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Obradowali bielawscy radni
Bielawska oświata – inwestycje, remonty

Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bielawa dla Mieczysława Jedonia
Akceptacja nawiązania partnerstwa z Ciechanowem

BIELAWA 2003-2014

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne świę-
to wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty. Z tej 
okazji pragniemy podziękować Państwu za pasję i entu-
zjazm, jaki wkładacie w swoją trudną i odpowiedzialną 
pracę. Dzięki Waszemu zaangażowaniu nauka w szkole 
staje się coraz ciekawsza, a placówki oświatowe stają się 
bardziej nowoczesne.

Życzymy, aby udało Wam się wzbudzić w każdym 
młodym człowieku pragnienie uczenia się i zdobywania 
nowych doświadczeń. Niech podejmowane przez was 
wyzwania przynoszą zawodowe spełnienie i satysfakcję, 

Leszek Stróżyk
Przewodniczący
Rady Miejskiej Bielawy

Ryszard Dźwiniel
Burmistrz

14 października – Dzień Edukacji Narodowej
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Pracownicy bielawskich placówek oświatowych

poczucie ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadcze-
niem i dla których jesteście największym autorytetem.

W życiu osobistym życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, radości i uśmiechu, zadowolenia i optymizmu.

         Z wyrazami szacunku

Pierwszą powakacyjną se-
sję Rady Miejskiej Bielawy rozpo-
częto od powierzenia stanowisk, 
po przeprowadzonych konkursach, 
dyrektorom szkół prowadzonych 
przez Gminę Bielawa. Z rąk burmi-
strza Ryszarda Dźwiniela i prze-
wodniczącego Rady Leszka Stró-
żyka otrzymali je: Jadwiga Flis 
– dyrektor Gimnazjum Nr 2, Elż-
bieta Niemczyk – dyrektor Szko-
ły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Małgorzata Cie-
ślik – dyrektor Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 7 oraz Dariusz 
Spychalski – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi. Jadwiga Flis otrzymała 
także tytuł Merytorycznego Opieku-
na Szkoły Leśnej.

Z kolei Maria Osiewała – 
dyrektor Miejskiego Zarządu Pla-
cówek Oświaty, przekazała wraz 
z obecnymi na sesji dyrektora-
mi szkół i przedszkoli, „Monogra-
fię Bielawskiej oświaty w latach 
1999-2014”, a także złożono po-

dziękowania władzom miasta za 
dotychczasową współpracę, oka-
zywana przychylność i wsparcie 
placówek oświatowych.

Szczególne podziękowania 
otrzymał od dyrektorów szkół Biela-
wy wiceburmistrz Andrzej Hordyj, 
któremu podlega bielawska oświa-
ta. To podziękowanie za: sprawie-
dliwe zarządzanie w myśl zasady 
„wymagam od innych, wymagam 

od siebie”, sprawne, mądre, zde-
cydowane kierowanie placówkami 
oświatowymi, realizowanie wizjo-
nerskich pomysłów podnoszących 
jakość nauczania, promowanie i 
wspieranie e-edukacji, ekologii, 
nauk przyrodniczych, zrozumienie, 
życzliwość i przychylność. Był też 
tort ze specjalną dedykacją: „An-
drzejowi I Budowniczemu i przy-
chylnej bielawskiej oświacie Ra-
dzie Miejskiej”.

Radni obejrzeli także specjal-
nie przygotowany przez telewizję 
Sudecką film obrazujący zmiany, 
jakie zaszły w bielawskiej oświa-
cie, czyli najważniejsze inwestycje, 
remonty, modernizacje, które były 
finansowane z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, NFOŚiGW oraz budżetu 
miasta. Z pewnością jest się czym 
pochwalić.

Radni rozpatrzyli także 9 pro-
jektów uchwał, m. in. w sprawach: 
przyznania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Bielawa wielolet-
niemu posłowi RP Mieczysławowi 
Jedoniowi oraz zawarcia umowy 
o partnerstwie pomiędzy miastem 
Ciechanów a miastem Bielawa.

 Barbara Lesiewicz

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opublikował listę wniosków złożo-
nych przez samorządy, które otrzy-
mały dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego „System 
zielonych inwestycji - zarządza-
nie energią w budynkach użytecz-
ności publicznej”. Kwota środków 
przeznaczona w konkursie na do-
finansowanie przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych wynosiła 40 
mln złotych. Do Funduszu wpłynęły 

wnioski o dofinansowanie dla 149 
przedsięwzięć o łącznym zapotrze-
bowaniu na dotacje w kwocie 195,5 
mln złotych. 

Po przeprowadzonej 3 etapo-
wej ocenie, dofinansowaniem obję-
tych zostało jedynie 31 projektów. 
Bielawa jako jedyna gmina z po-
wiatu dzierżoniowskiego otrzymała 
wsparcie NFOŚiGW w wysokości 
2.419.000 złotych. Fundusze dofi-

2.419.000 złotych dla Bielawy na inwestycje

dokończenie na str. 2

Dyrektorzy szkół wraz z władzami miasta

Szczególne podziękowanie dla wiceburmistrza Andrzeja Hordyja
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nansują realizacje inwestycji, które 
Bielawa planuje wykonać w nad-
chodzących miesiącach. 

Bielawa otrzymała pieniądze 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
oparciu o projekt „Ekomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w 
gminie Bielawa”. Program jest re-
alizowany przez Bielawę od 2007 
roku, kiedy to miasto rozpoczęło 
na szeroką skalę ekomoderniza-
cję szkół podstawowych i gimna-
zjów, przedszkoli, a także żłobka. 
Wtedy też gmina pozyskała dota-
cje z Unii Europejskiej i z PFRON-
-u. Łączna wartość zrealizowanych 
prac w latach 2007-2013 oraz za-

dań zaplanowanych na lata 2014-
2015 wynosi 8.064.000 złotych. 
Zaliczają się do nich: moderniza-
cja kotłowni i wykonanie docieple-
nia elewacji w budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej, docieplenie 
elewacji w przedszkolu przy ulicy 
Wolności 88 i w hali sportowej przy 
ulicy Bankowej, wymiana okien w 
pływalni Aquarius oraz nowa ele-
wacja i wymiana okien w budynku 
Urzędu Miejskiego przy ulicy Pia-
stowskiej 1. Wartość tych zadań 
wynosi 3.086.000 złotych, a dzięki 
dotacji miasto dołoży z własnego 
budżetu jedynie 707.000 złotych tj. 
22,6% zaplanowanych do wykona-
nia prac. 

  Łukasz Masyk

2.419.000 złotych dla Bielawy na inwestycje

dokończenie na str. 2

Około 1,2 km zmodernizowa-
nych dróg, nowe chodniki, oświetle-
nie, kanalizacja deszczowa i parkin-
gi – tak prezentują się po gruntownej 
przebudowie ulice C.K. Norwida, B. 
Prusa i K.K. Baczyńskiego. Na reali-
zację prac wartych 2,9 mln złotych, 
miasto pozyskało fundusze z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój” 
czyli z tzw. „schetynówek”, które sfi-
nansowały inwestycję w 50 %. 

O przebudowę ulic przez lata 
prosili mieszkańcy tej części mia-
sta, zwracając uwagę na trudności 
z przejezdnością, niewystarczającą 
liczbę miejsc parkingowych (w tym 
dla osób niepełnosprawnych) czy 
kłopoty z dojazdem służb ratowni-
czych. 18 września odbył się osta-
teczny odbiór całości prac oraz ro-
bót dodatkowych. 

- Cieszę się, że udało nam 
się zakończyć inwestycję, z której 

na co dzień korzystać będą niemal 
wszyscy mieszkańcy osiedli Po-
łudniowego i Europejskiego – po-
wiedział obecny podczas odbioru 
burmistrz Ryszard Dźwiniel.  Z ko-
lei odpowiedzialny za rozwój mia-
sta wiceburmistrz Andrzej Hor-
dyj podkreślił, że - nie byłoby tych 
dróg, gdyby nie wysoka skutecz-
ność Bielawy w zdobywaniu fundu-
szy zewnętrznych. W ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych od 2008 roku mia-
sto wykonało inwestycje o łącznej 
wartości ponad 22 mln złotych. 

Bielawa bowiem jako jedno z 
nielicznych miast w Polsce skutecz-
nie zabiegało o dofinansowanie w 
każdej z sześciu edycji rządowe-
go programu. Dzięki temu powsta-
ły drogi m.in. na terenie bielawskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, 
wybudowano łącznik ulic Sikorskie-
go i Wojska Polskiego oraz prze-

Ulice C.K. Norwida, B. Prusa i K.K. Baczyńskiego po gruntownej przebudowie
budowano ulice Pułaskiego, Kiliń-
skiego i Sikorskiego. Dzięki NPPDL 
powstały również ronda: „Pochyłe”, 
„Miast partnerskich” oraz „Bielte-
xu”.W trakcie spotkania z dzienni-
karzami burmistrz przypomniał, że 
niewiele brakowało, a nie doszłoby 
do realizacji tegorocznej inwestycji. 

- Nadal bardzo ubolewam, że 
niezbędnego wsparcia przy ubie-
ganiu się o środki ze „schetynó-
wek” nie udzielił Bielawie samorząd 
powiatu dzierżoniowskiego. Szcze-
gólnie niezrozumiałym był dla mnie 
fakt, że podczas sesji rady powiatu, 
przeciwko porozumieniu z naszym 
samorządem głosowało dwóch 
radnych powiatowych z Bielawy (tj. 
Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa) i 
w efekcie Bielawa przegrała głoso-
wanie 12 : 10. Wierzę jednak, że w 
przyszłości podobna sytuacja się 
nie powtórzy – dodał burmistrz. 

       Łukasz Masyk

Dobiegła końca przebudowa 
ulic Owocowej i Krótkiej w Biela-
wie. Tym samym miasto ukończy-
ło remonty wszystkich ulic zlokali-
zowanych w tej części Bielawy. W 
poprzednich latach wykonano bo-
wiem modernizację takich ulic jak: 
Szpakowa, Niecała, Gołębia, Łabę-
dzia i Plac Młodzieży. 

Przebudowa ulic Owocowej i 
Krótkiej trwała od 1 czerwca do 30 
sierpnia. Wykonano w tym czasie 
nową nawierzchnię z kostki beto-

Ulice Krótka i Owocowa z nową nawierzchnią
nowej oraz wymieniono instalację 
gazową. Koszt prac wyceniono na 
200 tysięcy złotych. Odbiór in-
westycji odbył się 4 września. 

Warto wspomnieć, że w najbliż-
szym czasie rozpoczną się kolejne re-
monty chodników na terenie kilku ulic 
w Bielawie. Prace zrealizowane zo-
staną przy ulicach: Żeromskiego 35, 
Wolności 38, Nowotki i Czerwonej. 
Oprócz tego wybudowany zostanie 
parking przy ulicy Osiedlowej.

  Łukasz Masyk

1 września odbyła się inau-
guracja nowego roku szkolnego 
2014/2015. W pierwszym dniu po 
wakacjach w uroczystych apelach 
wzięło udział 2097 uczniów bielaw-
skich szkół podstawowych i gimna-
zjów. Poniedziałek był szczególnym 
dniem dla pierwszoklasistów, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygo-
dę ze szkolną edukacją. W szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
miasto, po raz pierwszy szkolne pro-
gi przekroczyło 356 uczniów. Z kolei 
nowych gimnazjalistów jest 233.

Nowy rok szkolny 2014/2015 
przynosi też kilka zmian w funkcjo-
nowaniu oświaty. Po raz pierwszy 
z siedmiolatkami do pierwszych 
klas szkół podstawowych udały się 

obowiązkowo dzieci sześcioletnie. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty, w tym roku obowiązek szkolny 
dotyczy dzieci urodzonych w okre-
sie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2008 roku. Dzieci urodzone w dru-
giej połowie 2008 roku pójdą obo-
wiązkowo do szkoły dopiero za rok.

Ponadto pierwszoklasiści 
ze szkół podstawowych otrzymali 
bezpłatny podręcznik - „Nasz ele-
mentarz”. Książki przygotowane na 
zlecenie resortu edukacji są wła-
snością szkół i mają służyć trzem 
kolejnym rocznikom. Dodatkowo 
uczniowie zostali wyposażeni w 

Początek roku szkolnego 2014/2015
podręcznik do języka obcego oraz 
w materiały ćwiczeniowe. Jedyny 
koszt, jaki muszą ponieść rodzi-
ce, to zakup podręcznika do reli-
gii, gdyż nauka tego przedmiotu nie 
jest obowiązkowa.

Zmiany dotyczą także spraw-
dzianu dla szóstoklasistów. Dotych-
czasowy sprawdzian zastąpiony 
zostanie egzaminem składającym 
się z dwóch części. Pierwsza z nich 
sprawdzi wiadomości z języka pol-
skiego i z matematyki, a druga (w 
formie testu) skontroluje umiejętno-
ści z języka obcego. 

  Łukasz Masyk

29 sierpnia w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie gościła z wizytą 
delegacja samorządowców z cze-
skiego Hronova. Spotkanie mia-
ło związek z realizowanym w tym 
roku wspólnym projektem, który 
podsumowuje 15-letnią współpracę 
Bielawy i Hronowa. Czesi odwie-
dzili Bielawę nie tylko, aby zwiedzić 
miasto, ale także po to by zapo-
znać się z funkcjonowaniem urzę-
du, samorządu oraz ze sposobami 
współpracy ze stowarzyszeniami 
czy przedsiębiorcami. 

Południowych sąsiadów inte-
resowało również to, jak Bielawa 
wykorzystywała środki europejskie 
i w jaki sposób miasto zmieniło się 
m. in. dzięki wsparciu funduszy ze-
wnętrznych. 

Wizyta hronowskich samorządowców w Bielawie
Podczas spotkania podsumowano 15-letnią współpracę obu miast 

Władze miasta z wykonawcami dokonują przeglądu przebudowanych ulic
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W drugim tygodniu września 
rozpoczęły się w mieście budo-
wy nowych lub remonty już istnie-
jących chodników. Obecnie ciężki 
sprzęt budowlany pracuje na uli-
cy Osiedlowej, gdzie wybudowany 
zostanie chodnik wraz z blisko 20. 
miejscami parkingowymi.

Wkrótce nowy chodnik poja-
wi się także przy ulicy Żeromskie-
go (w sąsiedztwie budynku nr 35) 

oraz przy ulicy Czerwonej (na całej 
długości). 

Udogodnień dla pieszych 
spodziewać się mogą również 
mieszkańcy ulic Sienkiewicza i No-
wotki. Tutaj prace rozpoczną się 
w najbliższych dniach. Natomiast 
wszystkie wymienione moderniza-
cje zakończą się w ciągu kilku ty-
godni. 

          Łukasz Masyk

Budują nowe chodniki

17 września, w 75. rocznicę 
agresji radzieckiej na Polską, przy 
bielawskim Obelisku spotkali się 
kombatanci, przedstawiciele władz 
miasta, pedagodzy, dzieci i mło-
dzież z bielawskich szkół, przedsta-
wiciele organizacji społeczno-poli-
tycznych, Policji i Straży Miejskiej.

Po wysłuchaniu hymnu pań-
stwowego, okolicznościowe prze-
mówienie, przygotowane przez pre-
zesa Zarządu Miejskiego Związku 
Kombatantów RP i BWP Bronisła-
wa Wilka – gospodarza uroczysto-
ści, odczytał Jarosław Florczak. 
Oto fragment wystąpienia.

„Spotykamy się, by przypomnieć 
jedną z najważniejszych dat II wojny 
światowej. 75 lat temu wojska radziec-
kie przekroczyły granice Polski, wbija-
jąc nóż w plecy naszej Ojczyzny, wal-
czącej z niemieckim najeźdźcą od 1 
września. Uzasadnieniem radzieckiej 
agresji miała stać się rzekoma chęć 
uchronienia ukraińskiej i białoruskiej 
mniejszości w Polsce przed skutkami 

spodziewanej okupacji niemieckiej. 
W rzeczywistości była to skrupulatna 
i wyrachowana realizacja haniebnego 
paktu Ribbentrop-Mołotow.

Pojawienie się 17 września 
1939 r. jednostek armii czerwonej na 
wschodnich rubieżach Rzeczypospo-
litej, zdezorientowało nielicznych tam 
obrońców. Niektóre oddziały Korpu-

su Ochrony Pogranicza podjęły wal-
kę z agresorem, inne oddawały się 
w niewolę. Wiadomość o radzieckiej 
napaści zaskoczyła władze Rzeczy-
pospolitej. Zdano sobie sprawę o bez-
nadziejności dalszej obrony wobec 
pojawienia się kolejnego przeciwni-
ka. Zdecydowano także o ewakuacji 
władz polskich poza granice kraju.

Wiadomość o wydarzeniach 
17 września załamała broniących się 
jeszcze przed Niemcami żołnierzy. 
Wojna obronna była przegrana. 22 
września w Brześciu rosyjscy i nie-
mieccy generałowie odebrali wspól-
ną defiladę niemieckich i radzieckich 
oddziałów pancernych. Wkrótce po 
tym, 28 września Związek Radziec-
ki i III Rzesza podpisały tzw. Traktat 
o granicach i przyjaźni, zwany też 
drugim paktem Ribbentrop-Mołotow, 
przypieczętowującym podział kraju, 
zwany także IV rozbiorem Polski.” 

Po złożeniu kwiatów pod po-
mnikiem, zebrani wysłuchali pełnej 
wersji hymnu Unii Europejskiej.

 Barbara Lesiewicz

W 75. rocznicę agresji radzieckiej na Polskę

foto: Leszek Białek

Karta Dużej Rodziny przysłu-
guje rodzinom z przynajmniej trój-
ką dzieci, niezależnie od dochodu. 
Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Ro-
dzice mogą korzystać z karty doży-
wotnio, dzieci - do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby nie-
pełnosprawne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia o niepeł-
nosprawności.

Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze będą mieli możliwość 
korzystania z katalogu oferty kultu-
ralnej, rekreacyjnej czy transporto-
wej na terenie całego kraju. Zniżki 
mogą oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębior-
cy prywatni. Przystępując do progra-

mu zyskują prawo do posługiwania 
się znakiem „Tu honorujemy Ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta na 
wniosek członka rodziny wielo-
dzietnej.

W przypadku Bielawy KDR 
przyznaje Burmistrz Miasta Biel-
awa, a wszelkich informacji w tej 
sprawie udziela Referat Spraw 
Społecznych i Działalności Gos-
podarczej Urzędu Miejskiego w 
Bielawie (ul. Piastowska 1, pok. 
nr 2, tel. 74 8328 703). W refera-
cie tym należy również składać 
wnioski o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny.

Zachęcamy również do sko-
rzystania z ogólnopolskiej infolinii: 
(22) 529 06 81, (22) 661 11 99.

Czym jest Karta Dużej Rodziny i jakie daje uprawnienia

14 września w Głuszycy mia-
ło miejsce uroczyste otwarcie pro-
duktu turystycznego, jakim niewąt-
pliwie jest Strefa MTB Sudety. W 
scenerii wyścigu MTB „PODZIEMIA 
OSÓWKI”, w obecności 130 startu-
jących rowerzystów, a także licz-
nych kibiców oraz zaproszonych 
gości, przedstawiciele gmin, nad-
leśnictw i stowarzyszenia oficjalnie 
otworzyli Strefę MTB Sudety.

Przypomnijmy, że Strefa MTB 
Sudety to produkt turystyczny, któ-
ry swoim zasięgiem obejmuje tere-
ny od Mieroszowa aż do Srebrnej 
Góry. Strefa MTB Sudety jest to 
system 21 tras MTB o łącznej dłu-
gości 497 km, utworzony na obsza-
rze 8 miejscowości (Bielawa, Dzier-
żoniów gm. wiejska, Głuszyca, 
Mieroszów, Nowa Ruda gm wiej-
ska, Pieszyce, Stoszowice, Wa-
lim) i 4 nadleśnictw (Bardo, Jugów, 
Świdnica, Wałbrzych).

Obejmuje on całe Góry So-
wie i Suche, część G. Wałbrzy-
skich, Pasma Lesistej i Mieroszow-
skich Ścian w G. Stołowych. Jest 
to największy i pierwszy w Polsce 
system górskich tras rowerowych 
budowanych z takim rozmachem, 
który ma na celu wpływać na roz-
wój regionu oraz zbudowanie trwa-
łego skojarzenia z produktem jako 
„Najlepsze Miejsce dla Fanów Ko-
larstwa Górskiego w Polsce”.

Tworzące go Stowarzyszenie 
Strefa MTB Sudety planuje w kolej-
nych latach rozbudowę systemu o tra-
sy singeltrack, tworzenie infrastruktu-

ry dla rowerzystów, certyfikację bazy 
noclegowej, gastronomicznej i usłu-
gowej. Projekt jest realizowany dzię-
ki zaangażowaniu pasjonatów kolar-
stwa górskiego wspomaganych przez 
sprawnych organizatorów tworzących 
stowarzyszenie oraz w/w gminy i nad-
leśnictwa.

Na obszarze Strefy MTB Sudety 
znajdziecie Państwo, oprócz doskona-
le przygotowanych tras, wiele atrakcji 
turystycznych oraz miejsc do aktyw-
nego wypoczynku oraz nietuzinko-
wych, często tajemniczych zabytków. 
Głuszycki wyścig był też finałem I Pu-
charu Strefy MTB Sudety, w którym  
Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór 
Sowich ufundowało główne nagrody w 

Strefa MTB Sudety już otwarta

PSZOK 
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Jest to miejsce, zlokalizowane w ZGK Spółka z o. o. przy ul. 
Ceglanej 2 w Bielawie, do którego każdy mieszkaniec może 
bez dodatkowej opłaty dostarczyć niżej wymienione odpady.

Odpady przyjmowane w PSZOK:
1) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, 

metale i opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – w każdej 
ilości,

2) zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– w każdej ilości,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 50 kg/ miesiąc/ 

lokal,
5) zużyte opony – w każdej ilości,
6) chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków 

do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po 
domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, 
opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

7) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, oleje i tłusz-
cze jadalne, papier i tektura), z wyłączeniem odpadów zielonych – w każ-
dej ilości,

8) odpady zielone – jednorazowo w ilości do 15 kg/ tydzień/ nieru-
chomość,

9) inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, 
na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: lampy fluorescen-
cyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, prze-
łączniki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery – w każdej 
ilości.

Przypominamy również, że PSZOK jest czynny:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w środy od godziny 

12:00 do godziny 20:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca w środy od go-
dziny 12:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 
16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

kategorii Open Kobiet i Mężczyzn.
Zwycięzcami I Pucharu Strefy 

okazali się pani Patrycja Piotrow-
ska z Wałbrzycha reprezentująca 
klub KKW JAMA Wałbrzych oraz 
pan Robert Bachmatiuk z Głu-
szycy reprezentujący barwy klubu 
SKLEP ROWEROWY BIKE FIN-
GER Wałbrzych. Oba podium do-
pełniły panie: Dorota Szul z Wrocła-
wia i Joanna Bagińska z Bielawy 
oraz panowie: Piotr Sułek ze Świd-
nicy oraz Jacek Sury z Bielawy.

W imieniu STGGS nagrody 
w wysokości 1000 zł wręczał V-ce 
Prezes Stowarzyszenia pan Marek 
Janikowski.

Zapraszamy Państwa na 
przepiękne trasy STREFY MTB 
SUDETY !

Wiązankę kwiatów składa delegacja władz miasta 

Przedstawiciele bielawskich kombatantów
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Na zdj. od lewej: Ewa Glura, Bronisław Wilk, Mariusz Pach i Leszek Stróżyk

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA
ogłasza ustne przetargi nieograniczone dotyczące zbycia działek gruntu przeznaczonych 

pod budowę boksów garażowych na terenie miasta Bielawa w rejonie ul. Stefana Żeromskiego 
wraz z udziałem w prawie własności działki nr 450/18 i 1336 obręb Południe.

Przedmiotem sprzedaży jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań niezabudowana dział-
ka gruntu przeznaczona pod budowę boksu garażowego w zespole garażowym oznaczona nume-
rem geodezyjnym 450/19, obręb Południe o pow.0,0020 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 
SW1D/00015430,  wraz z udziałem wynoszącym 840/10000 części w prawie własności działki nr 
450/18 obręb Południe o pow. 0,0187 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00048589/2 i udzia-
łem wynoszącym 2000/10000 części w prawie własności działki nr 1336 obręb Południe o pow. 0,0356 
ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00015430/3. Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielawa, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wg ewidencji 
gruntów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIII a.

Cena wywoławcza wynosi 11 700,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w 

Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/ 

Przedmiotem sprzedaży jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań niezabudowana dział-
ka gruntu przeznaczona pod budowę boksu garażowego w zespole garażowym oznaczona nume-
rem geodezyjnym 450/20, obręb Południe o pow.0,0019 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 
SW1D/00015430 wraz z udziałem wynoszącym 840/10000 części w prawie własności działki nr 450/18 
obręb Południe o pow. 0,0187 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00048589/2 i udziałem wy-
noszącym 2000/10000 części w prawie własności działki nr 1336 obręb Południe o pow. 0,0356 ha 
ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00015430/3. Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wg ewidencji grun-
tów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIII a.

Cena wywoławcza wynosi 11 700,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 r o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim wBiela-

wie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/ 

Przedmiotem sprzedaży jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań niezabudowana dział-
ka gruntu przeznaczona pod budowę boksu garażowego w zespole garażowym oznaczona nume-
rem geodezyjnym 450/21, obręb Południe o pow.0,0019 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 
SW1D/00015430 wraz z udziałem wynoszącym 840/10000 części w prawie własności działki nr 450/18 
obręb Południe o pow. 0,0187 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00048589/2 i udziałem wy-
noszącym 2000/10000 części w prawie własności działki nr 1336 obręb Południe o pow. 0,0356 ha 
ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00015430/3. Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wg ewidencji grun-
tów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIII a.

Cena wywoławcza wynosi 11 700,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 r o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Biela-

wie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/ 

Przedmiotem sprzedaży jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań niezabudowana dział-
ka gruntu przeznaczona pod budowę boksu garażowego w zespole garażowym oznaczona nume-
rem geodezyjnym 450/22, obręb Południe o pow.0,0019 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 
SW1D/00015430  wraz z udziałem wynoszącym 840/10000 części w prawie własności działki nr 450/18 
obręb Południe o pow. 0,0187 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00048589/2 i udziałem wy-
noszącym 2000/10000 części w prawie własności działki nr 1336 obręb Południe o pow. 0,0356 ha 
ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00015430/3. Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wg ewidencji grun-
tów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIII a.

Cena wywoławcza wynosi 11 700,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 r o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w 

Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/ 

Przedmiotem sprzedaży jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań niezabudowana działka grun-
tu przeznaczona pod budowę boksu garażowego w zespole garażowym oznaczona numerem geodezyjnym 
450/23, obręb Południe o pow.0,0019 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr SW1D/00015430 wraz z udzia-
łem wynoszącym 840/10000 części w prawie własności działki nr 450/18 obręb Południe o pow. 0,0187 ha 
ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00048589/2 i udziałem wynoszącym 2000/10000 części w prawie wła-
sności działki nr 1336 obręb Południe o pow. 0,0356 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej SW1D/00015430/3. 
Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy. Wg ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIII a.

Cena wywoławcza wynosi 11 700,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 r o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w 

Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/ 

1.Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na rachunek Gminy 

Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 
20 października 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Gminy Bielawa.

5. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieru-
chomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

6. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

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

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, 
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób 

reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek   organizacyjnych nie posia-
dających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami), obowiązany jest 
przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości.

8. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z prze-
targu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. 
Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w cało-
ści przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  
26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

10. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
11. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunka-

mi jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu. 
12.W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca prze-

łoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.
Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia  

nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy.
Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. 
Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
14. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodar-

ki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon /74/ 8328714.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Re-
ferat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon /74/ 8328751.
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W ramach projektu pt. Między-
pokoleniowa wymiana wiedzy o bioróż-
norodności Polski realizowanego przez 
Partnerstwo: Bielawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Fundację ECO-IN-
NOVA we Wrocławiu oraz Gimnazjum 
Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie, powstaje Polski 
Portal Bioróżnorodności oraz Polska 
Mapa Bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna to 
termin, którym posługujemy się, aby 
oddać całe bogactwo świata przyrody: 
zwierzęta, rośliny, ich siedliska oraz 
geny. Ponieważ różnorodność biolo-
giczna i środowisko fizyczne wzajem-
nie na siebie oddziałują, możliwe jest 
powstawanie ekosystemów, dzięki 
którym żywe organizmy – między in-
nymi ludzie – mogą w ogóle żyć. Nie 
jesteśmy w stanie przetrwać w ode-
rwaniu od przyrody, choć czasem nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. 

Dlatego powstał nasz projekt, 
którego celem jest wzrost świadomo-
ści społecznej nt. bioróżnorodności 
Polski i edukacja w tej dziedzinie w 
powiązaniu ze zmianami klimatyczny-
mi i ekonomiczną wartością ekosyste-
mów. W ramach projektu mentorzy z 
Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i młodzież z Gimnazjum Ekolo-
gicznego nr 3 pod opieką nauczycie-
li biologii oraz pracowników z placó-
wek edukacyjno-dydaktycznych, będą 
uczestnikami 3 dniowych warsztatów 
praktycznego poznawania przyrody 
w parkach woj. dolnośląskiego, które 
będą prowadzone na terenie parków 
oraz w ich placówkach, w: Karkono-
skim Parku Narodowym i w Karkono-
skim Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Szklarskiej Porębie, Parku Narodo-
wym Gór Stołowych Krajobrazowych i 
w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym 
w Kudowie Zdroju, Parku Krajobrazo-
wym Doliny Jezierzycy i Centrum Edu-
kacji Leśnej w Wołowie.

W ramach projektu uczniowie 
Gimnazjum Ekologicznego nr 3 w 
Bielawie, będą mogli uczestniczyć w 

warsztatach różnorodności biologicz-
nej prowadzonych przez nauczyciela 
biologii w formie zajęć pozalekcyjnych. 
Program warsztatów obejmuje nastę-
pujące tematy: podstawowa wiedza 
na temat bioróżnorodności; motywy 
ochrony bioróżnorodności; konwencja 
o różnorodności biologicznej; Krajowa 
Strategia Różnorodności Biologicz-
nej; stan różnorodności biologicznej 
w Polsce; polskie parki Narodowe i 
ich rola w ochronie bioróżnorodności; 
bioróżnorodność w rolnictwie; czy bio-
różnorodność dotyczy miast; ochrona 
różnorodności biologicznej; system 
wymiany informacji o różnorodności 
biologicznej.

Na Polskim Portalu Bioróżno-
rodności będą umieszczane relacje 
z warsztatów: zdjęcia, filmy, artykuły 
z obserwacji przyrody, informacje o 
bioróżnorodności Polski, zmianach 
klimatycznych i ekonomicznych war-
tości ekosystemów. Partnerzy projek-
tu wraz z młodzieżą, mentorami i na-
uczycielami będą zapraszać kolejne 
gimnazja w Polsce oraz organizacje 
ekologiczne do podejmowania dzia-
łań upowszechniających informacje 
o różnorodności biologicznej Polski 
wśród szerokiej rzeszy społeczeń-
stwa. 

W ramach projektu powsta-
nie Polska Mapa Bioróżnorodności, 
na której wszystkie gimnazja z Pol-
ski będą mogły zaznaczyć miejsce 
odbycia warsztatów różnorodności 
biologicznej, a na Polskim Portalu 
Bioróżnorodności pochwalić się po-
dejmowanymi działaniami na rzecz 
ochrony bioróżnorodności Polski, do-
świadczeniami z obserwacji przyrody, 
organizowanymi konkursami, zdjęcia-
mi, filmami, artykułami o zwierzętach 
i roślinach oraz rezultatami tych dzia-
łań. Na portalu będą prezentowane in-
formacje o dobrych praktykach jakie 
są stosowane w zakresie różnorodno-
ści biologicznej i ekonomicznych war-
tościach ekosystemów w Polsce, Nor-
wegii, Islandii i Lichtensteinie.

Tworzymy Polską Mapę Bioróżnorodności

Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7 im. Juliana Tuwima w 
Bielawie w partnerstwie z Fundacją 
ECO-INNOVA i EKOGREEN S.A. 
we Wrocławiu, realizują projekt pt. 
„Nowoczesne wspieranie działań 
społeczeństwa na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju”, który jest współfi-
nansowany ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Celem 
projektu jest zwiększenie świado-
mości i zachowań ekologicznych 
wśród mieszkańców powiatu dzier-
żoniowskiego oraz wiedzy i edu-
kacji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju wśród dyrektorów, nauczy-
cieli i uczniów szkół powiatu dzier-
żoniowskiego.

Aby osiągnąć zaplanowany 
cel, partnerzy postanowili zorgani-
zować działania umożliwiające ak-
tywne uczestniczenie dyrektorów 

Nowoczesne narzędzie ICT do edukacji ekologicznej w Bielawie
szkół, nauczycieli, uczniów, wo-
lontariuszy i społeczności powia-
tu dzierżoniowskiego w edukacji 
ekologicznej na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju z wykorzystaniem 
nowoczesnego narzędzia ICT 
opracowanego w ramach projektu.

Narzędzie będzie wspiera-
ło działania na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i pokaże jak po-
szczególne zachowania różnych 
członków społeczności dzieci, mło-
dzieży, dorosłych, seniorów w ob-
szarze środowiska, gospodarki i 
kultury wpływają na środowisko na-
turalne, na klimat. W ramach pro-
jektu dla utrwalenia jego poszcze-
gólnych działań powstanie film 
edukacyjny w wersji polskiej i z na-
pisami w języku angielskim oraz w 
wersji dla osób niesłyszących, któ-
ry pokaże jak był realizowany pro-

jekt a tym samym jak budowały się 
relacje społeczne w pozyskiwaniu 
wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Realizacja projektu pozwo-
li lokalnej społeczności zrozumieć, 
czym jest zrównoważony rozwój w 
odniesieniu do zmian klimatu i jak 
codzienne wybory różnych człon-
ków społeczności wpływają na jego 
zmianę. Nowoczesne narzędzie 
ICT wraz z filmem o projekcie bę-
dzie umieszczone w Internecie oraz 
przekazane jako materiał wspiera-
jący edukację ekologiczną dzieci i 
nauczycieli ze Szkoły Polskiej im. 
Marii Konopnickiej we Lwowie (w 
ramach pomocy dla Ukrainy zgod-
nie z oczekiwaniami organizatora 
konkursu).

Nauczyciel Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bie-
lawie

  Grażyna Król

14 sierpnia rozpoczęła się inau-
guracja programu „Wsparcie szansą 
na zmianę”, do którego Gmina Biela-
wa oraz Zespół Ośrodków Wsparcia 
zaprosiły rodziny i znajomych osób 
z problemem zdrowia psychicznego 
oraz osoby cierpiące na zaburzenia 
psychiczne. Realizacja programu po-
trwa do końca grudnia br. 

W inauguracyjnym spotka-
niu udział wzięło 96 osób oraz za-
proszeni goście: Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy oraz radne Stefania Pa-
górska i Barbara Pachura, a tak-
że wiceburmistrz Mariusz Pach.

Szczegóły programu omówiła 
Grażyna Smolińska – dyrektor Ze-
społu Ośrodków Wsparcia. W ramach 
projektu będą prowadzone m. in.: gru-
py- terapeutyczna dla osób z depre-
sją, wsparcia dla członków rodzin i 
znajomych osób z problemem zdrowia 
psychicznego, warsztaty - „umiem po-
wiedzieć nie” dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w wyniku nadużywania 
alkoholu i środków psychoaktywnych, 
kompetencji społecznych dla osób z 
upośledzeniem umysłowym i zabu-
rzeniami psychicznymi, edukacyjne (z 
prawnikiem, psychologiem i psychia-
trą) dla członków rodzin i znajomych 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 
nowoczesnych technologii informa-
tycznych i telekomunikacyjnych ITC. 
W programie przewidziano także: po-
moc terapeuty środowiskowego w 
miejscu zamieszkania, konsultacje 
psychiatryczne, zajęcia kulinarne oraz 
spotkania integracyjne (wyjazd do 
ZOO, rejs statkiem, zabawy).

  B. Lesiewicz

„Wsparcie szansą na zmianę”

Klub „Pozytywka”, działa-
jący przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, wraz z Zespołem Ośrod-
ków Wsparcia oraz Towarzystwem 
Przyjaciół Bielawy dołączyli do te-
gorocznej ogólnopolskiej akcji Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Broni-
sława Komorowskiego. W  całej 
Polsce, w różnych miejscach od-

bywało się czytanie Trylogii Henry-
ka Sienkiewicza.  W niecodziennej 
scenerii historyczną powieść  „Po-
top” cz. I czytali wiceprzewodniczą-
ca  Rady Miejskiej Jadwiga Ma-
riolla Jonas, burmistrz Ryszard 

„Narodowe Czytanie” w Bielawie
Dźwiniel, dyrektor MBP Urszula 
Ubych oraz organizatorzy spotka-
nia Barbara Pachura, Barbara 
Bulerska i Krzysztof Sobczak. 

Wszyscy zgromadzeni w tym 
dniu w bibliotecznym klubie z za-
ciekawieniem słuchali  powieści, a 
zawłaszcza o losach głównych bo-
haterów, ich sposobie mówienia, 
zachowania i ówczesnych zwycza-
jach. H. Sienkiewicz dzięki swojej 
wyobraźni, szczególnie wyczulonej 
na urodę świata i ludzi, potrafił przy-
wołać do życia postaci, w których 
realność wręcz wierzono. Mimo, iż 
Polska znajdowała się wtedy pod 
zaborami, pragnął przywrócić god-
ność narodowi pisząc, jak sam mó-
wił: „ku pokrzepieniu serc”. 

Sobotni  wieczór upłynął w 
milej i przyjemnej atmosferze. Każ-
dy obecny w tym dniu otrzymał 
pamiątkowy okazjonalny stempel 
„Narodowego Czytania” oraz złożył 
swój podpis atramentem i piórem, 
wypożyczonym z bielawskiego mu-
zeum. Członkowie klubu ”Pozytyw-
ka” zaśpiewali piosenkę  „Dumka 
na dwa serca” a wszyscy uczestni-
cy spotkania zaśpiewali także pio-
senkę  „Hej sokoły”.

Z okazji rocznicy 90-lecia 
nadania praw miejskich Bielawie, 
Rada Miejska podjęła decyzję o 
przygotowaniu i umiejscowieniu 
w określonym miejscu KAPSUŁY 
CZASU. Fakt ten ma mieć miejsce 
12 listopada 2014 roku. Inicjatorem 
tej akcji jest Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy.

Jednym z elementów kap-
suły mają być rysunki bielawskich 
uczniów na temat „Bielawa za 100 
lat”. Zwracamy się z prośbą o roz-
powszechnienie tej idei wśród dzie-
ci. Prace należy wykonać techniką 
dowolną na arkuszu papieru A4 lub 
A3.

Prace należy złożyć w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki w 
Bielawie do dnia 17 października 
2014 roku. Komisja składająca się 
z przedstawicieli Rady Miejskiej, 
MOKiS, TPB i MBP wybierze kilka-
naście najlepszych prac, które zo-
staną umieszczone w kapsule. 

Przypominamy też o jeszcze 
jednej propozycji, chodzi o umiesz-
czenie w niej zdjęć bielawskich 

KAPSUŁA CZASU - TEGOROCZNA IDEA HISTORYCZNA

rodzin mieszkających w naszym 
mieście w 2014. Prosimy więc chęt-
nych o wykonanie zdjęcia w forma-
cie A5 i przekazanie ich do połowy 
października 2014 również do Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Bielawie z adnotacją: jaką rodzinę 
przedstawia i przy jakiej ulicy ona 
mieszka (bez podawania numeru 
mieszkania). Wszystkie zdjęcia zo-
staną zalaminowane i umieszczo-
ne w kapsule.

  Łukasz Masyk
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Dzień Działkowca 2014

 30 sierpnia odbył się 17. Dzień Działkowca w Bielawie. Do wspól-
nej zabawy działkowcy zaprosili wszystkich mieszkańców Bielawy, aby 
wspólnie uczcić zakończenie wakacji.

Spotkanie było okazją do pochwalenia się plonami oraz do wymia-
ny doświadczeń w prowadzeniu ogrodów. Jak mówili sami działkowcy, 
dbanie o ogrody jest ich wieloletnią pasją, której z przyjemnością poświę-
cają wiele godzin tygodniowo. Do wstąpienia w szeregi działkowców za-
praszali tego dnia wszystkich, którzy lubią kontakt z naturą i chcą aktyw-
nie wypoczywać na świeżym powietrzu. 

W programie tegorocznego Dnia Działkowca były: wystawa owo-
ców i warzyw, wręczenie wyróżnień za najładniejsze ogródki, sportowe 
zawody rodzinne, koncert orkiestry dętej „Sart” i zabawa taneczna. 

Łukasz Masyk, zdjęcia Leszek Białek
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W połowie sierpnia rozpoczęło 
się odnawianie muru przy Parku Miej-
skim, na którym w 2010 roku namalo-
wana została techniką graffiti historia 
Bielawy. Odświeżenie nietypowych ob-
razów stało się konieczne, ponieważ 
dzieło młodych artystów wystawione 
było nie tylko na działanie czynników 
atmosferycznych, ale także wandali. 

Dzięki profesjonalnej renowa-
cji, znów będzie można podziwiać 
najważniejsze momenty w dziejach 
miasta, które utrwalone zostały na 
stumetrowym murze. Warto przy-
pomnieć, że pomysł namalowa-

Odświeżenie historii
nia istotnych wydarzeń jakie miały 
miejsce w Bielawie, poddało Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielawy wraz z 
Młodzieżową Radą Miasta. 

Przedsięwzięcie sfinansowa-
ne zostało wówczas ze środków 
unijnych. Dzięki temu na poszcze-
gólnych częściach muru namalo-
wano obrazy przedstawiające m. 
in.: bunt tkaczy, budowę kościoła z 
jedną z najwyższych wież w Polsce 
czy festyn z okazji otwarcia fontan-
ny z sową, który odbył się w dniu 
wybuchu II wojny światowej. 

  Łukasz Masyk

Festiwal Niezależnych Filmów 
Fantastycznych i Horrorów to „eFHa 
Festiwal”ewenement na polskiej sce-
nie festiwali filmowych. Mimo dziw-
nej niechęci środowiska filmowego 
do produkcji z nurtu fantastycznego 
i horrorów, mimo braku kształcenia 
w kierunku kina gatunkowego, mimo 
ogólnego założenia, że „się nie da” ro-
dzimi twórcy próbują i walczą aby ten 
wizerunek zmienić. Od kilku lat w Bie-
lawie organizowany jest festiwal filmo-
wy ukierunkowany na filmową, polską 
fantastykę. Organizatorzy wychodzą 
z założenia, że skoro krajowa literatu-
ra fantastyczna ma się bardzo dobrze 
dlaczego nie można zmienić oblicza 
rodzimej fantastyki filmowej? Dlatego 
też dla tych wszystkich zbuntowanych 
i niezależnych powstał ten festiwal. 

W tym roku po raz piąty spo-
tkają się filmowcy, którzy chcą pod-
dać ocenie swoje fantastyczne 
produkcje. Organizator, bielawski 

Ośrodek Kultury i Sztuki już ogłosił 
termin naboru oraz uruchomił do-
datkowy konkurs filmowy. Tym ra-
zem zauważył, że w sieci powstają 
całe serie filmów nagrywanych na 
żywo podczas aktywnego uczestni-
czenia w grach fantastycznych lub 
nagrywają krótkie filmy i zamiesz-
czają w sieci. Dlatego też został 
uruchomiony nowy konkurs, Fanta-
stic Independent Film ( FIF ), skie-
rowany dokładnie do tych osób, 
które takie filmy zamieszczają. Na 
konkurs należy nagrać i zamieścić 
w sieci krótki film ( do 3 minut ) lin-
ka do filmu przesłać na adres or-
ganizatora. Najlepsze filmy zosta-
ną zaprezentowane na festiwalu i 
oceniona przez Jurorów. Już teraz 
wiadomo, że jury będzie pracować 
w podwójnym składzie. Konkurs 
główny będą oceniali: znany aktor 
Zbigniew Lesień ( w swoim dorob-
ku ma udział w fantastycznych pro-
dukcjach „Test pil!

 ota Pirx
a” oraz kultowej „ Klątwie w Doli-

nie węży” ), redaktor i współtwórca na-
grody WĘŻE Krzysztof Spór ponadto 
skład Jury będą wchodzić dwaj z naj-
bardziej znanych „youtuberów” Krzysz-
tof Woźniak ATOR ( również niezależny 
producent filmowy ) i Tomasz Działowy, 
znany w internecie jako GIMPER. 

Również w ramach festiwalu 
zostanie zaprezentowana niezależna 
polska produkcja BOBRY. To kome-
dia o grupie ludzi, którzy chcą reakty-
wować swój zespół punkowy, jednak 
mają realne problemy ze śmiercią. 

Festiwal odbędzie się w 
dniach 11-12.10.2014 wstęp 10 zł 
( umożliwia udział w prezentacjach 
festiwalowych, spotkaniach z juro-
rami i seansie filmu BOBRY” ) 

Informacje na stronie efha.pl 
oraz u organizatora : MOKiS Biela-
wa 74 83 35 333.

Podczas wakacji w klubie 
„Pozytywka” przy Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej odbył się  „Darmowy 
Letni Kurs Gry na Gitarze”, w któ-
rym wzięło udział ponad dwudzie-
stu uczestników w wieku 7-68 lat. 
Prawie wszyscy uczestnicy kursu 

„Darmowy Letni Kurs Gry na Gitarze”
rozpoczynali swoją przygodę z gi-
tarą, nieliczni przypominali sobie 
grę wspólnie z innymi.  

Wszyscy pod komendą in-
struktora Barbary Pachury po-
znawali pierwsze chwyty oraz 
różnorodne bicie gitarowe  do po-

znawanych piosenek. Intensyw-
ne lekcje gitary trwały od 1,5 do 2  
godzin, podczas których każdy  z 
uczestników  poznawał tajniki gry 
na gitarze.  Zadaniem domowym 
było opanować chwyty gitarowe, 
które później pozwoliły zagrać po-
znane utwory.  Domowa atmosfe-
ra w klubie sprawiła, że uczyły się 
grać na gitarze  nie tylko dzieci i 
młodzież, ale także starsi i nie było 
żadnego skrepowania.      

Pierwszy Darmowy Letni 
Kurs Nauki Gry na Gitarze okazał 
się strzałem w dziesiątkę dla ludzi 
nie tylko z Bielawy, Dzierżoniowa 
ale także z Piławy Dolnej, Ucie-
chowa, a nawet okolic Krakowa. 
Uczestnicy kursu zaprezentowa-
li swoje umiejętności 27 sierpnia 
2014 r. podczas  koncertu, który 
odbył się w bibliotecznym klubie. 

Święto Piernika to impreza 
skierowana przede wszystkim do se-
niorów. Nazwa imprezy to przekorne 
podejście do ogólnej kiedyś opinii, że 
seniorom to się tylko należy szacu-
nek. Od wielu lat, najstarsza część 
społeczeństwa udowadnia, że jest 
inaczej. A ponieważ pierniki to też 
smaczne wypieki, dlatego podczas 
imprezy organizowany jest konkurs 
na najlepsze i najsmaczniejsze pier-
niki i ciasto piernikowe. 

W tym roku, z powodu nie-
sprzyjającej pogody, do imprezy 

podchodzono dwukrotnie. Mimo 
deszczu Święto Piernika odbyło 
się 21 września. Zaprezentowały 
się zespoły artystyczne z Bielawy: 
CZERWONA JARZĘBINA oraz BIE-
LAWSKA KAPELA, a także zespół 
ludowy GÓRZANIE z Piławy Gór-
nej. Nagrodę, ufundowaną przez 
MOKiS, za najlepszy wypiek pierni-
kowy otrzymała Pani Irena Sosin ( 
sprzęt AGD o wartości 250 zł ). 

Ponadto uczestnicy mogli 
ocenić wypieki z lokalnych piekar-
ni w ramach Misterium Chleba, 

zorganizowane przez Cech Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości, obejrzeć wyroby szy-
dełkowe Marty Golat i wymienić 
się doświadczeniami, dowiedzieć 
się o najnowszych kosmetykach 
podczas prezentacji salonu fryzjer-
skiego Ewy Ciszek oraz zapoznać 
się z ofertą Spółdzielni Artystycznej 
Arte powstałej przy Misji Nowa Na-
dzieja. 

Mimo deszczu wiele osób po-
zostało do końca imprezy i gorąco 
oklaskiwało występujących artystów. 
Kolejne piernikowe święto za rok i 
mamy nadzieję, że pogoda dopisze.

Święto Piernika 2014

Organizatorzy:
Redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”,
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
Skład komisji:
Prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Małgorzata Greiner, 

Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, Anna Węc-
lewska.

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań lokalną historią. Propagowanie niezwy-

kłych wydarzeń i miejsc w Bielawie. Popularyzacja twórczości inspirowa-
nej fotografią Bielawy – w roku 2014 jest to zdjęcie pochodzące z począt-
ku XX w.  zatytułowane „Pod Górnym Młynem” przedstawiające budynek 
wodnego młyna zbożowego oraz grupę bielawian w strojach z epoki.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.
Kategorie wiekowe:
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
- dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy redak-
cji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – bibliothecabielaviana@
gmail.com, lub w formie papierowej plus elektronicznej do redakcji roczni-
ka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, ul. Piastowska 19c (kon-
takt: Urszula Ubych, tel. 74 645 09 66), w terminie do 31 października 
(piątek) jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załą-
czonym zdjęciem. Objętość tekstu literackiego nie powinna przekraczać 
3 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 2014”.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 
(środa) o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawo-
dowego przy ul. Stefana Żeromskiego 41 w Bielawie.

      Zapraszamy

III KONKURS LITERACKI
NA UTWÓR INSPIROWANY 
FOTOGRAFIAMI BIELAWY
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chciał, by  Msza Notre Dame była 
śpiewana w ich intencji…”– opo-
wiadał. 

Graindelavoix wraz z dyry-
gentem Björnem Schmelzerem 
zabrali bielawską publiczność w 
podróż do źródeł naszej kultury po-
przez dwie formy śpiewu najbar-
dziej kojarzone z Zachodnią Euro-
pą – polifonię i chorał gregoriański. 
Koncert był także odkrywczą wy-
prawą do dużo odleglejszych trady-
cji – tureckiej, bizantyjskiej i kultur 
pogranicza Europy. 

W zespole  graindelavoix gło-
sy są bardzo zróżnicowane, głębo-
ka jest charakteryzacja poszczegól-
nych członków zespołu, natomiast 
w ogólnym wyrazie artystycznym 
zespół dąży nie tyle do zróżnico-
wania kolorystycznego poszcze-
gólnych głosów, ile jakby do nada-
nia zupełnie innego kolorytu całym 
pionom harmonicznym. Ogrom-
ną wartością  jest też nieuchronne 
oderwanie współczesnego słucha-
cza od XX-wiecznej estetyki głosu. 
Oczywiście, nie wiemy i nigdy się 
nie dowiemy, jak naprawdę brzmie-
li śpiewacy w XIV wieku. Z pew-
nością estetyka głosu diametral-
nie zmieniła się przez sześciuset 
lat. Björn Schmelzer i jego zespół 

uświadamiają nam więc oczywistą 
prawdę, że piękny głos mógł ozna-
czać coś zupełnie innego w epoce 
późnego średniowiecza, a zupełnie 
inaczej dzisiaj.

Zespół graindelavoix wykonał 
Mszę Notre Dame zaskakująco, ale 
znakomicie. Powtarzane muzycz-
nie słowa głosami wokalistów sto-
jących w kręgu, unosiły muzykę ku 
sklepieniu świątyni, kojąc słuchają-
cych. Dla publiczności była to też 
podróż do świata mistyki śpiewu – 
cokolwiek by nie mówić o grainde-
lavoix, jest w ich muzyce element 
transcendencji, której, niestety, 
zbyt rzadko szukamy w codzien-
nym życiu. 

Zespół wystąpił w składzie: 
Albert Riera, Francois Testory, 
Marius Peterson, David Hernan-
dez, Casiean Radu, Bart Meync-
kens, Jean-Christophe Brizard i 
Björn Schmelzer – dyrygent.

  meloman

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KONKURS CZYTELNICZO-LITERACKI

,,JOANNA PAPUZIŃSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ’’
Z okazji przypadającej 75. rocznicy urodzin Joanny Papuzińskiej, 

prozaika, poetki, autorki bajek i wierszy dla dzieci, profesora nauk hu-
manistycznych, Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie zaprasza 
młodzież szkolną do udziału w konkursie czytelniczo-literackim, którego 
tematyka poświęcona jest jej życiu i twórczości.

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie kompletu popraw-
nych odpowiedzi na wszystkie zamieszczone poniżej pytania. 

Rozwiązanie konkursu (odpowiedzi na pytania napisane czytelnie), 
należy dostarczyć do 12 listopada 2014  r., do Działu Dziecięco-Młodzie-
żowego MBP przy ul. Piastowskiej 19c. W bibliotece można również uzy-
skać wszelkie informacje oraz regulamin konkursu wraz z zestawem py-
tań. Lista pytań konkursowych, zamieszczona będzie także na naszej 
stronie internetowej www.mbp.bielawa.pl 

Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w drodze losowania spośród 
autorów kompletu bezbłędnych odpowiedzi.

Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka Działu Dziecię-
co-Młodzieżowego 

MBP Jolanta Matuszczak.

Pytania konkursowe
1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzin prof. Joanny Papuzińskiej.
2. Podaj tytuł czasopisma, na łamach którego debiutowała w 1956 

r. opowiadaniem „Człowiek o gorącym sercu”.
3. Jakie studia ukończyła w 1957 r. na Uniwersytecie Warszawskim?
4. Jaką nagrodę otrzymała w 1996 r. za działalność w dziedzinie 

upowszechniania kultury?
5. Była inicjatorką powstania i redaktorem naczelnym do 2002 r. 

czasopisma poświęconego książce dla dzieci. Podaj jego tytuł.
6. W którym roku Joanna Papuzińska uhonorowana została dzie-

cięcym Orderem     Uśmiechu?
7. Czym charakteryzuje się jej twórczość dla dzieci?
8. Podaj tytuł wiersza, z którego pochodzi fragment: 
„Dom na kurzej łapce, 
skrzypi krzywa furtka. 
Przed domkiem na ławce
Baba-Jaga smutna.
Nikt nie lubi Baby-Jagi ani krztyny,
nikt do Baby nie przychodzi w odwiedziny,
nikt „dzień dobry” jej nie powie, gdy ją spotka, 
nikt się nigdy nie zatrzyma u jej płotka…”
9. W wierszu „Czarna jama”, bardzo straszna i ponura jama opisa-

na jest jako 
gęba rozdziawiona…
a)…Tak bardzo, że aż się chowa panna Iwona
b)…Wilczym zębem obrębiona
c)…Bardziej niźli wrona chodzi zdziwiona
10. Podaj tytuł książki wydanej w 2011 r., w której autorka opowiada 

historię małej Asiuni, dla której „wojna zaczęła się tuż po jej piątych uro-
dzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Dziewczynka bardzo 
uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć dla ta-
kiego malca jest to ogromnie trudne”..

11. Podaj bohatera zabawnej opowieści składającej się z trzech 
części o znanym z ludowych podań diable Rokicie, który straciwszy swo-
ją dziuplę w starej wierzbie, zamieszkał w mieście w domu współczesnej 
dziewczynki.

12. Podaj tytuł książki, z której pochodzi fragment:
„W dalekiej krainie, na niedostępnej wyżynie, w skalistym mieście 

żył sobie skrzydlaty chłopiec. Nie był on żadnym wyjątkiem ani tym bar-
dziej dziwadłem. Miał skrzydlatą mamę i skrzydlatego tatusia. W dzie-
cinnym pokoju raczkowała po podłodze jego skrzydlata siostrzyczka…”.

13. W jednym z jej wierszy ta postać chodziła po domu, śmiejąc się 
od ucha do ucha. O kim mowa?

14. „Asiunia i jej mały braciszek Tomek uwielbiają spacery z tatą! 
Zwłaszcza wtedy, gdy tata pokazuje miejsca i opowiada własne historie 
z nimi związane. Czasem są radosne, a czasem trochę smutne. Dzie-
ci najbardziej lubią te o Powstaniu Warszawskim, bo tata mówi, że za-
wsze miał szczęście, chociaż czasem to trochę zabawne. Bo na przykład 
czy złamana ręka albo miejsce w szpitalu pod stołem to szczęście, czy 
pech?”. Podaj tytuł książki, którą opisuje ten fragment?

15. Za co otrzymał po wojnie tato pisarki medal Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata?

16. Którą rocznicę urodzin Joanny Papuzińskiej obchodzimy w tym roku? 

Wtorkowy wieczorny kon-
cert w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Bielawie 
jak co roku zgromadził najzago-
rzalszych melomanów.  Bielawska 
świątynia gościła tego wieczoru 
graindelavoix – międzynarodowy 
zespół (muzycy proszą, by ich na-
zwę znaczącą ziarno głosu, pisano 
małą literą), który zaśpiewał Mszę 
Notre Dame Guillaume’a de Ma-
chaut, arcydzieło napisane dla ka-
tedry w Reims. 

Koncert zaczął się zaskakują-
co. Do publiczności wyszedł jeden 
z członków zespołu Estończyk Ma-
rius Peterson i znakomitą polszczy-
zną opowiedział ciekawostki zwią-
zane z historią utworu... „Guillaume 
de Machaut skomponował tylko 
muzykę do części stałych mszy. 
W trakcie koncertu liturgia została 
uzupełniona częściami zmiennymi 
w kontrastującym, bo jednogłoso-
wym chorale gregoriańskim. Doda-
liśmy dużo elementów improwizo-
wanych – stwierdził. De Machaut 
był też poetą, dyplomatą pełnią-
cym wiele misji dla francuskich kró-
lów i nie tylko. Napisał Mszę Notce 
Dame dla katedry w Reims, w któ-
rej był kanonikiem, utwór był śpie-
wany w soboty przy małym ołtarzu 
Najświętszej Marii Panny. Śmiała 

muzyka musiała się w XIV wieku 
wydawać ekstrawagancka. Napisał 
ją ku chwale Bożej, ale też po to, 
by upamiętnić siebie i swego brata, 

Bielawski Koncert 
49. Festiwalu Wratislavia Cantans

Następne wydanie 

„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się ok. 16 października.

Bielawianin w „Jeden z dziesięciu”
Pochodzący z Bielawy Patrycjusz Kaźmierczak wziął udział w po-

pularnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Był to drugi występ bielawia-
nina w tym programie (poprzednio w roku 2010). Nagranie miało miejsce 
w dniu 19 września w Lublinie. Emisja odcinka (edycja 82, odcinek nr 8) 
odbędzie się najprawdopodobniej 10 października o godzinie 18:50 w 
TVP2.

11 września Miejska Biblio-
teka Publiczna w Bielawie prezen-
towała poetycką twórczość Sta-
nisława Wojnara i jego wiersze 
zawarte w niezwykłym tomiku za-
tytułowanym „Bracia mniejsi”. Po-
ezja pana Stanisława to afirmacja 
życia, świata, w wierszach poeta 
próbuje przekazywać pewien sys-
tem wartości, który w dzisiejszych 
twardych czasach pełnych ekono-
mii jest systemem, wydawałoby 
się, niedzisiejszym. 

Poezja mówiąca o dobro-
ci, o miłości, o sympatii, o rze-
czach zwyczajnych, ale poru-
szająca też problemy trudne, jak 
upływ czasu czy świadomość 
odchodzenia, pozwoliła poznać 
bliżej wrażliwość niezwykle cha-

ryzmatycznego Stanisława Woj-
nara. 

Spotkanie, które znakomicie 
poprowadziła Jolanta Maniecka, 
przyciągnęło wielu przyjaciół i zna-
jomych pana Stanisława, jak rów-
nież stałych przyjaciół biblioteki.   

Miejska Biblioteka Publiczna
Bracia mniejsi – poezja Stanisława Wojnara
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W sobotę 20 września człon-
kowie klubu „Pozytywka” z siedzi-
bą w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie zorganizowali wyjątko-
we spotkanie autorskie, którego 
gwiazdą był poeta wietnamskie-
go pochodzenia Lam Quang My. 
Pseudonim artystyczny Lam Qu-
ang My w języku polskim oznacza: 
Lam-las, Quang-jasny, My-piękny.  
Poeta jest doktorem nauk fizycz-
nych, pracował w Instytucie Fizyki 
Polskiej Akademii Nauk, jest człon-
kiem Związku Literatów Wietnam-
skich i Związku Literatów Polskich. 
Przekłada literaturę polską na język 
wietnamski i publikował w Wietna-
mie m. in. wiersze Cypriana Kamila 
Norwida, Zygmunta Krasińskiego, 
Jana Pawła II, Czesława Miłosza, 
Wisławy Szymborskiej, Tadeusza 
Różewicza oraz wielu polskich po-
etów współczesnych. W Polsce 
mieszka od 1989 roku. Jest Hono-
rowym Obywatelem Gminy Krasne, 
w Ziemi Zygmunta Krasińskiego. 

Pisze wiersze w języku oj-
czystym i polskim. Laureat wielu 
prestiżowych nagród, m. in. Świa-
towych Dni Poezji UNESCO 2006, 
otrzymał trzy razy „Wielki Laur” na 
festiwalu „Literacka Galicja” w 2009 
r.,w 2011 r. oraz w 2014 r. Otrzymał 
nagrodę im. Klemensa Janickiego 
za całokształt twórczości literac-
kiej i wkład w kulturę europejską 
oraz Medal za Zasługi dla Kultury 
Polskiej od Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Polski w 
2013 r.  

W sobotni wieczór,w  klubie 
Pozytywka, tłumnie zgromadzona 
publiczność  mogła  wysłuchać wier-
szy autora czytanych przez Barbarę 
Pachurę i jednocześnie zaśpiewa-
nych w języku wietnamskim przez 
poetę. Wyjątkowy śpiew w wykona-
niu Lam Quang My na długo pozo-
stanie wszystkim uczestnikom spo-
tkania w pamięci. W Bielawie poeta 
promował najnowsze swoje wiersze 
z tomiku „Przemijanie”. Pod koniec 
spotkania publiczność zadawała 
poecie różne pytania związane  nie 
tylko z jego twórczością, ale także z 
długim  pobytem w Polsce i nie tyl-
ko, także w innych krajach.  

Takiego spotkania autorskie-
go jeszcze w Bielawie nie było. Pod 
jego koniec ze specjalną dedyka-
cją dla poety zaprezentowały się 
z piosenką „Błękitna chusteczka” 
panie z Zespołu Ośrodków Wspar-
cia, z którymi zaśpiewała i zagrała 
na gitarze Barbara Pachura. Mi-
łym akcentem spotkania w klubie 
było pojawienie się młodych ludzi, 
mieszkających od niedawna w Bie-
lawie, którzy wcześniej  uczyli się 
języka wietnamskiego i w tym dniu 
mogli porozmawiać z poetą właśnie 
w jego ojczystym języku. Poeta nie 
ukrywał ogromnego wzruszenia 
tymi ludźmi, ale także ciepłym przy-
jęciem bielawskiej publiczności. 
Dla poety to był  miły, sympatycz-
ny, pełen wzruszeń, niepowtarzalny 
i niezapomniany wieczór, który bę-
dzie dobrze wspominał i pozosta-
nie na zawsze w jego pamięci. 

Lam Quang My  w Pozytywce

W dniu 4 września odbyła się 
wycieczka do ZOO we Wrocławiu, 
którą zorganizował Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bielawie w ramach 
działań środowiskowych z projektu 
systemowego „Dać szansę” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego POKL. W wy-
cieczce wzięli udział beneficjenci 
projektu wraz z ich dziećmi, łącznie 
42 osoby.

Obecnie w ZOO, na obszarze 

33ha, mieszkają zwierzęta pocho-
dzące ze wszystkich kontynentów. 
Fauny poszczególnych kontynen-
tów pogrupowane są w tematyczne 
ekspozycje (Sawanna, Pawilon Ma-
dagaskaru, Sahara, wybieg niedź-
wiedzi brunatnych, basen płetwo-
nogich, itd.), znajduje się tu około 
900 gatunków, co daje łącznie 5000 
zwierząt. Można zobaczyć wiele 
rzadkich i narażonych na wyginię-
cie gatunków. Pod koniec 2014r. 
planowane jest otwarcie Afrykana-
rium, olbrzymiego pawilonu z kilko-
ma basenami, w którym znajdą się 
części poświęcone mieszkańcom 
środowisk wodnych różnych części 
Afryki, m.in. jeziora Tanganika, Mo-
rza Czerwonego, Kanału Mozam-
bickiego. Stale wzbogaca się skład 
mieszkańców ZOO, do Wrocławia 
trafiają także bardzo rzadkie gatun-
ki, nieczęsto spotykane na wolno-
ści, np. okapi, jeże uszate.

Zwiedzając ZOO uczestni-
cy wycieczki zapoznali się z wielo-
ma gatunkami zwierząt, które czę-
sto znali tylko ze zdjęć i ilustracji 
oraz mieli możliwość zobaczyć nie-
spotykane na co dzień zwierzęta. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się pierwsi mieszkańcy 
przekazanej do użytku zewnętrznej 
części Afrykanarium: kotiki afrykań-
skie oraz pingwiny przylądkowe, 
czyli tońce. Uczestnicy mieli okazję 

Wycieczka do ZOO
zobaczyć jak wygląda karmienie 
kotików oraz pierwsze efekty pra-
cy opiekunów kotików w trakcie ich 
codziennych treningów. Uczestnicy 
wycieczki z niecierpliwością ocze-
kują na otwarcie całego Afrykana-
rium, ponieważ budynek i to kto ma 
w nim zamieszkać zrobiło na nich 
wielkie wrażenie.

Uwagę dzieci oraz ich rodzi-

ców przyciągnęły także zwierzęta 
żyjące na Sawannie: żyrafy, zebry, 
strusie i lwy angolskie. Oglądając 
lwy z atrapy jeepa, z którego udało 
się skorzystać, można było poczuć 
się jak na safari. 

 W pawilonie Madagaska-
ru natomiast można było zobaczyć 
bogatą faunę i florę Czerwonej Wy-
spy, oraz podziwiać przedstawicie-
li różnych gromad od bezkręgow-
ców, przez płazy i gady do ssaków. 
Jednak najbardziej oblegane były 
Lemury, znane wszystkim głównie 
dzięki Królowi Julianowi z „Mada-
gaskaru”.

Atrakcją dla zwiedzających 
był także zewnętrzny wybieg dla 
nosorożców, które uwielbiają wodę. 
Zwierzęta mają tam basen ogrze-
wany przy użyciu energii słonecz-
nej oraz prysznic. Można je po-
dziwiać na zewnętrznym wybiegu, 
obserwując przez fosę oraz z tara-
su, a także w środku pawilonu.

Ponadto wielką atrakcją dla 
wszystkich była wizyta w Dziecińcu 
Zwierzęcym. Dzieci mogły nie tyl-
ko zobaczyć, ale także pogłaskać 
i nakarmić owcę, kózkę, czy by-
dło szkockie. Wśród mieszkańców 
ogródka dla najmłodszych były tak-
że zwierzątka koniowate, znalazło 
się miejsce dla różnych koni: rasy 
haflinger, kucyków szetlandzkich, 
a także największego na świecie 
osiołka Poitou. 

W czasie tych kilku godzin 
spędzonych w ZOO wszyscy świet-
nie się bawili, zobaczyli wiele cieka-
wych okazów zwierząt oraz zdobyli 
wiele cennych wiadomości dotyczą-
cych ekologii, biologii, ochrony śro-
dowiska, cech charakterystycznych 
i zachowania zwierząt. 

Na zakończenie tej wielkiej 
wyprawy oczywiście nie mogło za-
braknąć zjedzenia czegoś „pożyw-
nego” i słodkiego w McDonald’s. 
Wszyscy uczestnicy wyszli z fast 
foodu z pełnymi brzuszkami, ale 
też z wielkimi uśmiechami na twa-
rzach. 

W czasie całej wycieczki do-
pisywały wszystkim humory i po-
goda, więc miło spędziliśmy czas. 
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz 
odwiedzimy nasze piękne ZOO i 
jego wspaniałych mieszkańców.

Kolonie w Rewalu
Dwa turnusy letnich kolonii miasto Bielawa zorganizowało w ra-

mach projektu „Mieszkam w Bielawie – Moja rodzina jest OK!”, realizowa-
nego w oparciu o rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspo-
łecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.   Łukasz Masyk

Każdy chciałby choć raz w ży-
ciu na swojej drodze spotkać złotą 
rybkę spełniającą życzenia. To baj-
ka z morałem i praktyczną mądro-
ścią życiową: bądź hojny, pokorny, 
czysty, pracowity i gorliwy, miłości-
wy i umiarkowany. Bajka o tym do 
czego prowadzi zbytnia chciwość. 
Ukazuje wartości życiowe i nazy-
wa, co jest dobre, a co jest złe.

W dniu 18 września  Niepu-
bliczne Przedszkole Montessori 
gościło u siebie artystów z Teatru 
Humoru „Igraszka” z Wałbrzycha. 
Aktorzy przedstawili dzieciom bajkę 
„O rybaku i Złotej Rybce”. Wszyst-
kie dzieci z zapartym tchem obser-
wowały wydarzenia rozgrywające 
się na scenie i chociaż wszystkim 
bajka ta jest znana, nikt się nie nu-
dził. Artyści z wielkim zaangażo-
waniem i humorem odegrali swoje 
role. Dzieci z przejęciem wzywały 
wraz z rybakiem Złotą Rybkę, aby 
ta spełniła życzenia chciwej baby. 

Bajka „O rybaku i Złotej Rybce” 
Po przedstawieniu milusińscy na-
grodzili aktorów gromkimi brawa-
mi, a grupa „Krasnale” pozowała 
do zdjęcia z dobrotliwym rybakiem. 

Dziękujemy za wspaniałą wspólną 
zabawę.

 Anna Podłęcka
 Aleksandra Mucha

Bronisław Wilk wiceprezesem Dolnośląskiego Zarządu
Bronisław Wilk – prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Bielawie został z dniem 

30 czerwca powołany na wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP na lata 2014-2017.

W akcie nominacyjnym Konstanty Ignaczak – prezes Dolnośląskiego Związku Kombatantów ZKRPi-
BWP pogratulował Bronisławowi Wilkowi wyboru na tę zaszczytną funkcję oraz złożył życzenia satysfakcji z jej 
pełnienia.

          B.Lesiewicz
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie oraz Klub Miłośników 
Poezji Śpiewanej „Pozytywka” za-
praszają dzieci i młodzież do udzia-
łu w bezpłatnych zajęciach: 

Klub Pozytywka
ul. Piastowska 19c (Dolno-

śląski Inkubator Art-Przedsiębior-
czości)

zaprasza
w każdą środę godz. 16 00-

17 00 dzieci i młodzież na: kółko 
recytatorskie 

a w godz.17.00-22.00 mło-
dzież i dorośli na spotkania do klu-
bu poetów i pisarzy

Pozytywka zaprasza!
„Kanapka literacka”

w każdy piątek dzieci i mło-
dzież w  godz. 15 00-16 30 na ze-
spół gitarowy

„Pozytywkowe nutki” 
(grasz, śpiewasz...przyjdź), 

a w godz. 17.00-22.00 mło-
dzież i dorośli na spotkania Klu-
bu Miłośników Poezji Śpiewanej 
„Pozytywka” (grasz na jakimś in-
strumencie, śpiewasz lubisz słu-
chać...przyjdź, to idealne miejsce 
dla Ciebie)

 Wstęp wolny!

W środę 27 sierpnia w Dol-
nośląskim Inkubatorze Art-Przed-
siębiorczości odbyła się uro-
czysta prezentacja pierwszego 
zespołu Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa. Udział w prezen-
tacji wzięło szerokie grono kibiców, 
przedstawiciele sponsorów oraz lo-
kalne media. Po oficjalnej prezen-
tacji składu wyświetlony został film 
„Drużyna”. 

Obecny podczas wydarze-
nia był również burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel, który często 
kibicuje siatkarzom w trakcie ligo-
wych spotkań. Burmistrz powie-
dział między innymi, że Beewa-
tec Bielawianka Bester to świetna 
drużyna, składająca się nie tylko 
z zawodników, ale także sztabu 
szkoleniowego, działaczy i fanta-
stycznych kibiców. W nowym sezo-
nie życzył wszystkim zdrowia, wy-
trwałości i zajęcia wysokiej pozycji 
w II lidze. 

Szczegółowe informacje na 
temat nowych zawodników i tre-
nera znaleźć można na stronie in-
ternetowej klubu oraz na fejsbuko-
wym profilu Bielawianki. 

  Łukasz Masyk
*****

Kadra I ZESPOŁU: Michał 
Glinka (środkowy), Michał Tomia-

Prezentacja zespołu siatkarzy

łowicz (atak), Alex Strubbe (atak), 
Mateusz Polakowski (przyjęcie), 
Michał Leński (rozgrywający), 
Krzysztof Prokopowicz (przyję-
cie), Marek Wawrzyniak (przyję-
cie), Łukasz Jurczyński (środko-
wy), Kamil Durski (rozgrywający), 
Maciej Byczek (libero), Grzegorz 
Kukla (libero), Tomasz Surtel 
(środkowy). I trenerem drużyny jest 
Marcin Jarosz, II trenerem – An-
drzej Zemanek. 

*****

Kadra JUNIORÓW: Bartosz 
Rudzki (atak), Krystian Gawry-
siak (atak), Jarosław Biłozor (ro-
zegranie), Tomasz Wierzbicki 
(przyjęcie), Michał Kuśnierz (przy-
jęcie), Michał Skwarcan (środek 
bloku), Olek Bocianowski (środek 
bloku), Wojciech Skwarcan (przy-
jecie), Tomasz Rekieć (środek 
bloku), Sebastian Wałachowski 
(przyjęcie), Mateusz Bortnik (przy-
jęcie), Grzegorz Jacznik (rozegra-
nie), Krystian Rycąbel (libero). 
I renerem zespołu jest Jarosław 
Dusza, II trenerem – Radosław 
Dusza.

*****

Kadra KADETÓW: Jakub Ja-
nicki (przyjecie), Tomasz Rekieć 
(środek bloku), Krystian Gaw-
rysiak (uniwersalny), Sebastian 
Wałachowski (przyjęcie), Mate-
usz Bortnik (przyjęcie), Grzegorz 
Jacznik (rozegranie), Krystian 
Rycąbel (przyjęcie), Oskar Olej-
nik (środek bloku), Antek Doma-
gała (libero), Jakub Zemanek 
(przyjęcie), Bartek Polakowski (li-
bero/przyjęcie), Piotr Szwetner 
(uniwersalny). I trenerem jest Ra-
dosław Dusza, II trenerem – Jaro-
sław Dusza.

Dolnośląski Inkubator Art-
-Przedsiębiorczości zaprasza do 
wzięcia udziału w bezpłatnym 
szkoleniu komputerowym.

Kurs obejmuje zagadnienia z 
zakresu: podstaw obsługi kompu-
tera, korzystania z oprogramowa-
nia pakietu Office, posługiwania się 
programami graficznymi.

Wszelkich informacji na te-

mat szkolenia i zapisów udzielamy 
pod numerem telefonu: 74 645 64 
21 i 609 12 00 70 lub osobiście w 
biurze Inkubatora przy ul. Piastow-
skiej 19 c w godzinach od 8-16.

Osoba odpowiedzialna Ro-
bert Letniowski. 

Termin rozpoczęcia kursu jest 
związany z zebraniem minimum 15 
chętnych uczestników.

Szkolenie komputerowe

9 września w godzinach popo-
łudniowych „Zielona Klasa” i budy-
nek placówki rozbrzmiały radosny-
mi głosami licznych uczestników I 
Pikniku Rodzinnego. Pani Daria 
Michalska Dyrektor Szkół Niepu-
blicznych zaprosiła rodziców, opie-
kunów, nauczycieli, uczniów i przy-
jaciół naszej placówki do wspólnej 
zabawy. Początek spotkania w auli 
szkoły miał charakter oficjalny. Ro-
dzice otrzymali  niezbędne infor-
macje związane z organizacją roku 
szkolnego, harmonogramem wy-
wiadówek, wychowawstwem po-
szczególnych klas, realizacją pro-
jektów edukacyjnych.

W związku z niedawnym Ju-
bileuszem 15 lecia Szkół Niepu-

blicznych Dyrektor Daria Michalska 
przypomniała historię placówki i za-
prosiła do wspólnego obejrzenia fil-
mu prezentującego dorobek szkoły. 
Rodzice otrzymali też na pamiątkę 
jubileuszową publikację monogra-
ficzną.

Druga część spotkania miała 
charakter mniej formalny. W przy-
szkolnym ogrodzie serwowano gro-
chówkę, grillowane kiełbaski, napo-
je i słodkie desery. Szczególnie do 
gustu przypadł wszystkim bufet sa-
łatkowy.

Pogoda i humory dopisały ce-
lująco.

Organizatorzy dziękują auto-
rom pysznych, domowych wypie-
ków za życzliwą pomoc. 

Piknik Rodzinny w Szkołach Niepublicznych w Bielawie

Rekrutacja do BEZPŁATNEGO  programu „Gwarancja 
dla młodzieży” w ramach projektu „Pomysł na siebie” 

Kryteria: 
*ukończone  16 lat ale  nie ukończone 18 lat
*być osobą nieaktywną zawodowo
*nie posiadać lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe
*nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia
*mieć ukończone gimnazjum
*mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową 

lub zdrowotną 

W ramach form wsparcia dla beneficjentów przewidujemy:
*Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
*Stypendium dla uczestników KKZ
*Warsztaty Aktywnego Poszukiwanie Pracy
*Kurs  Przedsiębiorczości
*Kurs Komputerowy ECDL START
*Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym
Możliwość kontynuacji obowiązku szkolnego  poprzez udział w 

projekcie i zdobycie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji 
zawodowych

Uczestnicy projektu dodatkowo zostaną ubezpieczeni, zapewniony 
zostanie również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz wyżywienie. 
Beneficjenci otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe

Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt:  Hufiec Pracy w Dzierżoniowie
                 Rynek 36/35, 58-200 Dzierżoniów
                 tel. 74 831-48-54,     e-mail: hp.dzierzoniow@ohp.pl
Program został zainicjowany  przez  Komisję Europejską

Sześć medali 
dla zapaśniczek 
z Bielawianki!

W dniu września w Lewinie 
Kłodzkim Odbył się Międzynarodo-
wy Turniej o puchar Wójta Gminy  
w zapasach kobiet. Zawodniczki 
ZKS „Bielawianka” Bielawa zdo-
były: złote medale - Łosyk Rok-
sana oraz Moskal Sylwia, srebr-
ne medale - Pawełoszek Jessica, 
Łosyk Olimpia, brązowe medale 
- Moskal Sandra i Wiśniewska 
Nikola.

Trener i opiekun - Stolarczyk 
Władysław.   
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Uczniowski Klub Sportowy 
IRON BULLS BIELAWA zapra-
sza wszystkie dzieci oraz mło-
dzież do treningów ogólnorozwo-
jowych z elementami zapasów 
oraz brazylijskiego jiu jitsu. Jeśli 
chcesz aby twoje dziecko zdro-
wo się rozwijało a przy tym świet-
nie się bawiło to zapraszamy na 
treningi.

Młodzież oraz dorosłych 
zapraszamy na treningi brazy-
lijskiego jiu jitsu z elementami 
samoobrony. Jeśli nie myślisz 
tylko o karierze zawodnika, a 
chcesz się czuć bezpiecznie, 
poznać nowych przyjaciół na 
macie, albo chciałbyś schud-
nąć, zapraszamy do aktywności 
fizycznej. 

Treningi odbywają się we 
wtorki oraz czwartki:

Dzieci : 5-7 lat zajęcia ogól-
norozwojowe z elementami sportów 
walki oraz gimnastyki godz. 15 15

Dzieci oraz młodzież : 8 – 13 
lat Zapasy godz. 16 00

Młodzież oraz dorośli : Brazy-
lijskie jiu jitsu z elementami Samo-
obrony godz. 17 00

Dzieci :
Trenujemy w Szkole Podsta-

wowej nr 10 w Bielawie z Oddzia-

łami Sportowymi ul. Grota Rowec-
kiego 6

Funny Zaapasy 15 15 – 16 00
Zapasy 16 00 – 17 00
Jiu Jitsu 17 00 – 18 00
Więcej informacji : Norbert 

Warchoł 693 981 359
www.ironbullsbielawa.strefa.pl

Szukajcie nas na Facebook : 
IRON BULLS Bielawa

Iron Bulls Bielawa rozpoczynają nowy sezon

30 sierpnia piłkarki UKS Bie-
lawianka Bielawa zadebiutowały 
w III lidze kobiet. Przeciwniczkami 
naszych zawodniczek były repre-
zentantki Piasta Nowa Ruda.

Wśród kibiców, którzy w so-
botę zasiedli na trybunach miej-
skiego stadionu, był burmistrz Bie-
lawy Ryszard Dźwiniel. Z okazji 
pierwszego ligowego meczu pił-
karki wraz ze sztabem szkole-
niowym przekazały burmistrzowi 
pamiątkową koszulkę i klubowy 
szalik. 

Przed spotkaniem zarówno 
prezes UKS Bielawianka Bielawa 
Mariusz Tylak jak i trener zespołu 
Marek Pyziak zapowiadali nie tylko 
walkę o zwycięstwo w tym spotkaniu, 
ale również wygranie całej ligi. Ich 
zapowiedzi nie były bezpodstawne, 
ponieważ piłkarki z Bielawy zwycię-
żyły Piast Nowa Ruda aż 10:1. Jest 
to więc dobrym prognostykiem na 
przyszłość. Kolejny mecz UKS Biela-
wianka Bielawa rozegra w najbliższy 
weekend w Jeleniej Górze. 

  Łukasz Masyk 

Piłkarki UKS Bielawianka Bielawa zadebiutowały w III lidze

IV Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight Bielawa

Organizatorzy: Urząd Miasta w Bielawie, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Bielawie, Starostwo Powiato-
we, UKS IRON BULLS BIELAWA

Termin zawodów:18.10.2014r. (sobota)
Miejsce zawodów: Hala Widowiskowa Szkoły 

Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Zasady: CBJJ
Kategorie wagowe i podział na pasy: pasy 

białe i niebieskie: -60kg, - 66kg, -74kg, -81kg, - 88kg, - 
96kg oraz +96kg, pasy purpurowe: -70kg, -76kg, -82kg, 
- 88kg, +88kg, elita: (brązowe oraz czarne pasy) -76 kg, 
+76 kg, juniorzy (1997-2000 ur.) bez podziału na pasy:  
-60kg, -66kg, -74kg, -81kg, 88kg, +88kg, kobiety pasy 
białe i kolorowe (niebieskie oraz purpurowe razem): 
-56kg oraz + 56kg, waga w shortach, getrach bądź 
spodenkach do walki

Czas walk: juniorzy, oraz pasy białe: 5min, kobie-
ty pasy kolorowe oraz pasy niebieskie mężczyźni: 6min, 
pasy purpurowe: 7min, elita : 8 min, zawodnicy ubrani 
są w szorty, spodenki do walki lub getry oraz rashguard.

Techniki zabronione: JUNIORZY ORAZ BIA-
ŁE PASY: Rozbicia z gardy - Dźwignie na nogi, 
- Dźwignie na kark (bez duszeń), Dźwignie na bi-
ceps, Dźwignię na łydkę, - Dźwignie na nadgarstek, 
- Obalenie nożycowe, - Skrętówka, ADULT (NIEBIE-
SKIE I PURPUROWE PASY): - Rozbicia z gardy, - 
Dźwignie na nogi (nie dot. taktarowa), - Dźwignie 
na kark (bez duszeń), Dźwignie na biceps, - Dźwi-
gnię na łydkę, - Obalenie nożycowe, - Skrętówka

Sędzia ma prawo przerwać walkę w przypadku 
białych pasów i juniorów oraz w przypadku zagrożenia 
zdrowia zawodników ( od decyzji sędziego nie ma od-
wołania ). 

Punktacja: 2 pkt. - obalenie przeciwnika do par-
teru zakończone kontrola, 2 pkt. - sweep, rolka, prze-
toczenie w parterze, 2 pkt. - kolano na brzuchu, 3 pkt. 
- przejście gardy, 4 pkt. - dosiad, wpięcie za plecy(o-
biema stopami).

Startowe: opłatę startową 50zł wykonują tre-
nerzy , opiekunowie zawodników do 13.10.2014 na 
konto: 94 1090 2284 0000 0001 0432 4966. Trenerzy 
również w dniu zawodów weryfikują zawodników (po-
kazują dowód tożsamości, listę startową oraz badania 
sportowe lekarskie z orzecznictwem lekarza sportowe-
go. W przypadku niepełnoletniego zawodnika wyma-
gana jest zgoda rodziców, opiekunów).

Zgłoszenia: zgłoszenia należy kierować na e-
-mail: el_moro86@wp.pl do 13.10.2014r., NAGRODY: 

Zawodnicy za zajęcie I II III miejsca otrzymają dyplom, medal oraz 
nagrodę rzeczową.

Plan zawodów: 8.00 - przyjazd ekip, 8.15 - 9.45 - waga i we-
ryfikacja zawodników, 10.00 - rozpoczęcie walk, 18.00 - zakończe-
nie walk, 18.30 - dekoracja zawodników i zakończenie zawodów.  
Kontakt: Norbert Warchoł - 693 981 359

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Zawody zostaną zorganizowane na 2 matach. 
Jest możliwość walczenia w butach zapaśniczych
Wymagane będą ubezpieczenie NNW. 
Na zawodach nie będzie możliwości zrobienia badań sporto-

wo lekarskich. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 

o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników 
przed rozpoczęciem imprezy. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Orga-
nizacyjnego

13 września w Jeleniej Gó-
rze Odbył się Międzynarodowy 
Turniej w ramach Ogólnopolskiej 
Ligi Młodzika i Dzieci w zapasach 
styl klasyczny. Zawodnicy ZKS 
„Bielawianka” Bielawa zdoby-
li trzynaście medali: złote - Piotr 
Stolarczyk i Daniel Pakosz, 
srebrne - Sebastian Moskal, 
Bartosz Potyrała, Piotr Śliwiń-
ski, Mateusz Orawiec, brązowe - 

Trzynaście medali dla bielawskich zapaśników!
Kacper Wolski, Maciej Orawiec, 
Oktawian Palus, Błażej Hajduk, 
Sebastian Szyngier, Kuba Fa-
biańczyk, Wiktor Stankiewicz.  
Punktowane miejsca wywalczyli: 
Dawid Potyrała, Kamil Wojtala, 
Kacper Kciuk.

Trenerzy i opiekunowie: Ar-
tur Czypionka, Łukasz Stolar-
czyk, Marcin Kujawa, Grzegorz 
Potyrała.   
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

03 – 05.10 godz.17.00 i 19.30
06 – 09.10 godz.17.00
MIASTO 44  prod. POL
Film „Miasto 44” to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło 

wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni 
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się 
tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy młodzień-
czej lekkomyślności - taka postawa jest czymś naturalnym w otaczającej 
ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku. 

       Kom lg

4 października
g.18.30 KONCERT NA DWA FORTEPIANY - w ramach w ramach 

Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej – Kościół pw. Ducha Świę-
tego

WYKONAWCY: Duet fortepianowy małżeństwa Anny i Domini-
ka Zabłockich. Debiutowali w 2006 roku podczas III Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy w Książu i 
Pszczynie. W trakcie kursu mistrzowskiego organizowanego w ra-
mach tego festiwalu duet pracował pod kierunkiem Paula Guldy. Na-
stępnie doskonalił swoje umiejętności podczas zajęć prowadzonych 
przez prof. Maję Nosowską w Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Duet koncertował w Piwnicy Artystycznej Ku-
rylewiczów w Warszawie. W styczniu 2008 roku wystąpił wraz z Or-
kiestrą Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Witolda Lutosławskiego w Nysie podczas Koncertu Noworocznego 
w Muzeum w Nysie.

7 października
g.17.00 wernisaż autorskiej wystawy prac malarskich czeskiego 

malarza Jiri Kollerta z Polic nad Metuji w ramach XXV Polsko-czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Czynna do 27 października. Sala wystawo  
Art – Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19 w Bielawie.

O Artyście:
Jiri Kollert  urodzony w1936r. w Policach nad Metuji. Przygodę ze 

sztuką zaczynał jako samouk. Duży wpływ na jego twórczość artystyczną 
miała wystawa czeskiej malarki Antoníny Slavik. Pod wpływem impresjo-
-nistycznego malarstwa artystki tworzy do dzisiejszego dnia.  Kollert to 
malarz okolic Polic, Broumova i Náchodu. W swoich obrazach przedsta-
wia pejzaże oraz  kompozycje florystyczne. Ścieżki artystyczne Jiri Kol-
lerta przebiegają również przez nasze miasto i jego okolice. Od ponad 15 
lat uwiecznia je podczas Bielawskich Plenerów Malarskich.

11-12 października
V edycja EFHA – Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycznych i 

Horrorów.  Festiwal odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 roku 
w kinie MOKiS 3D ul. Piastowska 19c. Wstęp na wszystkie prezentacje, 
spotkania i seanse filmowe 10 zł 

W tym roku po raz piąty spotkają się filmowcy, którzy chcą poddać 
ocenie swoje fantastyczne produkcje. W składzie Jury osobistości pol-
skiego filmu i …..internetu oraz na dokładkę jedna z najlepszych polskich 
produkcji niezależnych, komedia fantastyczna „Bobry”. Szczegóły na afi-
szach.

Szkółka Baletowa
dla dzieci od 5 lat do 16 lat

Osoba prowadząca: Pani Julia Trojan 
absolwentka 
Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku

zapisy : studiofart@wp.pl
lub tel. 695648038 

Ruszamy od października 

sala taneczna 

Dolnośląskiego Inkubatora 
Art-Przedsiębiorczości 
ul. Piastowska 19c, Bielawa

Zostań 

małą baletnicą 

Sekcje taneczne czekają!
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ogłasza nabór do sekcji tanecznych - młodzieżowej i dziecięcej.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE

 OGŁASZA NABÓR !    

                     Do sekcji tanecznych: 
  młodzieżowej i dziecięcej.

                 Zapraszamy młodzież i dzieci w wieku od 7 do 16 lat !
  Zapisy w MOKiS ul. Piastowska 19c ( biura w budynku 
             Art Inkubatora ) I piętro pok. 2.2 lub 2.3 

Opiekun Jacek Jabłoński                                           informacje:     tel. 74 83 35 333
  mokisbielawa@wp.pl

Zajęcia prowadzi:

BARTŁOMIEJ GÓRSKI 
instruktor tańca 
nowoczesnego i współczesnego, 
uczestnik polskiej edycji 
You Can Dance - Po Prostu Tańcz

Zapisy: studiofart@wp.pl
lub tel. 695648038

Startujemy od października 

Sala taneczna: 
Dolnośląski Inkubator 
Art - Przedsiębiorczości 
ul. Piastowska 19c, Bielawa

NABÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO GRUP

NOWOCZESNEGO
WSPÓŁCZESNEGO TAŃCA

ZUMBA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


