw-

kami. Nauka języka nie musi być 
nudna, tym bardziej, gdy uczniowie 
korzystają z najnowocześniejszych 
zdobyczy techniki. Pracownia udo-
stępniana jest uczniom podczas na-
uki języka angielskiego i niemiec-
kiego. W trakcie lekcji uczniowie 
korzystają z multimedialnego opro-
gramowania, które pozwala na pro-
wadzenie zajęć w niestandardowy i 
nowoczesny sposób, co z kolei ma 
ogromny wpływ na efektywność na-
uki. Tak wyposażona sala jest rów-
nież świetnym rozwiązaniem dla 
zajęć fakultatywnych i w pracy z 
uczniami klas integracyjnych. 

Szkoła po remoncie stała się 
miejscem jeszcze bardziej przyja-
znym i wychodzącym naprzeciw po-

trzebom naszych uczniów. A kolejne 
metamorfozy przed nami. Już wkrót-
ce modernizacja sali gimnastycznej 
i stołówki. Warto wspomnieć, że 
oprócz licznych zmian szkoła ma w 
każdej klasie komputer z dostępem 
do Internetu oraz telewizor. 

Szczególny nacisk kładziemy 
na integrację i kompleksową pomoc 
uczniom, zatrudniając wielu specjali-
stów: psychologa, pedagoga, logope-
dę, oligofrenopedagogów, surdope-
dagoga oraz doradcę zawodowego. 
Posiadamy również gabinet profilak-
tyki i pomocy przedmedycznej. 

Chcemy, aby Gimnazjum Eko-
logiczne Nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie znane było z 
wprowadzania nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych i liczymy 
na to, że nowe oblicze szkoły za-
chęci przyszłych gimnazjalistów do 
nauki u nas. A wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby zobaczyć gimna-
zjum w nowej odsłonie na własne 
oczy, zapraszamy do odwiedzin

  Zespół ds. promocji szkoły

Nowe oblicze Gimnazjum Ekologicznego Nr 3 w Bielawie!
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Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się 16 października.

Ten bardzo nietypowy duet 
pospołu z dziennikarzem filmowym, 
co ma Węża w kieszeni, będą oce-
niać tegoroczne, niezależne pro-
dukcje filmowe, zakwalifikowane 
do przeglądu finałowego Festiwalu 
Niezależnych Filmów Fantastycz-
nych i Horrorów „eFHa Festiwal”. 
Aktorzy Iwona Bielska ( „Na srebr-
ny globie”, „Wilczyca), Wojciech 
Duryasz (serial „Wiedźmin”, uży-
czył głosu profesorowi Albuso-
wi Dumbledore’owi w serii Harry 
Potter ) i Krzysztof Spór - dzienni-
karz filmowy, współtwórca Nagród 
WĘŻE będą zasiadać w jury tego-
rocznej edycji. 

Edycji trochę zmienionej, bo 
nie ma (niestety) dodatkowej kon-
kurencji Fantastycznie Nakręcone 
Słowa, jednak nadal można prze-
syłać projekty zrealizowane na 
podstawie polskiej prozy SF i będą 
one dodatkowo punktowane.

Prezentacje natomiast zyska-
ją dodatkowo na jakości, ponieważ 
filmy, będą prezentowane w nowo-
czesnej sali kinowej klubu filmowe-
go Art Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści przy ul. Piastowskiej 19c. Stąd 
też przyczyna zmiany terminu tego-
rocznego „eFHa”. 

STARY WIEDŹMIN I WILCZYCA 
BĘDĄ TOCZYĆ SPÓR - Spółka bez o.o.

Zapraszamy wszystkich mi-
łośników niezależnego kina ga-
tunkowego, jak również wszyst-
kich filmomaniaków nie tylko na 
projekcje, ale także na spotkanie 
z gośćmi, jurorami, którzy opowie-
dzą o pracy na planach filmowych. 
Np. film „Wilczyca” był realizowany 
podczas Stanu Wojennego kiedy to 
była reglamentowana żywność, a 
każdy wystrzał na planie filmowym 
był kontrolowany przez Milicję. 

Ciekawym punktem programu 
będzie projekt zespołu CZERWIE, 
który skomponował muzykę do nie-
mego filmu Friedricha Wilhelma Mur-
nau „Nosferatu - symfonia grozy”. 
Film ten z muzyką graną „na żywo” 
podczas projekcji będzie można obej-
rzeć w drugi dzień festiwalu (w nie-
dzielę) w Tatrze Robotniczym MO-
KiS. Film Murnau’a z 1922 roku jest 
uważany za arcydzieło kina nieme-
go. Jest filmem pełnym artystycznych 
kontrastów, cieni i gotyckiego piękna, 
a sam, ekstrawagancki reżyser, twór-
cą czerpiącym to, co najlepsze z nie-
mieckiego ekspresjonizmu. Zespół 
CZERWIE uznana już, małopolska 
grupa muzyczna, która prezentuje al-
ternatywne dźwięki z pogranicza fol-
ku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu.

W ramach Festiwalu Fil-
mów Fantastycznych i Horrorów 
w Teatrze Robotniczym Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Biela-
wie będzie miała miejsce unikato-
wa projekcja filmowa. Małopolska 
grupa CZERWIE ( znana choćby 
z koncertu na tegorocznym fina-
le WOŚP w Bielawie) zrealizowa-
ła projekt muzyki „na żywo” gra-
nej do kultowego, niemego, filmu 
NOSFERATU, SYMFONIA GRO-
ZY. Film ten jest w kanonie dzieł 
światowego kina. Zrealizowany w 
1921 roku, wyreżyserowany przez 
niemieckiego reżysera Friedricha 
Wilhelma Murnau’a był pierwszą 
ekranizacją powieście G. Stockera 
DRACULA. Jak do tej pory jedną 
z najbardziej charakterystycznych 
i wchodzących w skład popkultury. 
Wizerunek aktora Maxa Shrecka 
odgrywającego postać Nosferatu 
jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych wizerunków wampira 
Draculi. 

Niecodzienna projekcja filmowa

Same historie o realizacji fil-
mu, w których Shreck jest uznawa-
ny za prawdziwego wampira, bo 
przez cały okres „kręcenia” filmu 
spał w trumnie, nadają temu obra-
zowi element tajemniczości i gro-
zy. I choć nieme kino odeszło do 
lamusa, NOSFERATU jest jednym 
z tych, które do tej pory fascynują. 

Awangardowe podejście do te-
matów muzycznych i odgrywania ich 
„na żywo” (tapperowania), do poja-
wiających się na ekranie obrazów, w 
wykonaniu zespołu CZERWIE nada-
je tej projekcji dodatkowych elemen-
tów artystycznych i estetycznych. 

Zapraszamy bardzo serdecz-
nie nie tylko miłośników kultowego 
kina, fanów horroru, ale także tych, 
którzy chcą spędzić nietuzinkowe, 
niedzielne popołudnie.

TEATR ROBOTNICZY  MO-
KiS BIELAWA, ul. Piastowska 19a,  
6 października 2013 godz. 17.00, 
cena biletu 10 zł, rezerwacje 74 83 
35 333. Ilość miejsc ograniczona.  

PROGRAM FESTIWALU

5 PAŹDZIERNIKA ( sobota ) - KINO MOKiS 3 D ul. Piastowska 19c

14.00 Oficjalne otwarcie festiwalu - prezentacje konkursowe 

ok.20.00 spotkanie autorskie z Iwoną Bielską  i Wojciechem Duryaszem

6 PAŹDZIERNIKA ( niedziela ) - KINO MOKiS 3 D ul. Piastowska 19c

10.00 Prezentacje konkursowe

ok 14.00 Podsumowanie festiwalu, wręczenie nagród

17.00 TEATR ROBOTNICZY MOKiS w Bielawie

NOSFERATU SYMFONIA GROZY - projekcja filmu z muzyką „na żywo”  bilet 10 zł

UWAGA ! Karnet na festiwal kosztuje 7 zł na dwa dni. 

Karnet obowiązuje na wszystkie prezentacje festiwalowe oraz na udział w projekcji filmu NOSFERATU SYMFONIA GROZY.

Karnety rozprowadzane od 30 września. ILOŚĆ KARNETÓW OGRANICZANA !!
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Do Bielawy zawitał Mari-
usz ,,Manolo’’ Linke, najbardziej 
utytułowany zawodnik i trener 
brazylijskiego Jiu jitsu w Polsce. 
Przyjechał specjalnie na uroczy-
stość otwarcia filii swojego klubu, 
czyli Bebson Gold Team Bielawa.

Założycielem i głównym tre-
nerem tej drużyny jest w naszym 
mieście Sławomir Grabowski – 
wieloletni zawodnik Gold Team, 
którego Mariusz Linke zaprosił do 
współpracy. W uroczystości ot-
warcia wziął również udział bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
który oficjalnie powitał nowy klub w 
naszym mieście i życzył członkom 
Bebson Gold Team dalszego zaan-
gażowania i sukcesów sportowych. 

Trener Mariusz Linke 
korzystając z uroczystości ot-
warcia wręczył nominacje na 
wyższe stopnie. Otrzymali je: 
Sławomir Grabowski - brązowy 
pas, Piotr Beśka, Krzysztof Szc-
zerkowski i Michał Bobrowski 
- purpurowe pasy, Oskar Czop, 

Bebson Gold Team - oficjalne otwarcie
Tomasz Grabowski, Jakub Ardeli 
i Wiktor Osial - niebieskie pasy.

Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) to dys-
cyplina, której historia sięga począt-
ków ubiegłego wieku. Jej podstawą 
są chwyty, dźwignie, duszenia 
oraz inne techniki unieruchami-
ania przeciwnika. W ostatnich latach 
sport wywodzący się z Ameryki Połu-
dniowej zdobywa coraz większą po-
pularność. Z pewnością ważną rolę 
odgrywa tutaj widowiskowość oraz 
skuteczność zawodników tej dyscy-
pliny w walkach MMA. 

Ogromne zainteresowanie 
brazylijskim jiu-jitsu widać 
również w Bielawie. Na treningi, 
które dzięki uprzejmości Zapaśni-
czego Klubu Sportowego „Biela-
wianka” odbywają się w sali przy 
ulicy Waryńskiego, przychodzi każ-
dorazowo kilkadziesiąt osób. Żeby 
się zapisać wystarczy mieć chęć do 
ciężkiej pracy, dużo motywacji i ser-
ce do walki. Treningi odbywają się 
we wtorki i piątki od godziny 18.00. 

  Łukasz Masyk

Uczniowski Klub Sportowy 
IRON BULLS BIELAWA zaprasza 
wszystkie chętne dzieci do udziału 
w treningach zapasów, brazylijskie-
go jiu jitsu oraz sumo. 

Zajęcia mają na celu :
 - propagowanie aktywności fi-

zycznej wśród najmłodszych dzieci,
 - prawidłowy rozwój dziecka,
 - popularyzację sportów wal-

ki w Bielawie,
-  reprezentowanie Miasta, 

Klubu oraz Szkoły Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi          

   w Bielawie na arenie krajo-
wej oraz międzynarodowej

- miłego i aktywnego spędza-
nia czasu 

Zajęcia prowadzone będą 
przez Norberta Warchoła - in-
struktora sportów walki oraz samo-
obrony.

   
Drogi Rodzicu!
Przyjdź zobacz jak wygląda-

ją nasze zajęcia. Już nie musisz 
siedzieć w domu z dzieckiem. Nie 
odmawiaj mu spędzania czasu na 
sportowo. 

Zajęcia odbywają się we 
wtorki oraz czwartki :

15 15 – 16 00 Przedszkolaki 
na macie (zajęcia ogólnorozwojo-
we 5 - 7 lat)

16 00 – 17 00 Zapasy dla 
dzieci ( 8 – 11 lat )

17 00 – 18 00 BJJ dla dzieci i 
młodzieży ( 12 - 15 lat )

Trenujemy w Szkole Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi w Bielawie ul. Grota Rowec-
kiego 8. 

Wszelkie informacje można 
uzyskać u Norberta Warchoła 693-
981-359

Nabór na II sezon sportów walki w SP 10 w Bielawie

W dniu 14 wrzesnia w Jeleniej Gó-
rze odbyły się Turniej o „Złoty pas” w za-
pasach w ramach Międzywojewódz-
kiej Ligi Młodzików i Dzieci w stylu 
klasycznym. W zawodach uczestniczyło 
stu dwudziestu zawodników z 8 klubów 
zapaśniczych z województw: lubuskiego, 
wielkopolskiego oraz dolnośląskiego, w 
tym 15 zawodników Bielawianki.

Zawody rozegrano według no-
wych przepisów dotyczących walk 
zapaśniczych m. in. : 

* punkty zdobyte w kolejnych 
rundach ulegały sumowaniu – dotych-
czas druga runda pojedynku rozpoczy-
nała się od stanu 0:0, niezależnie od 
wyniku rundy pierwszej a pojedynek to-
czył się do dwóch wygranych rund;

* sprowadzenie z góry do parteru 
oceniane 2 punktami – dotychczas 1 punkt,

* wskazanie przez sędziego za-
wodnika mniej aktywnego, blokującego 
skutkujące ostrzeżeniem, jeśli sytuacja 
się powtarza zawodnik tzw. pasywny 
traci punkt a przeciwnik dostaje prawo 
wyboru pozycji walki – dotychczas ak-
tywność zawodników nie była ocenia-
na, a przy stanie 0:0 zawodnicy wal-
czyli w przymusowym parterze.

Poziom sportowy rywalizacji 
oceniam, w ramach wspomnianych 
grup wiekowych, jako bardzo wysoki. 
Nasi zawodnicy ponownie potwierdzili 
swoją bardzo dobrą dyspozycję zdo-
bywając w sumie 8 medali - w tym 2 
złote, 2 srebrne oraz 4 brązowe krążki. 

Moskal Sebastian (60 kg), 
Piotr Stolarczyk (27 kg) po zacię-
tych pojedynkach ostatecznie poko-
nali wszystkich rywali stając na naj-
wyższym stopniu podium. 

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKA-
CJI INDYWIDUALNEJ ZAWODNI-
KÓW ZKS BIELAWIANKA

W kategorii dzieci: Moskal Se-
bastian 60 kg, 2001 r., SP nr 4 - I miej-
sce Stolarczyk Piotr 29 kg, 2002 r., 
SP nr 4 - I miejsce, Palus Oktawian 32 
kg, 2002 r., SP nr 4 - II miejsce, Kciuk 

Kacper 27 kg, 2003 r., SP nr 4 - III miej-
sce, Orawiec Mateusz 38 kg, 2002 r., 
SP nr 7 - III miejsce, Adamski Kry-
stian 42 kg, 2001 r., SP nr 7 - III miej-
sce, Grudziński Szymon 42 kg, 2001 
r., SP nr 7 - III miejsce, Potyrała Bar-
tosz 38 kg, 2001 r., SP nr 4 - V miej-
sce, Pawlak Borys 46 kg, 2002 r., SP 
nr 4 - VII miejsce, Markiewicz Jakub 
32 kg, 2003 r., SP nr 7 - VII miejsce, 
Pyszniak Krzysztof 59 kg 2002 r., SP 
nr 7 - VIII miejsce, Zabadeusz Konrad 
38 kg 2003 r., SP nr 4 - X miejsce.

W kategorii młodzików: Wojtala 
Kamil 35 kg, 2001 r., GM nr 1 - II miej-
sce, Szyngier Sebastian 85 kg, 2001 
r., GM nr 3 - V miejsce, Orawiec Maciej 
73 kg, 2001 r., GM nr 1 - VIII miejsce.

Wiceprezes klubu pan Władysław 
Stolarczyk pełnił podczas zawodów 
funkcję sędziego. W narożniku naszym 
zawodnikom wskazówek udzielali trener: 
Marcin Kujawa oraz Artur Czypionka.

Dziękujemy za wspaniały do-
ping i wsparcie rodzicom, którzy 
przeżywali wspólnie ze swoimi po-
ciechami trudne i radosne momenty 
stoczonych pojedynków. Ich postawa 
zasługuje na szczególne uznanie.

Chcielibyśmy również podzię-
kować wszystkim, którzy udzielają 
wsparcia bielawskim zapasom m. in.: 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr.7, za bezpłatne użyczanie sali do 
zajęć treningowych, firmie Meble Czy-
żewski, firmie Hydro Instal-Plast Za-
mirski oraz innym osobom,  bez któ-
rych sukces naszych zawodników nie 
byłby możliwy. Każdy wygrany pojedy-
nek i radość na twarzach naszych za-
wodników są dowodem, że Państwa 
pomoc przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił na macie zapaśni-
czej zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej, gdzie znajdą 
informacje na temat treningów:

http://zapasy.bielawa.pl/
Opracował: Marcin Kujawa

TURNIEJ ZAPAŚCICZY MŁODZIKÓW I DZIECI O „ZŁOTY PAS” 
W RAMACH MAKROREGIONALNEJ LIGII MŁODZIKÓW
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4-10. SIERPNIOWE NIE-
BO. 63 DNI CHWAŁY prod. POL

4.10 godz.17.00
5.10 godz.11.00
6 – 10.10 godz.17.00
Pracownicy budowy znaj-

dują w ruinach przedwojen-
nej kamienicy ludzkie szczątki 
i pamiętnik z czasów Powsta-
nia Warszawskiego. Ukrywają-
cy się w piwnicy profesor opisał 
w nim dramatyczne dni walki o 
Warszawę. 5 sierpnia 1944 roku 
młodziutka sanitariuszka Basia 
przeżywała pierwszą miłość do 
żołnierza AK, Staszka. Tego dnia 
młodzi warszawiacy z entuzja-
zmem budowali barykady, aby 
chwilę później stanąć do nierów-
nej walki ze świetnie uzbrojony-
mi mordercami z Waffen SS Dir-
lewanger.

4 – 6.10 KONGRES prod. 
Bel/FRA/POL

4 i 6.10 godz.19.00
5.10      godz.21.30
“Kongres” to długo ocze-

kiwana, wizjonerska produkcja 
oparta na motywach “Kongre-
su futurologicznego” Stanisła-
wa Lema. W filmie zacierają 
się granice między rzeczywi-
stością i fikcją. Robin Wright 
gra tu samą siebie. Mieszka z 
dwójką dorastających dzieci 
na ranczo, z dala od cywiliza-
cji, kiedy wielkie hollywoodzkie 
studio zwraca się do niej z nie-
zwykłą propozycją. Wright dzię-
ki zaawansowanej technologii 
cyfrowej może zostać “zeska-
nowana”, osiągając w każdym 
kolejnym filmie wieczną mło-
dość. Od tej pory wszystkie jej 
role zagra wirtualna kopia. De-
cyzja, którą podejmuje kobieta, 
by móc dysponować nieogra-
niczonym czasem dla najbliż-
szych, okazuje się początkiem 
jej podróży przez świat przy-
szłości, w którym potężne stu-
dia filmowe i koncerny farma-

ceutyczne oferują totalne formy 
rozrywki, manipulując ludzką 
świadomością.

11-13.10 
RYCERZ BLASZKA . PO-

GROMCA SMOKÓW prod. NIEM
Sir Blaszka, najweselszy 

rycerz królestwa Zardzezii, pada 
ofiarą spisku złego księcia. Nie-
słusznie oskarżony o kradzież, 
zostaje pozbawiony zamku, ty-
tułu i wygnany. Jedynym spo-
sobem na odzyskanie honoru 
jest pokonanie smoka. Blasz-
ka i jego przyjaciele - waleczny 
smoczek Koks oraz wierny koń 
mechaniczny Czoper - rusza-
ją w pełną przygód wyprawę na 
koniec świata. Razem przyjdzie 
im stanąć do walki z dwugłowym 
potworem, ocalić piękną księż-
niczkę Bo i powstrzymać księ-
cia, który uwięził dobrego króla 
Zardzezii.

PARANOJA godz.19.00 
prod. USA

Dwóch potężnych miliar-
derów, potentatów branży tech-
nologicznej, którzy nie cofną się 
przed niczym, by zniszczyć ry-
wala, a między nimi młody, ide-
alistyczny chłopak, wschodząca 
gwiazda świata biznesu, któ-
ry może im nieźle zaszkodzić. 
Tylko czy Adam Cassidy (Liam 
Hemsworth) będzie potrafił 
oprzeć się wizji nieskończone-
go bogactwa i nieograniczonej 
władzy i nie stanie się kolejnym 
pionkiem na szachownicy, na 
której bogacze rozgrywają ko-
lejną śmiertelnie niebezpiecz-
ną partię? Czy odnajdzie w so-
bie tyle odwagi, by zaryzykować 
wszystko? “Paranoja” to thriller 
szpiegowski, w którym nic nie 
jest tym, czym się wydaje - przy-
jaciele mogą stać się wrogami, 
a ambicja to największy narko-
tyk, który bardzo łatwo przedaw-
kować.

Miło nam poinformować, że 
działająca przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki „Bielawska 
Kapela” podwórkowa zajęła III 
miejsce na XIX Festiwalu Kapel 
Podwórkowych, który odbył się w 
Koronowie, w woj. Kujawsko-Po-
morskim. 

Zespołowi serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces 
„Bielawskiej 

Kapeli”


