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W 94. rocznicę Cudu nad Wisłą

Bielawa znalazła się w kra-
jowej czołówce gmin miejskich i 
miejsko-wiejskich w rankingu „Eu-
ropejski Samorząd”, opracowanym 
w lipcu przez dziennik „Rzeczpo-
spolita”. Ranking prezentuje zesta-
wienie 100. polskich miast, które są 
najbardziej zaangażowane w pozy-
skiwanie funduszy z Unii Europej-
skiej. W rankingu „Rzeczpospolitej” 
Bielawa znajduje się na bardzo wy-
sokim 33. miejscu w kraju i 3. na 
Dolnym Śląsku. W podsumowaniu 
dziennika nasze miasto jest jedy-
nym reprezentantem z terenu po-
wiatu dzierżoniowskiego.

Taki wynik nie jest zaskocze-
niem, ponieważ Bielawa od lat jest 
liderem w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych w regionie. Ma to 
bezpośrednie przełożenie na wiel-
kość budżetu i wartość nakładów 
na inwestycje, które również są naj-
większe ze wszystkich gmin powia-
tu dzierżoniowskiego. Osiągnięcia 
Bielawy w zdobywaniu pieniędzy 
europejskich i krajowych doceniają 

Bielawa wysoko w rankingu “Rzeczpospolitej”
nie tylko specjaliści „Rzeczpospoli-
tej”, ale także przedstawiciele Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Na zaproszenie ministerstwa 
odpowiedzialnego m. in. za rozdy-
sponowywanie środków unijnych, 
Bielawa prezentowała swoje osią-
gnięcia w zakresie rozwoju gospo-
darczego podczas konferencji w 
Uniejowie. Ponadto z inicjatywy Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju Bie-
lawa dzieliła się dobrymi praktykami 
w zakresie realizowanej rewitalizacji 
miasta z innymi samorządami, pod-
czas Kongresu Miast Polskich w Kra-
kowie. Osiągnięcia w zakresie pozy-
skiwanych funduszy zewnętrznych 
zauważyło również wiele samorzą-
dów z różnych województw. Tylko w 
ostatnich miesiącach szkolili w Bie-
lawie swoje umiejętności w tej dzie-
dzinie przedstawiciele m.in. Urzędu 
Miejskiego we Wrocławiu i Starostwa 
Powiatowego w Zduńskiej Woli, a 
także delegacja z Urzędu Miejskiego 
w Ciechanowie. 

  Łukasz Masyk

15 sierpnia na Placu Komba-
tantów odbyły się tradycyjnie miejskie 
uroczystości  Święta Wojska Polskie-
go. Wartę honorową pełniła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej – 4. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich działające-
go przy Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie. Uroczystości uświet-
niła Orkiestra Dęta SART.

Po wysłuchaniu hymnu pań-
stwowego, okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił gospodarz 
uroczystości Leszek Stróżyk – 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, który powiedział m. in.: 

„Dzień dzisiejszy to nie tylko 
Święto Wojska Polskiego. 15 sierp-
nia to dzień należący do wszystkich 
Polaków, data skłaniająca do re-
fleksji nad historią, tradycjami i war-
tościami, które określają nas jako 
naród. W tym dniu zawarta jest cią-
głość, którą odnajdujemy m. in. na 
wojskowych i kombatanckich sztan-
darach – hasła „Bóg, Honor i Ojczy-
zna” zakorzenione w naszej pamięci 
narodowej i historycznej. Pochylając 

czoła nad bohaterami tamtych dni, 
pamiętajmy o wielu innych pokole-
niach Polaków, składających ofiarę 
krwi w walce o przetrwanie narodu 
za „Wolność Naszą i Waszą”.

Wspominamy z wielkim sza-
cunkiem i zadumą wysiłek zbrojny 
naszych rodaków i święcimy dziś 

pamięć poległych w walkach o wol-
ność i niepodległość Polski. Mun-
dur, symbole wojskowe i dzieje 
bitewnych zmagań są wyznaczni-
kiem narodowej tożsamości, a pa-
mięć o historycznych wydarzeniach 

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla Leszka Stróżyka

4 sierpnia we Wrocławiu, podczas uroczy-
stości z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy zo-
stał odznaczony Srebrnym Medalem Opieku-
na Miejsc Pamięci Narodowej, nadanym przez 
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie 18 kwietnia br. Wręczenia medalu do-
konał wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

Uroczystość uświetnił spektakl muzycz-
ny pt. „Miron Białoszewski – pamiętnik z po-
wstania warszawskiego, z udziałem m. in. 
Kingi Preis, Adama Nowaka i Mateusza Po-
spieszalskiego.

         B. Lesiewicz

Jesienią minionego roku za-
kończyła się w Bielawie moderni-
zacja Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi. Budynek 
wówczas nie tylko nabrał pięknych 
barw, ale dzięki termomoderniza-
cji, wymianie oświetlenia, instala-
cji centralnego ogrzewania i pomp 
obiegowych oraz zamontowa-
niu termostatów, stał się również 
znacznie tańszy w utrzymaniu.

Inwestycja kosztowała 2,5 
mln złotych, a jedyną dotacją jaką 
miastu udało się wtedy zdobyć, były 
pieniądze z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 
650 tys. złotych. Pozostała część 
została sfinansowana z budżetu 
Bielawy.  Jednak w styczniu 2014 
roku Urząd Marszałkowski ogło-
sił nabór w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, który da-
wał możliwość ubiegania się dolno-
śląskim gminom o refundację środ-

Pieniądze wróciły do Bielawy
ków przeznaczonych na inwestycje 
w oświacie. Bielawa jako jedno z 
63. miast złożyła wniosek i w lipcu 
zarząd województwa dolnośląskie-
go wybrał projekty do dofinansowa-
nia. 

Wniosek zło-
żony przez Bielawę 
został wysoko oce-
niony i uzyskał 4. 
miejsce w rankingu 
RPO. Dzięki temu 
nasze miasto po-
zyskało w ramach 
refundacji 1,35 mln 
złotych, stanowią-
cych wkład własny 
do projektu skła-
danego w ramach 
Narodowego Fun-
duszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Kwota, która powróci na rachunek 
gminy, będzie mogła zostać wyko-
rzystana między innymi na kolejne 
inwestycje w oświacie. 

  Łukasz Masyk

„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku 
pragnienie nauczenia się czegoś.” JOHN LUBBOCK   

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice
Przed Wami kolejny rok szkolny, pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki.
Uczniom życzymy przede wszystkim otwartych umysłów i pasji w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. Wie-

rzymy, że nauka w szkole przyczyni się do osiągnięcia przez Was umiejętności, dzięki którym z łatwością bę-
dziecie podejmować ważne życiowe decyzje, stanie się dla Was cennym darem, a nie ciężkim obowiązkiem. Z 
ciepłymi słowami zwracamy się do pierwszoklasistów, którym życzmy, by szkoła do której trafiliście, stała się tą 
wymarzoną, a po latach najcieplej wspominaną.

Nauczycielom i Wychowawcom życzymy, by nadchodzący czas był dla Państwa okresem licznych suk-
cesów zawodowych i osobistych, przyniósł wiele satysfakcji z działania na rzecz uczniów i wychowanków, jak 
i radości z uczenia. To dzięki Waszej ofiarności i umiłowaniu zawodu, kolejne pokolenia mieszkańców naszej 
Bielawy mogą pogłębiać swoją wiedzę i kształtować umysł.

Rodzicom życzymy przede wszystkim cierpliwości i konsekwencji w mądrym wychowywaniu swoich po-
ciech. Niech osiągnięcia Waszych dzieci będą dla Was nieustającym powodem do dumy. Włączajcie się w pra-
cę szkoły, by skutecznie pomagać swoim dzieciom w rozwijaniu ich zdolności. 

Wszystkim życzymy, by rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze 
dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie.

Z poważaniem

 	 Leszek	Stróżyk																																																		Ryszard	Dźwiniel
                   Przewodniczący                                                        Burmistrz
    Rady Miejskiej Bielawy

dokończenie	na	str.	2

Wiązankę	kwiatów	złożyli	bielawscy	kombatanci

„Dziesiątka”	po	modernizacji

Medal	wręczył	wojewoda	Tomasz	Smolarz
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Galę	uświetnili	występem	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	Nr	10	z	Oddziałami	Sportowymi

jest naszym obowiązkiem. Święto 
Wojska Polskiego to czas pamięci 
o tych, którzy walczyli i zginęli.”

Następnie złożono kwiaty pod 
bielawskim Obeliskiem: w imieniu se-
natora Stanisława Jurcewicza i po-
słanki na Sejm RP Anny Zalewskiej, 
delegacje Rady i Zarządu Powiatu 
Dzierżoniowskiego oraz władz mia-
sta Bielawa, przedstawiciele: Związ-
ku Kombatantów RP i BWP oraz OR 
Koło w Bielawie, Związku Inwalidów 
Wojennych w Dzierżoniowie, Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi, Klubu Radnych 
Ponad Podziałami Rady Miejskiej, 
Zarządu i Klubu Radnych Ponad-
partyjnego Forum Samorządowego 
Rady Miejskiej, Komitetu Terenowe-
go Prawa i Sprawiedliwości oraz Klu-
bu Radnych Prawa i Sprawiedliwo-

ści Rady Miejskiej i przedstawiciela 
młodzieżówki PiS, Platformy Oby-
watelskiej i Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej Rady Miejskiej, SLD i 
Klubu Radnych Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej Rady Miejskiej, Porozu-
mienia dla Bielawy, Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości, 
Stowarzyszenia Europejskie Gospo-
dynie i Europejscy Gospodarze, Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ko-
mendy Policji i Straży Miejskiej.

Uroczystość na Placu Kom-
batantów zakończyło wysłuchanie 
Roty, po czym nastąpił przemarsz 
do kościoła pw. WNMP, gdzie mszy 
świętej przewodniczył ojciec Ro-
man Celary – franciszkanin.

     Barbara Lesiewicz

W 94. rocznicę Cudu nad Wisłą
dokończenie	na	str.	2

Na wniosek Kapituły Honorowego Stowarzy-
szenia Brygadierów Dziesiątej Sudeckiej Dywizji 
Zmechanizowanej w Opolu, nadano bielawskie-
mu rzemieślnikowi Kazimierzowi Rachowieckie-
mu „po dokładnym przepatrzeniu osoby i sylwet-
ki” tytuł i szablę Brygadiera, „który z honorem ma 
nosić i sławić imię wojsk opolskich”. 

Stopień wojskowy brygadiera związany 
jest historycznie z funkcją dowódcy brygady. Za-
zwyczaj jest to ranga wyższa od pułkownika, ale 
- w zależności od specyfiki danego kraju - bryga-

Honorowe Stowarzyszenie Brygadierów Wojska Polskiego
odznaczyło bielawskiego rzemieślnika

dier zaliczany jest do oficerów starszych lub uznawany za najniższy sto-
pień generalski. Aktu dekoracji Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bielawie Kazimierza Rachowieckiego dokonał w 
opolskim Ratuszu generał brygady Wojska Polskiego i jednocześnie Pre-
zes Honorowego Stowarzyszenia Brygadierów w Opolu Edward Szwa-
grzyk. Tym zaszczytnym odznaczeniem podziękowano Kazimierzowi Ra-
chowieckiemu za przyjaźń i sympatię do munduru żołnierza polskiego.

W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia, pod bielawskim Obeliskiem, por. Bronisław Wilk – pre-

zes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Bielawy Leszkiem Stróżykiem i wiceburmi-
strzem Mariuszem Pachem oraz Ewą Glurą – członkiem wspierającym 
bielawską organizację kombatancką, złożyli wiązankę kwiatów oraz za-
palili znicze, oddając hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

                B. Lesiewicz

Okres wakacyjny także sprzy-
jał kolejnym pracom drogowym.

Zmiany zauważyć można mię-
dzy innymi w okolicy targu, gdzie mo-
dernizacji doczekał się ostatni fragment 
ulicy Kwiatowej oraz pobliski chodnik. 
Od kilku tygodni wygodniej też moż-
na opuścić plac targowy, ponieważ na 
drodze wyjazdowej wykonana została 
nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo, z 
myślą o bezpieczeństwie pieszych, za-
instalowano od strony ulicy Żeromskie-
go barierki ochronne. 

Gruntowną przebudową ob-
jęta została również ulica Handlo-
wa. Szersza nawierzchnia asfaltowa 
oraz chodnik to efekt, który z pewno-
ścią już teraz pozytywnie odczuwają 
kierowcy i okoliczni mieszkańcy. 

Nowy chodnik wybudowany 
został także przy ulicy Kościuszki na 
około dwustumetrowym odcinku. 

Wszystkie wymienione prace 
kosztowały około 200 tysięcy złotych. 

  Łukasz Masyk

Modernizacje drogowe

Miejski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych w Bielawie podsumował zreali-
zowane w pierwszym półroczu 2014 roku 
modernizacje i remonty. Wartość prac 
wykonanych przez spółkę w budynkach 
należących do wspólnot mieszkaniowych 
i gminy sięgnęła 1,56 mln złotych. Finan-
sowy wkład miasta w inwestycje wyniósł 
około 876 tysięcy złotych.

Jak zawsze, w przypadku remon-
tów najdroższe, ale zarazem najbardziej 
widoczne były modernizacje dachów i 
elewacji. Nowe pokrycia dachowe wy-
konano na 6 budynkach położonych 
przy ulicach: 1 Maja 33, Piastowskiej 
56, Szpakowej 38, 11 Listopada 1, Ja-
snej 5, Słomianej 4, Wolności 21 i 110. 

Nowej elewacji doczekały się bu-
dynki przy ulicy 1 Maja 33 i 35, ale najbar-
dziej widoczną przemianę przeszedł budy-
nek zlokalizowany na osiedlu Włókniarzy 
6. Szare i bardzo zniszczone ściany za-
stąpiła odnowiona i wyjątkowo kolorowa 
elewacja. Dużo lepiej wygląda również bu-
dynek przy ulicy Piastowskiej 55, którego 
elewacja została pomalowana. 

W pierwszym półroczu tego roku 
wykonano także remonty kominów, od-
nowiono klatki schodowe oraz wymie-
niono kilkadziesiąt okien i drzwi. Oprócz 
tego w 4 budynkach zrealizowano wy-
mianę instalacji gazowych. 

W minionych miesiącach na wnio-
sek mieszkańców spółka wybudowała 
komórki lokatorskie przy ulicy Brzeżnej 10 
i 45 oraz dokonała rozbiórki kilku znisz-
czonych pomieszczeń gospodarczych. 

Należy jednak podkreślić, że naj-
większe natężenie prac remontowych w 
ramach bielawskiego MZBM, nastąpi w 
III kwartale 2014 roku, z uwagi na proce-

MZBM Bielawa: nowe elewacje, dachy i okna

dury związane z wyłonieniem wykonaw-
ców. Interesującym projektem, do które-
go włączył się we wspomnianym czasie 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
jest pomoc osobom bezdomnym. Do ak-
cji, na którą pozyskano ze środków rzą-
dowych blisko 100 tysięcy złotych, przy-
stąpiły również takie instytucje jak: Urząd 
Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej czy 
Misja Nowa Nadzieja. MZBM udostępnił 

na potrzeby projektu budynek przy ulicy 
Wolności 120, w którym remontu miesz-
kań wykonują, pod nadzorem pracowni-
ków spółki, ich przyszli lokatorzy. Są to 
osoby zagrożone wykluczeniem społecz-
nym, długotrwale bezrobotne i nie posia-
dające własnego dachu nad głową. Re-
alizacja projektu zakończy się w grudniu 
tego roku. 

  Łukasz Masyk

1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana budyn-
kiem trzykondygnacyjnym działka gruntu nr 415 obręb Pół-
noc o pow. 600 m2. 

Nieruchomość ujawniona jest w KW 15452, prowadzonej 
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Budynek to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiw-
niczony o pow. zabudowy 261,20 m2, powierzchni użytkowej 
478,62, powierzchni piwnic 89,42 m2 i powierzchni ruchu (klat-
ka schodowa i korytarze) 63,80 m2. Budynek jest w dobrym sta-
nie technicznym, wykonany w technologii tradycyjnej-murowany 
z dachem dwuspadowym naczółkowym, wyposażony w instala-
cje wod-kan., elektryczną i c.o. Nieruchomość położona jest na 
terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowo-handlowej, oznaczony symbolem Bi. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 
2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, 
sala narad nr 16 /II piętro/. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27-06-2014 r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 

000,00 zł /pięćset tysięcy złotych/, w tym wartość gruntu 
wynosi – 49 000,00 zł /czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/. 

4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy 
wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bie-
lawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 
0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 6 października 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej ceny na-
leżności. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, 
unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. 

6. 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, stosow-
nych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wy-
pisu z rejestru 3 miesiące) 

- cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 167, poz. 1758 ze zm.), obo-
wiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną 
jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego przez osobę, która wygrała przetarg 
bez usprawiedliwienia spowoduje, że sprzedający może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed pod-
pisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK 
S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

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

zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospoda-
rowania, dokumentacją geodezyjną.

11. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charak-
terystyki energetycznej.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasa-
dnionej przyczyny.

13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zaintere-
sowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i 
nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ telefon (74) 8328714.

14.Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.
um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl .

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym 

działki gruntu nr 415 obręb Północ położonej  na terenie miasta Bielawa przy ulicy Stefana Żeromskiego 43.

Barierki	ochronne	dla	bezpieczeństwa	pieszych

Kazimierz	Rachowiecki	(trzeci	z	lewej)	otrzymał	tytuł	i	szablę	Brygadiera

Na	zdj.	od	lewej:	Ewa	Glura,	Bronisław	Wilk,	Mariusz	Pach	i	Leszek	Stróżyk
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Od połowy czerwca miesz-
kańcy Bielawy mogą korzystać z 
siłowni plenerowej, która zosta-
ła wybudowana na terenie wokół 
zbiornika „Sudety”. Nowa strefa re-
kreacji jest nieco większa od już ist-
niejącej siłowni plenerowej w Parku 
Miejskim.

Posiada ławki, ścieżkę do-
jazdową i przede wszystkim 10 
dwustanowiskowych urządzeń, za 
pomocą których poprawić można 
nie tylko kondycję, ale i wyrzeźbić 
sylwetkę. Siłownia zlokalizowana 
obok placu zabaw dla dzieci, cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród coraz większej grupy biela-
wian, lubiących aktywny wypoczy-
nek na świeżym powietrzu. 

Ćwiczenia ‚’pod chmurką’’ 
są bezpieczne i dają mnóstwo 
energii. Dla wielu jest to również 
okazja do towarzyskich spotkań 
oraz do wymiany doświadczeń 
z osobami uprawiającymi sport. 

Co ważne, siłownia dostępna 
jest bezpłatnie przez całą dobę.  
Fitness na świeżym powietrzu stał 
się bardzo popularny w Bielawie 
po otwarciu w 2012 roku pierwszej 
siłowni plenerowej w Parku Miej-
skim. Obecnie ten rodzaj aktywno-
ści uprawiać może jeszcze więcej 
mieszkańców, do czego serdecznie 
zachęcamy. 

Siłownia plenerowa jest czę-
ścią projektu pn. „Zagospodarowa-
nie zdegradowanych terenów wokół 
zbiornika wody przemysłowej Sude-
ty w Bielawie”, na który miasto pozy-
skało fundusze unijne w wysokości 
1,7 mln złotych (całkowita wartość 
projektu to 2,4 mln złotych). Pienią-
dze nie tylko współfinansowały si-
łownię plenerową, ale również po-
zwoliły odzyskać 85% poniesionych 
wcześniej przez Bielawę wydatków 
na budowę amfiteatru, fontanny i 
traktów spacerowo – rowerowych. 

  Łukasz Masyk

Siłownia plenerowa na “Sudetach”

Na podstawie art.17 pkt.1 w związku z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym /Dz. U.2012.647 ze zmianami/ zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską Bielawy  uchwały nr XLIX/481/14 z 
dnia 26 marca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. miej-
scowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w terminie 
do dnia 30 września 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Biela-
wa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 pkt.1, 
art.50 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 

Ogłoszenie Burmistrza Bielawy
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko /Dz. U.2013.1235 ze zmianami/ zawiadamiam 
o przystąpieniu do  strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko projektu w/wym.  planu. Z  niezbędną dokumentacją 
powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia miej-
scowego planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Mia-
sta Bielawa.  Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oce-
ną oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
można składać  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
um@um.bielawa.pl w terminie do dnia 30 września 2014r 
do Burmistrza Bielawy. Wniosek  powinien zawierać nazwi-
sko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny 
nr A oraz udział 2281/10000 w częściach wspólnych oraz 
w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 
373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2. Nieruchomość ujaw-
niona jest w KW 19477, prowadzonej przez Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lokal niemieszkalny nr A o pow. 120,68 m2, składają-
cy się z 5 pomieszczeń, położony jest na parterze budynku 
nr 7 przy ul. Przodowników Pracy w Bielawie.

Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzykon-
dygnacyjny o ogólnej powierzchni użytkowej 553,21 m2, po-
łożony na działce 373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego 
brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Według studium jest to teren zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 
r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala na-
rad nr 16 /II piętro/. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 30 maja 2014 r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 

000,00 zł /sto tysięcy złotych/, w tym wartość ułamkowej 
części gruntu wynosi – 3 700,00 zł /trzy tysiące siedem-
set złotych/.

4. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na-
leży wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 
1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 22 
września 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty 
pełnej ceny należności. Wadia wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni 
od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakoń-
czenia  przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych 
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosow-

nych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność 
wypisu z rejestru 3 miesiące) 

-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 167, poz. 1758 z 
późniejszymi zmianami), obowiązany jest przedstawić komi-
sji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
na nabycie nieruchomości. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni li-
cząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę 
ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia 
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, 
która wygrała przetarg bez usprawiedliwienia spowoduje, ze 
sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed pod-
pisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK 
S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

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

10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospoda-
rowania, dokumentacją geodezyjną.

11. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakte-
rystyki energetycznej.

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

13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu za-
interesowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących 
przetargu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /
II p/ telefon (74) 8328714.

14.Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.
um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl .

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu niemieszkalnego A wraz  z prawem 

użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie miasta Bielawa przy ulicy Przodowników Pracy 7

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Bielawie ogłasza 
konkurs na najpiękniejszą aranża-
cję i zagospodarowanie terenów 
wokół budynków. Konkurs skiero-
wany jest do mieszkańców zaso-
bów zarządzanych przez spółkę, 
a wystartować może w nim każdy, 
kto podjął się pracy na rzecz upięk-
szenia podwórka lub ogródka przy 
swoim budynku.

- W Bielawie można spotkać 
coraz więcej estetycznie zago-
spodarowanych podwórek przy 
budynkach zarządzanych przez 
MZBM. Jest to zasługa przede 
wszystkim mieszkańców, którzy 
poświęcili swój prywatny czas, aby 
poprawić estetykę swojego otocze-
nia. Organizując konkurs chcemy 

więc wyróżnić i nagrodzić te os-
oby – mówi prezes spółki Daniel 
Dubas.

Aby zgłosić swój udział w 
konkursie wystarczy przyjść do se-
kretariatu Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych (ul. 3 Maja 
48) lub wysłać zgłoszenie za po-
średnictwem poczty elektronicz-
nej (biuro@mzbmbielawa.pl).  W 
zgłoszeniu należy podać imię i na-
zwisko, adres nieruchomości oraz 
dane kontaktowe. 

Spółka czeka na propozy-
cje mieszkańców do 30 września. 
Na zwycięzców czekają nagrody, 
dzięki którym wyróżnione podwór-
ka staną się jeszcze bardziej atrak-
cyjne. 

  Łukasz Masyk

MZBM Bielawa: konkurs na najładniejsze podwórko

Trening systemu wczesnego ostrzegania
1 sierpnia o godzinie 17.00 odbył się trening systemu wczesnego 

ostrzegania na terenie województwa, zainicjowany przez wojewodę dolno-
śląskiego. W związku z tym akustyczny system ostrzegania został również 
wyemitowany w Bielawie. Odwołanie alarmu nastąpiło o godzinie 17.08.

      Łukasz Masyk

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1,2 
do Zarządzenia nr 183/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku. 

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

skiego pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości - lokal niemieszkalny przeznaczony do oddania w 
najem, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 185/14 z dnia 13 
sierpnia 2014 roku.  

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 do Zarządzenia nr 190/2014 oraz wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1,2,3,4,5 do 
Zarządzenia nr 191/2014 oraz stanowiące załączniki nr 1,2 do Zarządze-
nia nr 192/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku. 

Na terenie Bielawy systema-
tycznie przybywa pięknie zagospo-
darowanych podwórek, sąsiadują-
cych z budynkami należącymi do 
gminy i wspólnot mieszkaniowych. 
W każdej części miasta spotkać 
można estetyczne klomby i skwe-
ry z pomysłowymi kompozycjami 
kwiatowymi i ciekawą roślinnością. 
Cieszą one oko nie tylko okolicz-
nych mieszkańców, ale także ich 
sąsiadów i przechodniów.  Wszyst-
ko za sprawą inicjatywy, jaką kilka 
lat temu podjęli wspólnie Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
Urząd Miejski oraz oczywiście sami 
bielawianie. Pomysł pojawił się na 
jednym ze spotkań organizowanych 
przez spółkę MZBM. Mieszkańcy 

kilku budynków zaproponowali, że 
włączą się w proces poprawy es-
tetyki na swoich podwórkach i za-
oferowali pracę przy projektowaniu 
i zakładaniu ogródków. Współpraca 
zaowocowała nasadzeniem kwia-
tów, krzewów i drzew, a mieszkań-
cy sami wykonali prace ziemne. 
Przykładem współpracy są budyn-
ki zlokalizowane przy ulicach Wol-
ności 131-136 i Włókniarzy 6. W 
tym roku kolejne podwórka zyskają 
nowe życie. 

- Każdego roku przeznac-
zamy duże pieniądze na remon-
ty dachów, elewacji czy klatek 
schodowych w budynkach komu-
nalnych. Chcieliśmy jednak, aby 
zmiana estetyki dotyczyła nie tylko 

Podwórka coraz ładniejsze

budynków, ale także ich otoczenia. 
Dlatego cieszymy się widząc efekty 
wspólnych działań i jednocześnie 
już myślimy o następnych. - mówi 
prezes MZBM Daniel Dubas.

 Jak zauważa zastęp-
ca burmistrza Mariusz Pach 
– warto rozwijać współpracę z 
mieszkańcami w tej dziedzinie 
z kilku względów. Po pierwsze, 
efekt końcowy jest zgodny z oc-
zekiwaniami lokatorów. Po drugie, 
mieszkańcy angażują się nie tylko 
w budowę, ale też w późniejsze 
utrzymanie i porządkowanie zieleni, 
ale co najważniejsze, często udaje 
się stworzyć wspólnotę lokalną czy 
chociażby nową nić porozumienia 
między sąsiadami. 

  Łukasz Masyk

Siłownia	doskonała	na	ćwiczenia	„pod	chmurką”
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Wspaniała atmosfera, polskiej i światowej sławy wy-
konawcy oraz najlepsza bielawska publiczność - tak wyglą-
dała kolejna edycja festiwalu Regałowisko. Festiwal muzyki 
reggae otworzył niebiletowany koncert organizowany spe-
cjalnie dla mieszkańców Bielawy, który stał się już trady-
cją imprezy. Na scenie wystąpili między innymi: MESAJAH, 
HOUSE OF RIDDIM, I GRADES oraz gwiazda wieczoru AN-
THONY B.

Po występach otwierających tegoroczne Regałowi-
sko, przyszedł czas na główne wydarzenia festiwalu. Piąt-
kowe granie otworzył koncert MICAH SHEMAIAH. Oprócz 
nich na scenie pojawili się również między innymi JAFIA NA-
MUEL, CHRONIXX  a w zastępstwie chorego Johny Holt’a. 
wielka gwiazda światowej muzyki reggae INNER CIRCLE 
– Bad Boys oraz legenda polskiego reggae zespół DAAB. 
Piątkowe koncerty przerwała na 2 godziny gwałtowna ule-
wa, która przesunęła fanów do namiotu sceny soundsyste-

mowej. Tutaj również płynęły doskonałe dźwięki za sprawą 
m. in. takich formacji jak: TISZTELET, ZJEDNOCZENIE SO-
UND oraz HEARTICAL SOUND & GENERAL LEVY. 

Drugi dzień zakończył brawurowym koncertem  JA-
MAL.

Sobota była prawdziwą muzyczną ucztą, a dzięki zna-
komitej frekwencji i dobrej pogodzie, ta część Regałowiska 
zostanie zapamiętana na długo. Występy rozpoczął DA-
MIAN SYJONFAM, a po nim na scenie pojawił się JAH 9 
FEAT, DUBTONIC KRU oraz bardzo oczekiwany przez pu-
bliczności występ zespołu DŻEM. Tuż po nim zagrali jedni z 
największych: THE GLADIATORS Feat. DROOP LION,  IN-
DIOS BRAVOS i JUNIOR KELLY. 16. edycję Regałowiska 
zakończył koncert formacji RAS LUTA.

Dziękujemy:
Wszystkim Mieszkańcom Bielawy i okolic za życzliwe 

przyjęcie gości i uczestników festiwalu. Burmistrzowi Miasta 

za nami
Bielawa za wsparcie, opiekę i wszelką pomoc również pod-
ległych służb Urzędu Miejskiego. 

Policji: Komendzie Powiatowej i Komisariatowi w Bie-
lawie oraz wszystkim funkcjonariuszom za życzliwość i pro-
fesjonalizm. Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
Bielawie oraz służbom ochrony za współpracę. Koleżankom 
i Kolegom Dyrektorom oraz Prezesom jednostek organiza-
cyjnych gminy za pomoc w organizacji i logistyce. Wszyst-
kim Wolontariuszom i pracownikom MOKiS-u oraz OSiR-u 
za zaangażowanie.

Dziękujemy mediom lokalnym, a zwłaszcza redak-
cjom: Wiadomości Bielawskich, portalu doba.pl i Telewizji 
Sudeckiej oraz Tygodnika Dzierżoniowskiego i Dzierżoniow-
skiego Tygodnika Powiatowego za patronat medialny.

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie

Zdjęcia: Bartosz Muracki, Łukasz Masyk
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eFHa FESTIWAL 2014
Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycznych i Horrorów to „eFHa Festiwal” - ewenement na polskiej 

scenie festiwali filmowych. Mimo dziwnej niechęci środowiska filmowego do produkcji z nurtu fantastycznego 
i horrorów, mimo braku kształcenia w kierunku kina gatunkowego, mimo ogólnego założenia, że „się nie da” 
rodzimi twórcy próbują i walczą, aby ten wizerunek zmienić. Od kilku lat u podnóża Gór Sowich w Bielawie or-
ganizowany jest festiwal filmowy ukierunkowany na filmową, polską fantastykę. Organizatorzy wychodzą z za-
łożenia, że skoro krajowa literatura fantastyczna ma się bardzo dobrze, dlaczego nie można zmienić oblicza ro-
dzimej fantastyki filmowej? Dlatego też dla tych wszystkich zbuntowanych i niezależnych powstał ten festiwal. 

W tym roku po raz piąty spotkają się filmowcy, którzy chcą poddać ocenie swoje fantastyczne produkcje. 
Organizator, bielawski Ośrodek Kultury i Sztuki już ogłosił termin naboru oraz uruchomił dodatkowy konkurs 
filmowy. Tym razem zauważył, że w sieci powstają całe serie filmów nagrywanych na żywo podczas aktywne-
go uczestniczenia w grach fantastycznych. Wiele z tych gier ma swoje odpowiedniki w filmie lub w literaturze. 
Dlatego też został uruchomiony nowy konkurs Fantastic Independent Film ( FIF ), skierowany dokładnie do tych 
osób, które w sieci takie filmy zamieszczają. Na konkurs należy nagrać i zamieścić w sieci krótki film ( do 3 mi-
nut ) linka do filmu przesłać na adres organizatora. Wśród najlepszych filmów zostanie wybrana festiwal dzie-
siątka, która zostanie zaprezentowana na festiwalu i oceniona przez Jurorów. Już teraz wiadomo, że w skład 
Jury będzie wchodził jeden z najbardziej znanych „youtuberów” Krzysztof Woźniak ATOR. Nad pracą całego 
składu Jury będzie czuwał redaktor i współtwórca nagrody WĘŻE Krzysztof Spór. 

Festiwal odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 roku, filmy należy zgłaszać do 17 września 2014 
roku. Szczegóły w regulaminach dostępnych na stronie www.efha.pl lub u organizatora info@efha.pl .
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W końcu stało się faktem to, 
na co po cichu liczyliśmy od kilku 
miesięcy po kompletnie nieudanym 
dla nas sezonie 2013/2014. Polski 
Związek Piłki Siatkowej rozszerzył 
ponownie II ligę w sumie do 58 ze-
społów i pozwolił tym samym za-
grać na szczeblu centralnym kilku 
zespołom, które się o to ubiegały. 
W tym gronie był także bielawski 
klub, który po niezbyt udanej koń-
cówce poprzedniego sezonu miał 
się pożegnać z II ligą.

Oprócz BBBB taką szansę w 
II grupie, w której będziemy grać, 
otrzymał także spadkowicz z pierw-
szej grupy Orion Sulechów oraz 
dwa zespoły, które w poprzednim 
sezonie walczyły w rozgrywkach 
III ligi, ale nie wywalczyły awansu 
bezpośrednio do II ligi, czyli Dolmat 
Siatkarz Oleśnica (mistrz Dolne-
go Śląska - w turnieju finałowym w 
Oleśnicy zajął 2-gie miejsce prze-
grywając mecz o awans 2:3 z MDK 
Warszawa) oraz UKS Mickiewicz 
Kluczbork (2-gie miejsce w lidze 
opolskiej).

Stawkę dziesięciu zespołów 
II grupy uzupełniają drużyny, które 
także w poprzednim sezonie rywa-
lizowały z BBBB, czyli: KS Gwar-
dia Wrocław, SPS Chrobry Głogów, 
MKS Olavia Oława, AZS Zielona 
Góra, WKS Sobieski Żagań i MKST 
Astra Nowa Sól. TS PWSZ Victoria 
Wałbrzych, która wygrała rywaliza-
cję w tej grupie uzyskała awans na 
zaplecze Plus Ligi, mimo, że także 
nie wywalczyła go bezpośrednio 
(rozszerzenie I ligi z 12 do 14 ze-
społów).

Poszerzenie ligi sprawia, że 
rywalizacja będzie dłuższa w samej 
rundzie zasadniczej, a po jej zakoń-
czeniu drużyny z miejsc 1-4 i 7-10 
zagrają w odpowiednich parach w 
tzw. play-off odpowiednio o awans 
i utrzymanie. Zespoły z miejsc 5 i 6 
zakończą sezon po rundzie zasad-
niczej. PZPS tym samym powrócił 
do sprawdzonego sposobu rywali-

zacji po zakończeniu rundy zasad-
niczej.

  Łukasz Masyk
*****

Z dniem 1 sierpnia pracę z 
naszym klubem podjął trener Mar-
cin Jarosz, który mimo młodego 
wieku może się już pochwalić spo-
rym doświadczeniem w pracy tre-
nerskiej, jak i zawodniczej. Marcin 
Jarosz do nie tak dawna był jesz-
cze trenerem I-wszo ligowego ze-
społu Avia Świdnik, który wprowa-
dził druzynę na zaplecze Plus Ligi 
rok po roku z III ligi do II, a następ-
nie do I. Niebywałego wyczynu do-
konał ze swoim zespołem w sezo-
nie 2012/2013, kiedy w II lidze nie 
przegrał żadnego spotkania i w cu-
glach wywalczył awans. 

Marcin Jarosz jest miesz-
kańcem Wrocławia, ma 34 lata i 
jest synem olimpijczyka z Moskwy 
i znanego trenera Macieja Jaro-
sza oraz starszym bratem nasze-
go reprezentanta kraju - atakują-
cego Jakuba Jarosza. Sam jako 
młody zawodnik grał w juniorskiej 
reprezentacji Polski. Zamiłowanie 
do siatkówki zaczął zdobywać w 
Belgii, a w swojej karierze zawod-
niczej reprezentował następujące 
kluby: Resovia Rzeszów, Gwardia 
Wrocław, AZS Nysa, GTPS Gorzów 
Wielkopolski, Apoel Nikozja (Cypr) i 
ostatnio Avia Świdnik, z którą spę-
dził w sumie kilka lat jako zawodnik 
i trener. Z drużyną Gwardii Wrocław 
zajął 5-te miejsce Polskiej Lidze 
Siatkówki w sezonie 2001/2002.

Beewatec Bielawianka Bester Bielawa 
zagra trzeci raz z rzędu w II lidze !!!

12 sierpnia podczas posiedze-
nia Zarządu Stowarzyszenia Tury-
stycznego Gmin Gór Sowich miała 
miejsce uroczystość podpisania umo-
wy ze Stowarzyszeniem Strefa MTB 
Sudety. Umowa dotyczy prowadzenia 
i rozwoju produktu turystycznego, ja-
kim jest właśnie Strefa MTB Sudety.

Strefa MTB Sudety to produkt 
turystyczny, który swoim zasięgiem 
obejmuje tereny od Mieroszowa aż 
do Srebrnej Góry. Przebiega przez 
całe pasmo Gór Sowich, części Gór 
Kamiennych i Wałbrzyskich i ma na 
celu wpływać na rozwój regionu 
oraz zbudowanie trwałego skoja-

rzenia z produktem jako: „Najlep-
sze Miejsce dla Fanów Kolarstwa 
Górskiego”. Strefa MTB Sudety to 
500 km tras, doskonale przygoto-
wanych, różnorodnych pod wzglę-
dem długości i skali trudności, na 
terenach których znajduje się mnó-
stwo atrakcji turystycznych oraz 
miejsc do aktywnego wypoczynku 
oraz nietuzinkowych, często tajem-
niczych zabytków. Produkt integru-
je coraz większe środowisko fa-
nów MTB na terenie naszych gmin, 
trwale łączy działalność władz sa-
morządowych z aktywnym rozwo-
jem turystyki w regionie.

Nie mamy wątpliwości że bę-
dzie to duży sukces w kontekście 
rozwoju regionu, trendu na zdrowy 
styl życia, trendu na budowę pro-
duktów regionalnych, sukces za-
uważalny w mediach lokalnych jak i 
ogólnopolskich.

Organizacyjnie i finansowo 
produkt wspierają Stowarzysze-
nie Turystyczne Gmin Gór Sowich, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-
cy i Gmina Mieroszów. Oczywiście, 
nic nie zadziałoby się bez bardzo 
dobrej współpracy z Nadleśnictwa-
mi: Wałbrzych, Świdnica, Jugów 
i Bardo Śląskie, z którymi Stowa-
rzyszenie Strefa MTB Sudety pod-
pisze niebawem stosowne porozu-
mienia.

Oficjalne otwarcie Stefy MTB 
Sudety zostało wstępnie ustalone 
na dzień 14 września 2014 roku 
podczas zawodów MTB w Głuszy-
cy. Do tego dnia zostaną zakoń-
czone wszystkie prace związane 
z oznakowaniem tras, zostaną po-
stawione duże tablice w punktach 
dostępu z mapą, regulaminem i 
profilami tras oraz zostanie wydana 
mapa papierowa w skali 1:25 000.

W dalszych działaniach będą 
tworzone punkty serwisowe, certy-
fikacja bazy noclegowej i gastrono-
micznej oraz strona www.

       Ireneusz Rogalski

Strefa MTB Sudety

19 lipca zakończyła się w 
Bielawie kolejna edycja Bike Mara-
tonu, w której udział wzięło ponad 
1000 zawodników. Kolarze przyje-
chali z wielu zakątków Polski oraz z 
zagranicy żeby ścigać się po miej-
skich trasach i w Górach Sowich. 
Uczestnicy podkreślali, że Bielawa 
jest idealnym miejscem do upra-
wiania kolarstwa górskiego, ponie-
waż ścieżki rowerowe w mieście i 
Górach Sowich są bardzo zróżni-
cowane i urzekają pięknem krajo-
brazu.

Wielu zawodników zaznacza, 
że do Bielawy przyjeżdża nie tylko 
ścigać się w Bike Maratonie, ale 
także po to, by trenować do innych 
zawodów. W tym roku Bike Mara-
ton cieszył się dużym zaintereso-
waniem nie tylko wśród dorosłych 
kolarzy. 

Bike Maraton - ponad tysiąc uczestników
W dziecięcych zmaganiach 

MTB wzięło udział ponad 100. naj-
młodszych zawodników z przed-
szkoli i szkół podstawowych. Wy-

niki wszystkich rywalizacji znaleźć 
można na stronie organizatora. 

  Łukasz Masyk

Udany występ zanotował za-
wodnik KS BALTI Bielawa Marcin 
Mieczkowski na Mistrzostwach 
Polski Juniorów 16-letnich , które 
odbyły się w dniach 18-20 lipca w 
Gorzowie Wielkopolskim. Zawod-
nik naszego klubu poprawił wszyst-
kie swoje dotychczasowe życiowe 
osiągnięcia z basenu 50 metrowe-
go, ponadto na 50m stylem dowol-
nym uzyskany czas 25,33 dał Mar-
cinowi  finał„B” z 14 wynikiem w 
Polsce. To samo miejsce w finale” 
B” na 50m stylem motylkowym za-
jął nasz zawodnik z czasem 27,28. 

100m stylem dowolnym Marcin 
przepłynął w czasie 55,89, co dało 
mu 19 wynik  w kraju, natomia-
st100m stylem motylkowym Marcin 
pokonał w czasie 1.02,34 i był to 24 
wynik na tym dystansie.

Był to ostatni start w tym wy-
czerpującym sezonie, gratulujemy i 
życzymy równie udanych startów w 
sezonie przyszłym.

Wszystkie wyniki dostępne 
są na stronie

http://live.megatiming.pl/ha-
nysz/2014/07_20_gorzow/index.
html

KS BALTI Bielawa na Mistrzostwach Polski 
Juniorów 16-letnich

W dniu 26 lipca Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zorganizował jedyne w 
kraju i Europie zawody pn. VI Bieg 
po Schodach Wieży Kościoła. 75 
zawodników i zawodniczek zma-
gało się z 300 stopniami schodów 
wachlarzowych wieży kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

W tym roku wygrał Pavel Ho-
lec z Czech z czasem 01:08:46. 
Wśród kobiet zwyciężyła Anna Fic-
ner ze Złotoryi z czasem 01:36:43. 
Najlepszy mieszkaniec Biela-
wy Dominik Zinczuk z czasem 
01:32:34 w klasyfikacji generalnej 
zajął znakomite 9 miejsce. Puchary 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy dla najszybszej i najszyb-
szego zawodnika Bielawy odebrali: 
Paulina Wojtanowska oraz Domi-
nik Zinczuk. 
Klasyfikacja Generalna: 
Open	mężczyźni
Pavel Holec 01:08:46 Huslenky
Tomasz Moczek 01:14:83 Głogów
Łukasz Szymczuk 01:18:63 Bogu-
szów Gorce
Michał Bitala 01:23:23 Roznov
Andrzej Rydz 01:28:34 Jawor
Open	kobiety
Anna Ficner 01:36:43 Złotoryja

Danuta Piskorowska 01:46:37 Wrocław
Elżbieta Kowalewska 01:48:94 
Zgorzelec
Ilona Tradecka 01:49:78 Wałbrzych
Agata Goraj 01:50:23 Katowice

Każdy zawodnik, który ukoń-
czył VI Bieg po Schodach Wieży 
Kościoła, otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz certyfikat. 

W klasyfikacji generalnej ko-
biet i mężczyzn zawodnicy zajmu-
jący miejsca I - V otrzymali nagrody 

finansowe. W kategoriach wieko-
wych przyznawane były puchary do 
III miejsca, a ich zwycięzcy również 
otrzymali nagrody finansowe. 

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy zwycięstw i pobitych re-
kordów życiowych oraz dziękujemy 
za dostarczone emocje sportowe. 

Do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne są 
na stronie internetowej www.data-
sport.pl

VI BIEG PO SCHODACH WIEŻY KOŚCIOŁA

Następne wydanie 

„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się ok. 1 października.

Sygnał	do	startu	dał	burmistrz	Bielawy

Nowy	trener	bielawskich	siatkarzy	Marcin	Jarosz
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W dniu 27 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji był 
organizatorem zawodów pn. Bieg Masowy Ulicami 
Bielawy. Na listę startową wpisało się 195 zawodników 
i zawodniczek z Polski, Białorusi oraz Ukrainy.  Do po-
konania było 10 km atestowaną trasą ulicami Bielawy. 

Zwycięzcą biegu z czasem 00:32:16 został My-
kola Jukhymchuk z Ukrainy. W klasyfikacji generalnej 
kobiet z czasem 00:38:45 zwyciężyła Ewa Kucharska 
z Pszczyny. Puchary dla najstarszej i najstarszego 
uczestnika zawodów otrzymali: Zofia Kot z Bielawy 
oraz Józef Żuk z Wałbrzycha. 

Organizator nie zapomniał również o najmłod-
szych uczestnikach biegu. Dla nich zorganizowa-
no biegi na dystansie 75, 150, 300 oraz 500 metrów. 
Wszystkie startujące dzieci otrzymały medale, dyplo-
my, a także słodycze. 
Wyniki dzieci:
Dziewczynki	do	5	lat	dystans	75	metrów
Emilia Borsuk Wrocław
Dziewczynki	5-6	lat 
Zosia Klich Wrocław
Hania Rył Nowa Ruda
Chłopcy	5-6	lat
Maciej Roztoczil Bielawa
Szymon Weigelt Bielawa
Mateusz Grzesik Wałbrzych
Dziewczynki	7-8	lat	 dystans	150	metrów
Julia Markowska Bielawa
Zofia Rył Nowa Ruda

Chłopcy	7-8	lat
Filip Klich Wrocław
Filip Masyk Bielawa
Dziewczynki	9-10	lat	 	 dystans	300	metrów
Natalia Sarat  Bielawa

Klasyfikacja generalna biegu na 10 km:
Open	mężczyzn:
Mykola Jukhymchuk Ukraina   00:32:16
Ruslan Savchuk Ukraina  00:32:28
Jacek Sobas Kędzierzyn Koźle 00:33:57
Open	kobiet:
Ewa Kucharska Pszczyna  00:38:45
Anna Ficner Złotoryja  00:40:16
Alena Makova Białoruś  00:40:42

Każdy zawodnik po przekroczeniu linii mety 
otrzymał pamiątkowy medal. Dla uczestników bie-
gu przygotowane były również pakiety regeneracyj-
ne w postaci wody i owoców. Później odbyła się 
uroczysta dekoracja zawodników  i wręczanie na-
gród. Zawodnicy zajmujący miejsca I-III w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe. W klasyfikacji generalnej kobiet 
i mężczyzn zawodnicy zajmujący miejsca I-V otrzy-
mali nagrody finansowe.  Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy i zapraszamy na kolejne biegi w Bie-
lawie. Pełne wyniki dostępne są na stronie www.
datasport.pl

Bieg Masowy Ulicami Bielawy

W rozegranym w niedzielę 
20 lipca meczu czternastej kole-
jki PLFA I drużyna Gliwice Lions 
pokonała na własnym boisku 
zespół Bielawa Owls 27:14. Tym 
samym ekipa ze Śląska o utrzy-
manie zagra w barażu. Bielawi-
anie spadli do PLFA II.

Stawka meczu była równie 
wysoka dla obu drużyn. Tylko w 
przypadku jedenastopunktowej 
lub wyższej wygranej Sowy 
mogły przedłużyć swój pier-
wszoligowy byt.

Już w pierwszej połowie 
Lwy zbudowały bezpieczną, 
czternastopunktową przewagę. 
Dwa razy w roli głównej wystąpił 
Tomasz Olczek - raz po biegu, w 
drugim przypadku po ładnym po-
daniu do Mateusza Korniaka. Ol-
czek przez cały mecz znakomicie 
kierował ofensywą biegową gli-
wiczan. Często sam decydował 
się na bieg po analizie ustawień 
defensywy rywali tuż przed 
wprowadzeniem piłki do gry. 

Niespodziewanie, przetrze-
biony skład Sów, mimo niezno-
śnego upału, zdobył się na zryw 
na początku drugiej połowy. Ter-
cet running backów przyjezdnych 
Dimitrios Stamulopulos, Michał 
Adamarek i Jacek Wszół. Trzeci z 
nich uzyskał dla bielawian pierw-
sze przyłożenie po ośmiojardowym 
biegu. Niedługo później drużyna 
ze Śląska odpowiedziała świetnym 
biegiem Patryka Bieleckiego i pro-
wadzenie znów urosło do czterna-
stu punktów. Morale Sów załama-
ło się, gdy w jednym z zagrań piłkę 
Jacek Wszół. Od tego momentu 
znowu dominowały Lwy. Efektem 
tego był jeszcze jeden touchdown 
w czwartej odsłonie. Wynik za-
mknął ten sam zawodnik, który go 
otworzył - Tomasz Olczek.

Przed touchdownem rozgry-
wającego Lions w polu punktowym 
z piłką zameldował się quarrter-
back gości Marcin Kochanowski. 
To było jednak ostatnie słowo ze-
społu z Dolnego Śląska. Spotkanie 
zakończyło się zasłużoną wygraną 
gliwiczan 27:14.

- Wbrew pozorom mecz ten 
nie był dla nas tak ciężki, jak wska-
zywałby na to wynik. W tak du-
żym upale w 22 zawodników, któ-
rymi dysponowały Sowy po prostu 
nie da się zagrać dobrego meczu. 
Sowy bardzo dobrze rozpoczęły 
drugą połowę, ale później opadły 
z sił. Bielawianie podupadli psy-
chicznie i tylko chyba siłą woli zdo-
byli drugie przyłożenie - powiedział 

Marcin Kaźmierczak, rzecznik 
prasowy Gliwice Lions.

- Spadnięcie do niższej ligi 
nigdy nie jest niczym przyjemnym. 
Nie podłamujemy się jednak, bo 
taki futbolowy reset jest nam po-
trzebny. Podtrzymuję to co powie-
działem przed meczem - idziemy w 
dobrym kierunku rozwijając nasze 
sekcje seniorską i juniorską, ale 
myślę, że na sukcesy w wyższych 
ligach jeszcze przyjdzie czas - sko-
mentował Przemysław Klinger, 
prezes Bielawa Owls.

Najlepszym zawodnikiem 
meczu był Tomasz Olczek, który 
zdobył dwa przyłożenia po akcjach 
biegowych i raz podał na touch-
down. W obronie wyróżnili się Łu-
kasz Koral oraz Paweł Onak, którzy 
parokrotnie zatrzymali rozgrywa-
jącego rywali głęboko przed linią 
wznowienia akcji. 

W wąskich szeregach Sów 
wyróżnili się biegający z piłką Dimi-
trios Stamulopulos, Michał Adama-
rek i Jacek Wszół. Dobrze atakiem 
kierował grający z musu na pozycji 
rozgrywającego Marcin Kochanow-
ski. W obronie brylował Mateusz 
Morasz.

Dla Sów był to ostatni mecz 
w tegorocznych rozgrywkach. Z 
kompletem ośmiu porażek Owls 
zajęli ostatnie miejsce w Grupie 
Zachodniej PLFA I i tym samym 
spadły do drugiej ligi. 

Gliwice Lions - Bielawa 
Owls 27:14 (7:0, 7:0, 7:7, 6:7)

I kwarta
7:0 przyłożenie Tomasza Ol-

czek po 3-jardowej akcji biego-
wej (podwyższenie za jeden punkt 
Adam Nelip)

II kwarta
14:0 przyłożenie Mateusza 

Korniaka po 42-jardowej akcji po 
podaniu Tomasza Olczek

III kwarta
14:7 przyłożenie Jacka Wszół 

po 8-jardowej akcji biegowej (pod-
wyższenie za jeden punkt Tomasz 
Mieczkowski)

21:7 przyłożenie Patryka Bie-
leckiego po 37-jardowej akcji bie-
gowej (podwyższenie za jeden 
punkt Adam Nelip)

IV kwarta
21:14 przyłożenie Marcina 

Kochanowskiego po 3-jardowej ak-
cji biegowej (podwyższenie za jeden 
punkt Tomasza Mieczkowskiego) 
27:14 przyłożenie Tomasza Olczek 
po 10-jardowej akcji biegowej 

Mecz obejrzało 150 widzów.
MVP meczu: Tomasz Olczek 

(rozgrywający Gliwice Lions)

Owls w PLFA II, Lions w barażu
14. kolejka PLFA I: Gliwice Lions - Bielawa Owls 27:14

Już po raz siódmy kilkuset fa-
nów deskorolki przyjechało do Bie-
lawy na festiwal Lines of Bielawa 
(2 i 3 sierpnia). Nasze miasto było 
trzecim oficjalnym przystankiem 
skatebordinogowego Grand Prix, 
czyli cyklu mistrzostw Polski. Nie-
mniej, jak mówią sami zawodnicy, 
do Bielawy nie przyjechali wyłącz-
nie dla punktów i nagród. Dla nich 
Lines of Bielawa jest wydarzeniem, 

Lines of Bielawa

Do grona mistrzów warcabnicy LWKS „Złote Piony” Bielawa, dołą-
czył najmłodszy zawodnik Bartosz Jurcewicz. Tytuł ten wywalczył pod-
czas Mistrzostw Polski w Lubaczowie w dniach 25-27 lipca.

Bartosz Jurcewicz konkurował z 32 zawodnikami. Z rozegranych 9 
rund wygrał 8.

Gratulujemy sukcesu i życzymy następnych zwycięstw.
Prezes LWKS”ZŁOTE PIONY”

Jerzy Edmund Jankowski

Najmłodszy warcabista dołączył do grona mistrzów Polski

które łączy ludzi tworząc niespoty-
kaną nigdzie indziej atmosferę. 

Tradycyjnie już Bielawa go-
ściła deskorolkarzy z całej Polski, a 
także wielu zagranicznych zawod-
ników, którzy jeszcze bardziej pod-
nieśli poziom rywalizacji. 

Ich pokazy oceniało pięciu 
sędziów, którzy analizowali techni-
kę, prędkość, styl, sposób wykorzy-
stania skate parku i kreatywność. 

Największą atrakcją nocnej 
części imprezy był best trick, czyli 
konkurs na najlepszą sztuczkę. Za-
wodnicy walczyli o atrakcyjne na-
grody, w tym o cztery tysiące zło-
tych, bilety do Barcelony oraz o 
nagrody rzeczowe. 

Jedną z niespodzianek Lines 
of Bielawa była premiera filmu o mię-
dzynarodowej wyprawie deskorolko-
wej, która odbyła się w czerwcu tego 
roku. Wyniki i pełna relacja z zawo-
dów na www.linesofbielawa.com. 

                  Łukasz Masyk

Na	najwyższym	stopniu	podium	Bartosz	Jurcewicz

Studia w BUTW mogą trwać wiele lat i cieszą się sporym zainteresowaniem. Rekrutacja – zapisy wyma-
gają złożenia odpowiednich dokumentów: wypełnionej deklaracji przystąpienia do BUTW oraz wniesienia opłat 
(wpisowego w wysokości 30 zł oraz składki semestralnej 45 zł). 

Dokumenty i zapisy przyjmuje biuro BUTW w każdy wtorek w godz. 10-12 do 12 września.
Więcej informacji i ciekawostek na temat studiowania na BUTW zainteresowani znajdą: na stronie  inter-

netowej: www.butwbielawa.pl, pisząc e-mail na adres:butw.bielawa@gmail.com, dzwoniąc pod nr 605243346, 
w biurze BUTW ul. Piastowska 19A  w Bielawie ( budynek Art-Inkubatora, II p.p. III.2)

         ZAPRASZAMY

Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza kandydatów na studentów
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5 – 7.09
PODRÓŻ NA 100 STÓP 

godz.17.00 prod. INDIE/USA
„Podróż na sto stóp” – oprócz 

tego, że jest filmem o pasji – jest też 
opowieścią o uniwersalnym języku 
komunikowania się. Dlatego pozor-
nie diametralnie różne światy Mada-
me Mallory i rodziny Hassana łączą 
się ostatecznie w międzykulturową 
hybrydę – stonowana kuchnia fran-
cuska z wyrazistą kuchnią indyjską.

BARDZO POSZUKIWANY 
CZŁOWIEK godz.19.00 prod. USA

Oparty na bestsellerze Johna 
le Carre thriller szpiegowski opisu-
je szczegóły amerykańskiej wojny z 
terroryzmem za czasów administra-
cji Georga W. Busha oraz metody 
prania brudnych pieniędzy. W Ham-
burgu, uważanym za gniazdo terro-
rystów, pojawia się bliski śmierci w 
wyniku tortur, pół Czeczen, pół Ro-
sjanin, Issa Karpow. Mężczyzna rości 
sobie prawo do gigantycznej fortuny 
zdeponowanej w prywatnym banku. 
Wzbudza tym zainteresowanie nie-
mieckich i amerykańskich służb. Pod-
czas prób ustalenia jego tożsamości 
pojawiają się intrygujące pytania. Czy 
jest on ofiarą opresyjnego systemu, 
czy śmiertelnie groźnym terrorystą, 
którego kolejny ruch może okazać 
się tragiczny w skutkach? Rozpoczy-
na się wyścig, którego stawką jest 
międzynarodowe bezpieczeństwo.

12-14.09
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE 

NINJA 3D godz.17.00 prod.USA
Miasto potrzebuje bohaterów. 

Ciemność zapanowała w Nowym 
Jorku, bo Shredder i jego Klan Wal-
czących Stóp trzymają wszystkich w 
ryzach - od policji po polityków. Przy-
szłość wygląda ponuro, ale nagle spod 
ziemi wyrastają czterej niezwykli bra-
cia - Wojownicze Żółwie Ninja. Żółwie 
muszą współpracować z nieustraszo-
ną dziennikarką April O’Neil (Megan 
Fox) i jej superinteligentnym kamerzy-
stą Vernem Fenwickiem (Will Arnett), 
aby uratować miasto i powstrzymać 
diaboliczny plan Shreddera.

LUCY godz.19.00 prod. USA
Lucy (Scarlett Johansson) - 

młoda studentka mieszkająca na 
Tajwanie, zostaje namówiona przez 
swojego chłopaka do dostarczenia 
ważnej teczki pewnemu biznesme-
nowi. Zanim dziewczyna zorientuje 
się, w co została wplątana, stanie się 
zakładniczką bezwzględnego Pana 
Janga (Choi Min Sik), na którego roz-
kaz do jej organizmu zostanie wszyta 
paczka z substancją, przypominającą 
narkotyk. Przypadkowo substancja 
przenika do organizmu Lucy. Pod jej 
wpływem ciało dziewczyny zaczyna 
ulegać transformacjom. Największe 
zmiany zachodzą w mózgu, którego 
potencjał zostaje uwolniony i osiąga 
zdumiewające możliwości. Rozwijają 

się u niej też cechy nadludzkie - tele-
patia, telekineza oraz niewyobrażal-
na kontrola nad materią. Dziewczyna 
stara się dotrzeć do Profesora Samu-
ela Normana (Morgan Freeman), wy-
bitnego specjalisty z dziedziny badań 
nad ludzkim mózgiem. Tylko on może 
pomóc jej zrozumieć, dokąd zmierza 
ten szaleńczy pęd ku niczym nieskrę-
powanym możliwościom.

19-21.09
12 – 14.09. 
DZWONECZEK I TAJEMNI-

CA PIRATÓW prod.USA
godz. 15.00 – 2D DUBBING  
godz. 17.00 -  3D DUBBING
Dzwoneczek i jej utalentowane 

przyjaciółki wyruszają na pełną przy-
gód wyprawę, by odzyskać magicz-
ny pył, skradziony z Przystani Elfów 
przez tajemniczą Zarinę. W trakcie 
poszukiwań cały świat Cynki, Jelonki, 
Widii, Różyczki, Mgiełki i Iskierki staje 
na głowie, kiedy pod wpływem zaklę-
cia zostają zamienione ich talenty. A 
to jeszcze nie wszystko... Wróżki cze-
ka bowiem spotkanie z piratami!

DAWCA PAMIĘCI  
godz.19.00 prod. USA

Nastoletni Jonas (Brenton 
Thwaites) dorasta w utopijnym świe-
cie przyszłości, gdzie nie istnieją 
cierpienie, ból, wojny, ani krwawe 
rewolucje. W epoce, w której zapo-
mniano, jak się kocha, odróżnia bar-
wy i podejmuje wybory. Nieoczeki-
wanie Jonas zostaje wytypowany 
jako kandydat na Odbiorcę Wspo-
mnień - jedyną osobę w społeczno-
ści, która przechowuje pamięć po 
dawnych czasach. W szkoleniu po-
maga mu tajemniczy mężczyzna, 
nazywany Dawcą Pamięci (Jeff Brid-
ges). W trakcie nauki Jonas odkry-
je wstrząsający sekret przeszłości, 
który zburzy mozolnie budowany ład 
świata i ściągnie na niego i jego naj-
bliższych wielkie niebezpieczeństwo.

26-28.09
SIN CITY 2: DAMULKA 

WARTA GRZECHU 3D  godz.17.00 
prod.USA

Dwight, mieszkaniec Basin City, 
miasta korupcji, przestępstwa i prosty-
tucji, jest poszukiwany przez kobietę 
żądną zemsty, którą niegdyś odrzucił.

ZANIM ZASNĘ godz. 19.00 
prod. USA

Christine codziennie budzi się 
nie pamiętając kim jest i nie potrafiąc 
przypomnieć sobie żadnych faktów z 
przeszłości. Będąca efektem wypad-
ku sprzed lat amnezja sprawia, że jest 
uzależniona od otaczającego ją troską 
męża. W celu uporządkowania rzeczy-
wistości prowadzi pamiętnik, w którym 
opisuje otaczający ją świat. Gdy jej za-
piski zaczynają coraz bardziej odbie-
gać od tego, co słyszy od współmał-
żonka, postanawia za wszelką cenę 
odkryć prawdę o swojej przeszłości.

                                 kom lg

9	września
g. 19.00 – 49 MF Wratislavia 

Cantans - Messe de Nostre Dame 
- Wykonawca: zespół GRAIN-
DELAVOIX (Belgia) – kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Bielawie. Wstęp: 25 zł 
normalny, 15 zł ulgowy do naby-
cia 2 godziny przed koncertem, 
przedsprzedaż 01 - 08 września 
(ograniczona ilość)  MOKiS (bu-
dynek Art-Inkubatora 1 piętro p. 
2.3. od 9.00 -15.00

 MESSE DE NOSTRE 
DAME to najstarsze znane polifon-
iczne opracowanie części stałych 
mszy dokonane przez jednego 
autora. Francuski poeta i kom-
pozytor, Guillaume de Machaut 
stworzył „Mszę ku czci Najświętszej 
Marii Panny” będące śpiewem 
w czterogłosie, które jest spor-
ym technicznym wyzwaniem dla 
wykonawców..

 GRAINDELAVOIX to gru-
pa muzyków, którzy są otwarci na 
eksperyment i kreatywność. Ziarno 
głosu (bo tak można przetłumaczyć 
nazwę zespołu) zostało założone 
przez Björna Schmelzera w 1999 
roku. Muzycy sięgają do muzyki 
dawnej, by zrozumieć nasze cza-
sy, odnaleźć ponadczasowego du-
cha. Tym, co w muzyce dawnej 
fascynuje Graindelavoix, jest 
związek między zapisem muzyc-
znym a tym, co w nim nieujęte: or-
namentacja, improwizacja, gest…. 
Szczycą się bulwersowaniem 
klasyków. Kwestionują ogólnie 
przyjętą estetykę wykonywania 
muzyki dawnej. Przez jednych ko-
chani, przez drugich krytykowani. 
Graindelavoix, czyli „Ziarno 

głosu”, to muzyczny eksperyment, 
obok którego nie można przejść 
obojętnie. 

Porywają surowymi, poz-
bawionymi konwencjonal-
nego „wygładzenia” barwa-
mi głosów brzmiących unisono. 
Obezwładniają improwizowanymi 
ornamentacjami. Raz za razem 
słuchaczy uderza harmonicznie 
dopełniona ściana głosów. Os-
try jak brzytwa jest postawiony w 
wielogłosie akord. Tacy właśnie są 
śpiewacy z Graindelavoix. 

10	września
g.17.00 wernisaż wystawy  

prac malarskich Marka Cieśli pod 
nazwą„Sacrum”.

Wystawa zorganizowana w 
ramach Polsko-Czeskich Dni kultu-
ry Chrześcijańskiej. 

Czynna do 26 września „Ga-
leria 211” w sali wystawowej  Art–
Inkubatora przy ul. Piastowskiej 
19c w Bielawie.

14	września	
g.10.00 - Inauguracja  Pol-

sko-Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej w Bielawie   -  Uroczysta 
Msza święta (kaplica ul. Wolności) 

 g.14.00 – Święto Piernika 
– festyn folkowo-kulinarny – Park 
Miejski. W programie m.in. wystę-
py folklorystyczne, pokazy kuli-
narne, degustacja, wystawa chle-
ba. Coroczny konkurs wyrobów 
piekarskich organizowana przez 
Cech Rzemiosł Różnych oraz Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bielawie.

21	września
g.16.00 – Koncert organowy 

Piotra Matuszewskiego zorganizo-
wany w ramach Polsko-Czeskich 
Dni kultury Chrześcijańskiej – Ko-

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

ściół pw. Bożego Ciała
W programie: 
J.S. Bach - prelu-

dium i fuga A-moll BWV 543 
Jan Podbielski - Preludium  
G.F. Haendel - Largo z opery “Xerxes” 
Jacques Nicolas Lemmens - Fanfare 
J.S. Bach - chorał Werde mun-
ter, mein Gemute z kantaty nr 147 
Bohuslav Matej Cerno-
horsky - Toccata C-dur 
Joseph Bonnet - Wa-
riacje koncertowe op.1 
John Rutter - Toccata in 7  
Antoni Dvorak - Hu-
moreske op.101, Nr7 
Edward Grieg - Poranek z su-
ity I suity Per Gynt op.46 
Charles Maria Widor - toccata z 5 
symfonii organowej

Zajęcia	 stałe	 od	 15	 wrze-
śnia:

- Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachowska 
: Soliści: poniedziałek i czwartek 
g.16.00;  Chór Kameralny: wtorek 
15.30;  

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

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

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

- Mali Kreatorzy –piątki–16.30  
Art-Inkubator pracownia ceramiki - 
prowadzi mgr inż. architekt krajo-
brazu A. Juraszek

19 lipca w parku miejskim w 
Bielawie, w ramach szesnastego 
Tolk-Folku, odbył się spektakl ple-
nerowy pt. „Ostatni Sojusz”. Insce-
nizacja bitwy inspirowanej prozą 
J.R.R. Tolkiena została przygoto-
wana, wliczając kostiumy, sceno-
grafię oraz rekwizyty, przez uczest-
ników w ciągu zaledwie kilku dni 
poprzedzających przedstawienie. 

TOLK-FOLK 2014
W sobotni wieczór uczestnicy 

Tolk-Folku przemaszerowali ulica-
mi Bielawy zapraszając mieszkań-
ców na spektakl. W bitwie wzięło 
udział ponad 60 osób, a wspaniałą 
muzykę do półgodzinnej insceniza-
cji skomponował Jacek Wansze-

wicz. Projekt był współfinansowa-
ny przez Gminę Bielawa, zaś sam 
Tolk-Folk został zorganizowany 
przez Stowarzyszanie Tolkienow-
skie Wieża, przy wsparciu Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bie-
lawie.

Miło nam poinformować, 
że Bielawska Kapela po raz 
drugi wzięła udział w dwudzie-
stym, jubileuszowym, Koro-
nowskim Przeglądzie Kapel i 
po raz drugi „przywiozła” zna-
komite III miejsce. Jury festi-
walu podkreśliło wyraźne po-
stępy w rozwoju bielawskiego 
zespołu. 

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukce-
sów. Przypominamy, że kape-
la niedawno zrealizowała te-
ledysk do autorskiej piosenki 
o „Bielawskich kobietach”, 
który można obejrzeć w inter-
necie.  

KAPELA 
BIELAWSKA 

NA III MIEJSCU ! 


