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Ciechanów może stać się 
pierwszym polskim miastem part-
nerskim Bielawy. Rozmowy na te-
mat współpracy pomiędzy Biela-
wą a Ciechanowem odbyły się 26 
sierpnia w bielawskim urzędzie. W 
spotkaniu wzięli udział prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziń-
ski, wiceprezydent Cezary Chod-
kowski, a także burmistrz Ryszard 
Dźwiniel i zastępca burmistrza Ma-
riusz Pach. Pomysł na partnerstwo 
zrodził się przy okazji udziału w sa-
morządowych konferencjach i kon-
gresach. Tego typu spotkania są bo-
wiem dobrą okazją do rozmów na 
temat problemów, sprawdzonych 
rozwiązań i sukcesów poszczegól-
nych miast. - /Okazało się, że łączy 
nas wiele spraw. Bielawa i Ciecha-
nów stawiają na ekologię, mają dużo 
do zaoferowania pod względem tu-
rystycznym oraz mocno rozwijają in-
frastrukturę sportową/ – powiedział 
burmistrz *Ryszard Dźwiniel*. - /Li-
czę, że nasze spotkania przerodzą 
się w coś trwalszego. Na początek 
możemy zacząć od partnerskiej wy-

miany dzieci i młodzieży, stopniowo 
poszerzając obszary współpracy/ 
– stwierdził prezydent Ciechanowa 
*Waldemar Wardziński*.Zarówno 
Ciechanów jak i Bielawa mają kilku 
zagranicznych partnerów, ale żad-
nego w Polsce. Tak więc jeśli umowa 
o współpracy zostałaby podpisana, 
nasze miasta zyskałyby pierwsze-
go krajowego partnera.Ciechanów 
to  miasto położone w centralnej 
Polsce, znajdujące się na skrzyżo-
waniu ważnych dróg komunikacyj-
nych: magistrali kolejowej łączącej 
Warszawę z Wybrzeżem oraz drogi 
krajowej  wiodącej z Zachodu Eu-
ropy do Litwy, Łotwy, Estonii i Bia-
łorusi. Miasto liczy blisko 45 tys. 
mieszkańców. Łatwo tu dojechać 
samochodem (trasa nr 7) jak i ko-
leją (pociągi w kierunku Działdowa, 
Olsztyna oraz Gdańska). Dogodne 
położenie geograficzne sprawiło, że 
Ciechanów od dawna był ważnym 
ośrodkiem przemysłu przetwórcze-
go, przede wszystkim rolno-spożyw-
czego i maszynowego.

Łukasz Masyk 

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Bielawy

Sesja odbyła się 24 sierpnia, a porządek obrad obejmował rozpa-
trzenie dwóch projektów uchwał w sprawach: stałych obwodów głosowania 
oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za 
pobyt dziecka w Żłobku Publicznym lub grupach żłobkowych przy przed-
szkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa.

       BL

Przybyły nowe punkty na ma-
pie miejskiego monitoringu. Wyso-
kiej klasy obrotowe kamery, z których 
obraz przesyłany jest do Komisaria-
tu Policji w Bielawie, obserwują teren 
targu oraz główne skrzyżowanie przy 
placu Kościelnym. Policjanci mają do 
dyspozycji nowoczesne narzędzie, 
które odznacza się doskonałą jako-
ścią obrazu, nawet przy dużym zbli-
żeniu. Funkcjonariusze mogą więc z 
łatwością wyłowić z tłumu kieszon-
kowca, sprawcę napadu lub odczy-
tać rejestrację samochodu, którego 
kierowca łamie drogowe przepisy. 
Obecnie w miejskim systemie moni-
toringu, z którego korzystają stróże 
prawa, znajduje się siedem rejestra-
torów. Kamery patrolują obwodnicę, 
rynek i jego okolice, fragment jedne-
go z osiedli mieszkaniowych, targo-
wisko oraz plac Kościelny. 

Bielawa stale inwestuje w 
rozwój systemu, który odstrasza 
potencjalnych sprawców wykro-
czeń oraz pozwala na szybką re-
akcję funkcjonariuszy w razie za-
grożenia. Monitoring funkcjonuje 
między innymi na stadionie przy 
ulicy Sportowej oraz w pobliżu 
niektórych przystanków autobu-
sowych. I właśnie dla przystanko-
wych wandali mamy niedobrą in-
formację. W najbliższych dniach 
zostaną uruchomione dwie kamery 
obserwujące wszystko to, co dzieje 
się na przystankach autobusowych 
przy ulicy Piastowskiej (obok Pocz-
ty). Są to przystanki, które często 
ulegają dewastacji, a monitoring 
powinien to zmienić. Obraz z ka-
mer będzie przesyłany drogą ra-
diową do Urzędu Miejskiego.

  Łukasz Masyk 

Dodatkowe kamery w miejskim monitoringu

15 sierpnia na placu przed bie-
lawskim Obeliskiem odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Wojska 
Polskiego. Wartę honorową przy 
obelisku pełniła Historyczna Grupa 
Rekonstrukcyjna 58. Pułku Pie-
choty Wielkopolskiej.

Uroczystość rozpoczęło od-
śpiewania Hymnu Państwowego, po 

czym zebrani wysłuchali krótkiego 
koncertu pieśni wojskowych w wyko-
naniu zespołu artystycznego, działa-
jącego w MOKiS-ie pod kierunkiem 
Elżbiety Zachowskiej.

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Leszek Stróżyk – przewod-
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Uroczystość Święta Wojska Polskiego w Bielawie

Rozmowy o współpracy partnerskiej

Pierwszą po wakacyjnej prze-
rwie sesję Rady Miejskiej rozpoczął 
występ artystyczny uczniów Szko-
ły Muzycznej STO w Bielawie, któ-
ry upamiętnił rocznicę podpisania 
„Porozumień sierpniowych”. Później 
już radni przeszli do części uchwa-
łodawczej, w której do rozpatrzenia 
mieli kilkanaście uchwał. W wyniku 
głosowania Rada Miejska podję-
ła między innymi uchwałę mówiącą 
o poręczeniu przez Gminę Bielawa 
kredytu na budowę mieszkań na wy-
najem dla Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego. Kredyt zaciągnię-
ty na preferencyjnych warunkach w 
Banku Gospodarstwa Krajowego sfi-
nansuje budowę dwóch budynków 
wielorodzinnych w systemie TBS 
przy ulicy Żeromskiego. 

Radni zagłosowali również za 
podwyższeniem kapitału zakłado-

wego Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego. Pieniądze zostaną wy-
korzystanie na podniesienie funk-
cjonalności Bielawskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości, poprzez 
budowę placu manewrowego wraz z 
parkingiem. Samorządowcy zgodzi-
li się także na zawarcie porozumie-
nia z Województwem Dolnośląskim, 

dzięki któremu dojdzie do remon-
tu potoku Bielawica na kilkusetme-
trowym odcinku przy ulicy 3 Maja.  
Ponadto podczas sesji Rada Miej-
ska zagłosowała za zmianą wyna-
grodzenia burmistrza Bielawy. Była 
to pierwsza od pięciu lat regulacja 
płacy burmistrza, która uległa pod-
wyższeniu w oparciu o wysokość 
inflacji za okres od listopada 2006 
roku do sierpnia 2011. 

  Łukasz Masyk

Radni powrócili do pracy
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niczący Rady Miejskiej Bielawy, który 
także powitał przybyłych na uroczy-
stość: m. in. prezesa Zarządu Miej-
skiego Związku Kombatantów RP i 
BWP Bronisława Wilka i bielawskich 
kombatantów oraz przedstawicieli or-
ganizacji kombatanckich, przedstawi-
cieli władz miasta z burmistrzem Ry-
szardem Dźwinielem, kanclerza Kurii 
Diecezjalnej w Świdnicy ks. prałata dr. 
Stanisława Chomiaka – proboszcza 
parafii pw. WNMP oraz ks. Cezarego 
Ciupiaka – proboszcza parafii Bo-
żego Ciała, Honorowych obywateli 
Miasta Bielawa, bielawskich radnych, 
przedstawicieli: organizacji politycz-
nych, stowarzyszeń społeczno-kultu-
ralnych,  Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości, Straży Miej-
skiej oraz uczestniczących w uroczy-
stości przedstawicielkach Polonii ka-
nadyjskiej i belgijskiej. 

- Serdecznie witam – powie-
dział przewodniczący Rady – wszyst-
kich uczestników dzisiejszych na-
szych miejskich uroczystości Święta 
Wojska Polskiego i 91. rocznicy 
Cudu nad Wisłą. Spotkaliśmy się na 
naszym bielawskim Placu Komba-
tantów przy Pomniku poświęconym 
pamięci Polaków walczących o nie-
podległość Ojczyzny, pamiętając o 
najważniejszych dla naszego narodu 
historycznych wydarzeniach, oddając 
hołd wszystkim polskim Żołnierzom.

Victoria 1920 roku miała zna-
czenie europejskie, a nawet globalne, 
ponieważ w sierpniu 1920 roku pod 
Warszawą i na całej linii Wisły starły 
się ze sobą nie tylko Wojsko Polskie 
i Sowiecka Armia Czerwona. Było to 
zarazem starcie dwóch fundamental-
nych idei – polskiego patriotyzmu oraz 
komunistycznego internacjonalizmu. 
Starcie cywilizacji zachodniej, euro-
pejskiej oraz rosyjsko-azjatyckiej. W 
Armii Czerwonej służyło tysiące by-
łych carskich generałów i oficerów, 

którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli 
zaborcami Polski, a tera szli ponownie 
zdobywać nasz kraj.

Z perspektywy XXI wieku Vic-
torię Polską 1920 należy zaliczyć 
do trzech decydujących bitew wie-
ku XX. Były to: Warszawa 1920, Mi-
dway 1942, Stalingrad 1943. Wyjąt-
kowość tych bitew polegała na tym, 
że były nieodwracalne i decydujące.

Bitwa Warszawska, Bitwa nad 
Wisłą, Cud nad Wisłą – toczyła się na 
ogromnej przestrzeni. Front liczył od 
650 do 800 kilometrów długości. Roz-
ciągał się od Zaleszczyk i Czortkowa, 
przez Lwów, Zamość, Dęblin, War-
szawę, Płock, Włocławek, Turuń, Gru-
dziądz. W bitwie brali udział wybitni 
wodzowie, dowódcy oraz politycy. Po 
stronie polskiej byli to m.in.: Józef Pił-
sudski, Władysław Sikorski, Kazimierz 
Sosnowski, Walery Sławek, Józef 
Beck, Lucjan Żeligowski, Tadeusz Bór-
-Komorowski, Edward Rydz-Śmigły, 
Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller, 
Stanisław Haller, Tadeusz Kutrzeba, 
Leopold Okulicki, Stanisław Maczek. 
Po stronie sowieckiej w wojnę zaanga-
żowani byli m. in.: Włodzimierz Lenin, 
Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Mi-
chaił Kalinin, Lew Trocki, najwybitniejsi 
marszałkowie Armii Czerwonej: Michaił 
Tuchaczewski, Aleksandr Jegorow, Kli-
ment Woroszyłow, Siemion Budionny.

W dalszej części wystąpienia 
przewodniczący przedstawił historię 
uczestników tamtej wojny, po czym 
zwrócił się do obecnych na uroczy-
stości kombatantów, życząc im zdro-
wia i obiecując, że o naszej wspólnej 
historii będziemy pamiętać.

Po złożeniu kwiatów pod Obe-
liskiem i wysłuchaniu Roty w wyko-
naniu Orkiestry Dętej Sart, zebrani 
udali się do kościoła pw. WNMP na 
uroczystą mszę świętą odpustową, 
której przewodniczył ks. Andrzej 
Walerowski z parafii pw. Świętego 
Michała Archanioła W Dobromierzu. 

    Barbara Lesiewicz
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9 października odbędą się wybory parlamentarne, 
w których będziemy głosować na kandydatów do Sejmu 
i Senatu. W trakcie tegorocznych wyborów po raz pierw-
szy osoby niepełnosprawne (o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności), będą mogły głoso-
wać korespondencyjnie. Każdy uprawniony do takiego 
głosowania powinien do 19 września poinformować o 
tym Urząd Miejski w Bielawie oraz dostarczyć kopię 
orzeczenia o niepełnosprawności.

Oczywiście zgłoszenia nie trzeba dokonywać oso-
biście, wystarczy powiadomić urząd telefonicznie (74 
8328 725), pisemnie (na adres: Urząd Miejski w Bie-
lawie, pl. Wolności1) lub pocztą elektroniczną (um@
um.bielawa.pl). Urząd po otrzymaniu zgłoszenia bez-
płatnie wyśle pakiet wyborczy na adres wnioskodawcy. 
Kopertę z kartą trzeba będzie odesłać do 7 października. 
Wyborcy niepełnosprawni (o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności) oraz osoby, które 
ukończyły 75 lat, mogą zagłosować przez pełnomocni-
ka. Taka możliwość istniała już w poprzednich wyborach 
prezydenckich oraz samorządowych. Pełnomocnikiem 

może być osoba wpisana do rejestru wyborców w mie-
ście Bielawa. Każdy kto chciałby skorzystać z takiego 
ułatwienia, musi złożyć wniosek najpóźniej do 29 wrze-
śnia w Urzędzie Miejskim w Bielawie. Pełnomocnik uda-
jący się na głosowanie musi wziąć ze sobą akt pełno-
mocnictwa. Brak dokumentu uniemożliwi oddanie głosu. 

Każdy kto chce zagłosować 9 października poza 
miejscem swego zamieszkania, musi odebrać z Urzędu 
Miejskiego zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim 
zaświadczeniem oraz dokumentem tożsamości (paszport, 
dowód osobisty), można oddać głos w każdym lokalu wy-
borczym w kraju i za granicą. Ubiegać się o powyższe za-
świadczenie można do 7 października. Szczegółowych in-
formacji na temat tegorocznych wyborów parlamentarnych 
udziela Urząd Miejski w Bielawie (Referat Spraw Obywatel-
skich, ul. Piastowska 1 pok. 11, tel. 74 8328 725), Wydział 
Organizacyjny (pl. Wolności 1, tel. 74 8328 745 lub 74 8328 
712). Informacje dotyczące wyborów można znaleźć na 
www.bip.um.bielawa.pl w zakładce „Wybory”. W Biuletynie 
Informacji Publicznej znajdują się także druki do pobrania. 

    Łukasz Masyk

Wybory parlamentarne - podstawowe informacje

W ostatnich dwunastu miesią-
cach na terenach wewnątrz nowej 
części obwodnicy przybyło ponad 
2,5 km nowych dróg. To ważne in-
westycje, bez których trudno byłoby 
miastu skutecznie zabiegać o ze-
wnętrznych inwestorów. Wcześniej 
praktycznie jedynym argumentem 
była przebiegająca obok obwodni-
ca. Obecnie znaczna część terenu 
została kompleksowo przygotowa-
na z myślą o rozwoju Bielawskie-
go Parku Przemysłowego. Obszar 
przy Alei Jana Pawła II jest bowiem 
obok Podstrefy Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (przy ul. 
Grunwaldzkiej), istotnym punktem w 
ofercie gospodarczej miasta. To wła-
śnie w tym miejscu Bielawa zachęca 
do inwestowania małych i średnich 
przedsiębiorców z kraju i zagranicy. 

Dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej w wysokości około 2,1 
mln zł zbudowana została droga łą-
cząca Aleję Jana Pawła II z ulicą 
Wojska Polskiego. Zdobyte pienią-
dze w 50% sfinansowały inwesty-
cję, a drugą część dołożyło miasto 
z własnego budżetu. Oprócz nowej 
i wytrzymałej nawierzchni powstały 
chodniki, ścieżka rowerowa i oświe-
tlenie. Nowa droga o długości około 
kilometra posłuży nie tylko przedsię-

biorcom ale także okolicznym miesz-
kańcom. 

Ostatnie prace trwają z ko-
lei przy budowie ulicy Kruczej oraz 
drogi która skomunikuje obszar we-
wnątrz Alei Jana Pawła II. Inwesty-
cję w 70 % finansuje Unia Europej-
ska, która przeznaczyła na ten cel 
3 mln zł. Pozostałą część, czyli 1,3 
mln zł pokryje miasto. Drogi o łącz-
nej długości 1,5 km są w pełni ska-

nalizowane, posiadają oświetlenie 
oraz chodniki. Całkowite zakończe-
nie prac budowlanych powinno na-
stąpić we wrześniu. 

Należy podkreślić, że na 
wszystkie inwestycje drogowe na 
terenie Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego miasto pozyskało w su-
mie około 5,1 mln zł z Unii Euro-
pejskiej.

  Łukasz Masyk 

Dla małych i średnich przedsiębiorców

1 września o godzinie 11 na 
Placu Kombatantów odbyły się miej-
skie uroczystości z okazji 72. roczni-
cy wybuchu II Wojny światowej. Po 
wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskie-
go okolicznościowe przemówienie 
wygłosił prezes Zarządu Miejskie-
go Koła Kombatantów RP i BWP w 
Bielawie por. rez. Bronisław WILK, 
który powitał przybyłych na uroczy-
stość, a szczególnie przedstawi-
cieli władz naszego miasta, ducho-
wieństwa, zaproszonych gości oraz 
młodzież szkolną i pedagogów. W 
wygłoszonym przemówieniu prezes 
powiedział m. in.:

„Dziś po raz kolejny wraca-
my pamięcią do wydarzeń września 
1939 roku. Spotykamy się dzisiaj w 
dniu szczególnym, upamiętniającym 
ten dzień sprzed siedemdziesięciu 
dwóch lat, w którym rozpoczęły się 
tragiczne i zmieniające losy Polski i 
świata wydarzenia. 

Nie przychodzimy tu  tylko na 
pamiątkę rocznicy wybuchu II wojny, 
byłoby to o wiele za mało. Jesteśmy 
tu po to, aby oddać pewien dług. 
Dług wobec tych, którzy od 1 wrze-
śnia 1939 roku walczyli w Polsce 
oraz na wszystkich frontach Europy i 

Uczczono 72. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Świata, tworząc również największy 
podziemny front i państwo, wobec 
tych którzy polegli, zostali ranni, a po 
zwycięskiej, ale nie całkiem dla nas 
wojnie, byli prześladowani, więzieni 
i mordowani przez władzę mieniącą 
się ludową. Wielu żołnierzy, bojow-
ników, konspiratorów, więźniów, po 
wojnie padło ofiarą prześladowań 
tylko za to, że byli patriotami, że ich 
wizja wolnej Polski nie mieściła się 
w ówczesnej, narzuconej Polakom 
rzeczywistości. 

Dzisiaj wspominamy wszyst-
kich, którzy wtedy utracili życie. 
Wspominamy też tych, których he-
roizm, bezinteresowność, ofiarność, 
nie zostały w Polsce po zakończeniu 
wojny należycie docenione i nagro-
dzone. Dziś składamy hołd ich ofie-
rze, dziś pochylamy się nad ich cier-
pieniem.  Pozwólcie, że pamięć tych 
wszystkich uczcimy minutą ciszy.”

Kilka słów prezes skierował do 
młodzieży:

„Droga Młodzieży
To Wy, drodzy młodzi przyja-

ciele,  będziecie decydować o przy-
szłości, będziecie kształtować obli-
cze Europy i wpływać na losy świata. 
Należy oczekiwać, że wychowani w 

duchu przyjaźni opartej na wzajem-
nym szacunku do swojej odrębności 
i tożsamości narodowej, staniecie się 
godnymi reprezentantami i propaga-
torami najszczytniejszych wartości.

Oby nigdy mieszkańców na-
szego kraju i żadnego innego nie bu-
dziło wycie syren, huk eskadry sa-
molotów i świst spadających bomb. 
Oby nigdy nienawiść i nacjonalizm 
nie zdominowały współpracy mię-
dzy narodami. Wielkie to zadanie dla 
obecnego i przyszłego pokolenia. Dla 
Was, młodzi Przyjaciele. Niech myśl 
wasza odważnie wybiega w przy-
szłość, ale zwraca się również ku 
przeszłości, czerpiąc z niej mądrość 
i siłę. Bądźcie orędownikami pokoju.”

Uroczystość stała się okazją do 
wręczenia pani Marcie Oleszczuk  
Odznaki ZA ZASŁUGI Dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i BWP, nadanej decyzją Zarządu 
Głównego ZKRPiBWP w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 roku.. Pani 
Marta otrzymała też Okolicznościowy 
Dyplom i oczywiście kwiaty. Kwiatami 
od młodzieży szkolnej i kolegów zo-
stał obsypany również Pan Bronisław, 
który tego dnia obchodził imieniny.

Następnie delegacje złoży-
ły kwiaty pod Obeliskiem, a wśród 
bich: Koło Miejskie Kombatantów 
RP, Burmistrz i Przewodniczacy RM 
w imieniu władz miasta,  Związek In-
walidów Wojennych w Dzierżonio-
wie, Kub Radnych Ponad Podzia-
łami RM w Bielawie, Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości RM w Bie-
lawie, SLD i Klub Radnych Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej w Biela-
wie, Towarzystwo Przyjaciół Biela-
wy, placówki oświatowe wszystkich 
szczebli: Szkoły Gimnazjalne 1,2 i 
3. Szkoły Podstawowe 10, 7, 4 oraz 
Zespół Szkół Społecznych , Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, Zespół 
Szkół i Niepubliczna Gimnazjalna 
Szkoła Wielozawodowa.

Uroczystości zakończyło wy-
słuchanie „Ody do radości”.

     B.Lesiewicz 

Na mocy uchwały, podjętej na 
sesji w dniu 24 sierpnia br., radni usta-
lili wysokość opłat za pobyt, maksy-
malnej wysokości opłaty za wyżywie-
nie oraz określili częściowe zwolnienia 
z opłat ponoszonych za pobyt dziecka 
w Żłobku Publicznym w Bielawie.

Za pobyt dziecka w żłobku 
lub oddziale żłobkowym przy przed-
szkolu publicznym w wymiarze do 
10 godzin dziennie ustala się opłatę 
w wysokości 0,1% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę – ustalonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę – za 
każdą godzinę świadczeń żłobka re-
alizowanych na rzecz dziecka.

W przypadku, gdy do żłobka 
lub oddziału żłobkowego przy przed-
szkolu publicznym  uczęszcza jed-
nocześnie dwoje lub więcej dzieci 
z jednej rodziny, na pisemny wnio-
sek rodziców (opiekunów prawnych) 

Żłobek publiczny lub oddział żłobkowy  
- wysokość opłat za pobyt i wyżywienie, częściowe zwolnienie z opłat

skierowany do dyrektora żłobka, wy-
żej określoną opłatę obniża się o 50% 
za drugie i każde następne dziecko.

W uchwale ustalono także 
maksymalną miesięczną wysokość 
opłaty za wyżywienie w żłobku lub 
oddziale żłobkowym przy przed-
szkolu publicznym prowadzonym 
przez Gminę Bielawa w wysoko-
ści 10% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę – ustalonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę.

Ustalono również opłatę za 
wydłużony wymiar opieki nad dziec-
kiem, określonym w art. 12 ust. 3 
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 
3, w wysokości 1% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę – ustalonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 października 2002 r.

    Na podstawie uchwały
     B.Lesiewicz

zdjęcia: Zdzisław Golmont
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W ciągu kilku najbliższych mie-
sięcy powstanie trzeci już w Bielawie 
zespół boisk sportowych w ramach 
rządowego programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. Budowę obiektu na 
terenie Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 sfinansuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz miasto. Wcze-
śniej identyczne kompleksy otwarto 
przy Gimnazjum nr 2 oraz Zespole 
Szkół przy ulicy Żeromskiego (obiekt 
współfinansowany przez powiat 
dzierżoniowski). Nowoczesne boiska 
ze sztuczną nawierzchnią posiadają 
też inne bielawskie placówki - Szkoła 
Podstawowa nr 10, Gimnazjum nr 1 i 
Szkoła Podstawowa nr 4. 

- Orlik będzie sportową propo-
zycją nie tylko dla uczniów „siódem-
ki”. Boiska mają być ogólnodostęp-
ne dla wszystkich amatorów sportu 
- mówi burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

- Lokalizacja obiektu została 
wybrana z dwóch powodów. Szko-
ła należy do jednej z największych 
w mieście, a osiedle Włókniarzy za-
mieszkuje kilka tysięcy ludzi. Taki 
obiekt był w tym miejscu po prostu 
niezbędny - dodaje zastępca burmi-
strza Andrzej Hordyj. 

Obecnie trwa procedura przetar-
gowa, która wyłoni wykonawcę inwe-
stycji. Na terenie szkoły wybudowane 
będą boiska do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki wraz z oświetleniem. Do 
dyspozycji sportowców będzie także 
zaplecze szatniowe. Rozstrzygnięcie 
przetargu przewidziano pod koniec 
sierpnia, a budowa zostanie zrealizo-
wana jeszcze w tym roku. 

W niedługim czasie „siódem-
ka” zyska również wysokiej jakości 
i bardzo bezpieczny plac zabaw, 
którym pochwalić się mogą nielicz-
ne szkoły na Dolnym Śląsku. Miasto 
otrzymało na budowę dofinansowa-
nie z rządowego programu „Rado-
sna Szkoła”. 

Kompleks sportowy „Orlik”, 
a także plac zabaw stanowią istot-
ną część zmian, jakie w ostatnim 
czasie zachodzą w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7. W szko-
le przeprowadzono remont elewacji, 
wykonano gruntowną modernizację 
wewnątrz budynku oraz zakupiono 
multimedialne pomoce naukowe. W 
sumie wszystkie wspomniane inwe-
stycje przekroczą 2,5 mln zł. 

  Łukasz Masyk 

„Orlik” na terenie „siódemki”

Nowoczesna, przestronna i 
bardzo funkcjonalna – tak prezen-
tuje się siedziba Bielawskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości. Patrząc 
na to co teraz oferuje budynek przy 
ulicy Wolności 24, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że jest to idealne miejsce 
do rozpoczęcia i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

Niegdyś obiekt należał do za-
kładów bawełnianych „Bieltex”, a po 
ich upadku długo stał niewykorzy-
stany. Po latach zyskał nową jakość 
w wyniku całkowitej przebudowy od 
piwnic aż po dach. Zamiana poprze-
mysłowego budynku w nowoczesny 
obiekt kosztowała 5 mln złotych i 
trwała 9 miesięcy. Bielawa pozyska-
ła na inwestycję 2,5 mln złotych z 
Unii Europejskiej i budżetu państwa, 
co znacznie odciążyło miejską kasę. 

Inkubator zacznie działalność 
we wrześniu i będzie miejscem 
maksymalnie przyjaznym dla osób 
rozpoczynających przygodę z biz-
nesem. To właśnie tutaj każdy kto 
myśli o otwarciu działalności gospo-
darczej może wynająć na preferen-
cyjnych warunkach powierzchnie 
handlowo – usługowe. Po pewnym 
czasie, kiedy firmy ugruntują swo-
ją pozycję, będą mogły wynająć lo-
kal na wolnym rynku lub na przykład 
skorzystać z oferty Bielawskiego 

Parku Przemysłowego (tereny we-
wnątrz nowej części obwodnicy). 

Bielawski Inkubator Przedsię-
biorczości jest obok Podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (przy ulicy Grunwaldzkiej) 
oraz Parku Przemysłowego (tereny 
wewnątrz obwodnicy), ważną czę-
ścią strategii rozwoju gospodarcze-
go miasta. Bielawa posiada już bo-
wiem bogatą i atrakcyjną ofertę dla 
dużych, średnich i małych przedsię-
biorstw. 

Mimo że do otwarcia Inkuba-
tora pozostało jeszcze kilka tygodni, 
to zainteresowanie nowych inwesto-
rów jest duże. Bielawska Agencja 
Rozwoju Lokalnego, która zarządza 
obiektem podpisała do tej pory kilka 
umów z przedsiębiorcami na wyna-
jem powierzchni. Wolnych miejsc w 
Inkubatorze nie pozostało już wiele, 
więc niezdecydowanych zachęca-
my do kontaktu z Bielawską Agen-
cją Rozwoju Lokalnego )ul. Wolno-
ści 57, tel. 74 645 64 00 74 lub 74 
645 64 01). 

Jednocześnie zapraszamy do 
odwiedzenia strony www.bielawa.pl, 
na której zamieszczony został film 
autorstwa Telewizji Sudeckiej, który 
przybliża ideę powstania Bielawskie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości.

  Łukasz Masyk 

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości już gotowy! 

Niewystarczająca ilość miejsc 
parkingowych w centrum miasta i 
jego okolicy to duży problem wielu 
polskich miejscowości. Część z nich 
rozwiązuje go poprzez wprowadza-
nie stref płatnego parkowania lub 
po prostu umieszczając w tym ob-
szarze znaki zakazujące postoju. 
Bielawa natomiast w przemyślany 
sposób stara się adaptować wolną 
przestrzeń w rynku i jego okolicy na 
kolejne i bezpłatne miejsca parkin-
gowe. Od września kierowcy mogą 
korzystać z nowej zatoki postojowej 

tuż obok placu Wolności, czyli przy 
ulicy Piastowskiej. 

W związku z tym, że wspo-
mniany odcinek ulicy Piastowskiej 
jest jednokierunkowy, na potrze-
by miejsc postojowych został wyłą-
czony z ruchu lewy pas jezdni. Nie 
wpłynęło to negatywnie na płynność 
poruszania się samochodów, co po-
twierdza w podobny sposób przygo-
towany parking przy ulicy Wolności 
(dojazd do rynku). Niewątpliwie plu-
sem takiego rozwiązania są dodat-
kowe miejsca postojowe, z których 

skorzystają mieszkańcy, klienci oko-
licznych sklepów oraz osoby odwie-
dzające Urząd Miejski. 

Oczywiście nowe parkingi budo-
wane są nie tylko w centrum Bielawy. Na 
przykład w ubiegłym roku wraz z prze-
budową ulicy Sikorskiego przybyło po-
nad sto miejsc postojowych. Korzystają 
z nich na co dzień mieszkańcy osiedla 
Południowego, działkowicze Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych „Radość” 
oraz im. gen. Sikorskiego, a także pa-
cjenci przychodni zdrowia „Astra”. 

  Łukasz Masyk 

Nowe miejsca postojowe przy ulicy Piastowskiej

Dzień rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego w Szkole Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi w Bielawie upłynął w szczegól-
nej atmosferze. Przed uroczystością 
inauguracyjną miało miejsce wy-
jątkowe wydarzenie - uhonorowa-
nie sztandaru Szkoły najwyższym 
odznaczeniem Zarządu Głównego 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, tj. odznaką „Za zasługi 
dla ZKRP i BWP”. To zaszczytne od-
znaczenie zostało przyznane Szkole 
„za wytrwałość i skuteczność w spo-
łecznym działaniu na rzecz rozwoju 
ruchu kombatanckiego i krzewienia 
jego pięknych tradycji”.

Odznaką „Za szczególne za-
sługi w umacnianiu jedności ruchu 
kombatanckiego” został uhonorowa-
ny dyrektor Szkoły - p. mgr Dariusz 
Spychalski. Panu dyrektorowi przy-
znano Tytuł Honorowego Członka 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych.

Aktu dekoracji, odznaczenia 
dokonali: prezes Zarządu KMZ KRP 
i BWP w Bielawie - porucznik Bro-
nisław Wilk oraz zastępca prezesa 
Związku - porucznik Marian Con, 
w asyście dyrektora Szkoły. Hono-
rowymi gośćmi ceremonii nadania 
odznaczeń byli: proboszcz para-
fii WNMP w Bielawie - ks. prałat dr 
Stanisław Chomiak, wiceburmistrz 
– p. Mariusz Pach, przedstawicie-
le Rady Miejskiej, przedstawiciele 
Rady Rodziców.

Wyjątkowe wydarzenie
w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

  „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”.
                                                                      Prezydent John Fitzgerald Kennedy

W krótkiej przemowie por. 
Bronisław Wilk podkreślił bardzo 
duże zaangażowanie Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie w działaniach na 
rzecz ruchu kombatanckiego i krze-
wienia najpiękniejszych wartości na-
rodowych, podziękował uczniom i 
nauczycielom za wieloletnią współ-
pracę, towarzyszenie kombatantom 
podczas uroczystości oraz świat 
państwowych, związkowych.

Otrzymane wyróżnienia na 
trwałe wpiszą się w historię Szkoły, 
a dla jej uczniów, dyrekcji, nauczy-
cieli są i pozostaną źródłem dumy, 

ale także zobowiązaniem do dalszej 
współpracy na rzecz utrwalania tra-
dycji, historii Polski. Przesłaniem dla 
nas wszystkich będą  słowa dyrekto-
ra Szkoły: „Można ojczyźnie służyć 
na wiele sposobów, także poprzez 
naukę, pracę, poszanowanie i pielę-
gnowanie narodowych wartości”.

Po ceremonii nadania odzna-
czeń odbyła się uroczysta akademia, 
w czasie której uczniowie przygotowa-
ni przez p.p. A. Lutz i A. Furtak zapre-
zentowali piękny program artystyczny. 
Były tańce i pieśni narodowe, recyta-
cje wierszy o tematyce patriotycznej.

 J. M. Jonas, M. Tyrcha

Sztuka rozwija wrażliwość, po-
budza wyobraźnię i ubogaca ludzi. 
Wszyscy o tym wiemy, dlatego kolej-
ny raz zaproponowaliśmy formę wy-
poczynku letniego pod hasłem „Wa-
kacje ze sztuką”.

W ramach organizacji wypo-
czynku letniego dzieci i młodzieży 
na terenie miasta w dniach od 1 do 
12 sierpnia odbywały się w siedzibie 
Zespołu Szkół Społecznych w Biela-
wie półkolonie. Z bogatej oferty za-
jęć skorzystało 47 dzieci.

Wypoczynek połączony z pra-
cą twórczą obejmował kilka bloków 
tematycznych: warsztaty śpiewu i 
tańca, wyrób biżuterii, doświadcze-
nia naukowo-techniczne oraz zaję-
cia świetlicowe.

Dzięki profesjonalizmowi i za-
angażowaniu prowadzących, pani 
Anny Lutz, Edyty Sowy, Katarzyny 
Bzdeń i Magdaleny Sopiarz, uczest-
nicy w aktywny i atrakcyjny sposób 

spędzili czas. Na korytarzach szkoły 
rozbrzmiewał radosny piękny śpiew. 
Dzieci zajęte tańcem, projektowa-
niem i wyrobem ozdób, a także bu-
dowaniem rozmaitych konstrukcji 
nie miały czasu na nudę. Na zakoń-

Półkolonie w STO – „Wakacje ze sztuką”
Półkolonie w Zespole Szkół Społecznych STO

czenie tradycyjnie przygotowany zo-
stał występ dla rodziców i zaproszo-
nych gości. Dzieci popisywały się 
talentami wokalnymi i tanecznymi 
oraz prezentowały wytwory powsta-
łe na zajęciach.

Półkolonie mogły zostać zreali-
zowane dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
Bielawa oraz dofinansowaniu ze Sta-
rostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

1 sierpnia o godz. 17.00 przy bie-
lawskim Obelisku bielawscy kombatanci 
zorganizowali uroczystość z okazji 67. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Uczestniczyli w niej m. in. Leszek 
Stróżyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy oraz wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj, a przede wszystkim kombatanci 
z Pocztem Sztandarowym na czele.

Okolicznościowe przemówie-
nie o wydarzeniu, które w historii 
ostatnich wieków wpisuje się w na-
szą i ma istotny wpływ na naszą na-
rodową świadomość,  historię, wygłosił 
por. Bronisław Wilk – prezes Zarzą-
du Miejskiego Związku Kombatantów 
RPiBWP w Bielawie.

„Od powstania dzieli nas coraz 
dłuższy czas, ale hołd złożony jego bo-
haterom, jest hołdem nie tylko dla prze-
szłości – jest hołdem ku przyszłości, 
ponieważ powstanie to stworzyło mo-
ralną podstawę niepodległości Polski i 
wolności jej obywateli. Wolności, która 
nie może uchylać się od zobowiązań.”

Podczas uroczystości przewod-
niczący Leszek Stróżyk i prezes Bro-
nisław Wilk wręczyli kombatantom: 
Janowi Filipiakowi, Emilianowi Mu-
likowi i Władysławowi Hyrliczce ME-
DALE PRO-MEMORIA.

Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów pod Obeliskiem i zapalenie zniczy.

  B.Lesiewicz

W rocznicę Powstania Warszawskiego BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa infor-

muje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości, 
przeznaczonych do zbycia, stanowią-
ce załączniki nr 1,2 do Zarządzenia nr 
215/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

*****
Burmistrz Miasta Bielawa in-

formuje że w siedzibie Urzędu Mia-
sta, pl. Wolności 1, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, stanowiące załączniki nr 
1, 2, 3, 4 , 5 i 6 do zarządzenia nr 
228/2011 Burmistrza Miasta Bielawa 
z dnia 31.08.2011 r.
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Bielawa Reggae Dub Festival 2011: 
w deszczu, ale z uśmiechem

Reggae Dub Festival z roku na rok gromadzi coraz więcej miłośników reggae. Pierwsza tego typu impreza 
odbyła się w 1999 roku. 

W tym roku jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Star Guard Muffin. Pochodzi on z Brzegu i od kilku 
lat tworzy muzykę reggae. Swój rozgłos zespół zawdzięcza m.in. wokaliście Kamilowi Bednarkowi. To młody i uzdolnio-
ny chłopak, którego każdy kojarzy z trzeciej edycji programu „Mam Talent”. Jego debiutancki album „Szanuj” w ciągu 
dwóch miesięcy pokrył się podwójną platyną. Była to najlepiej sprzedawana płyta w historii Polski. 

Nie tylko reggae
Następnym wykonawcą był Ras Luta, który tworzy reggae, dancehall oraz hip-hop. W swoim dorobku mu-

zycznym ma trzy płyty, w tym dwie nagrał z zespołem East West Rockers. Ras Luta wprowadził publiczność w 
pozytywny nastrój i rozpalił w ich sercach ogień miłości. Zaśpiewał swoje najbardziej znane piosenki m.in. „Nie 
mam hajsu”, „Babilon szuka Ganji” i „Miłość w każdym domu”. 

- Kiedy słucham Ras Luty na mojej twarzy od razu pojawia się uśmiech - przyznała Natalia ze Szczecina. - 
Cieszę się, że miałam możliwość przyjechać na festiwal w Bielawie i poznać tylu wspaniałych ludzi. 

Kolejnym zespołem był Village Kollektiv, który tworzy gatunek folk i muzykę elektroniczną. Debiutancka płyta ,”Motion Roots 
Experimental” z 2006 roku otrzymała nominacje do dwóch nagród: Fryderyków i Folkowego Fonogramu Roku.

Lao Che i Tumbao
O godz. 22.00 zaprezentował się zespół Lao Che. Jego dźwięki rozgrzały do czerwoności bielawską pu-

bliczność. O północy na scenie pojawił się wyczekiwany przez wszystkich zespół Tumbao. Warto podkreślić, że 
zespół zagrał w Bielawie w swoim oryginalnym składzie. 

- Przyjeżdżam do Bielawy już od pięciu lat, rodzinna atmosfera i ten klimat. Jednak dzisiaj oczekuję na 
Tumbao - podsumował „Stanley” z Gorzowa. - Uważam, że to najlepszy zespół dzisiejszego wieczoru, chociaż 
nie dla wszystkich. Moja dziewczyna czeka na Maleo Reggae Rockers.

Maleo Reggae Rockers zaprezentował się około godz. 2.00 w nocy. Usłyszeliśmy m.in.: „Reggae Radio”, 
„Serca nie oszukasz”, „Kochać, aby żyć”. Nie zabrakło także piosenek (np.”Płoną góry, płoną lasy”) z płyty „Rze-
ka dzieciństwa”, wydanej 1 lipca 2011.

Na festiwalowiczów czekała także scena soundsystemowa, na której w pierwszym dniu mogliśmy zoba-
czyć: Splendid Sound, Dancehall Masakrah, East West Sound feat Grizula, Chonabibe Sound.

- Najbardziej podobała mi się scena soundsystemowa. East West Sound i Dancehall Masakrah dali czadu 
- podsumowała Kamila z Bielawy. 

Drugi dzień - zagraniczny, również udany
Pomimo deszczu w Bielawie wszyscy bawili się wspaniale, bo jak śpiewa Chonabibe: „W Bielawie przed 

deszczem nie musisz się chować’”. 
27 sierpnia najpierw na scenie pojawili się Rosjanie z zespołu Markscheider Kunst. W Bielawie zagrali ośmioosobowym 

składem. Następnie pojawiła się kapela Toppa Irie & The Far East Band. Jest to specjalny wykonawca. Nie zdarza się bowiem 
często , żeby jakikolwiek artysta nagrał swoją najlepszą płytę po 25 latach kariery. Ten krążek jest zarówno osobisty i uniwer-
salny w treści, a swoje hity odnaleźli tu zarówno zdeklarowani fani dancehallu, jak i roots reggae. 

Wokalistka, która wystąpiła na bielawskiej scenie jako trzecia była perełką festiwalu. Piękna i utalentowana 
Jaqee rozkręciła tego wieczoru publikę. 

- Chociaż z opóźnieniem, ale bawię się wspaniale i aż żal, że niedługo koniec - mówił o występie Mariusz 
z Gdańska. - Zawsze jednak pozostają wspomnienia i nowe znajomości - dodawał. 

Jaquee urodziła się w Ugandzie, jednak muzykę tworzy w Szwecji. To była jej pierwsza wizyta w Polsce. 
Na zakończenie festiwalu wystąpił zespół African Head Charge. 

- Dwa dni w Bielawie można zaliczyć do udanych. Nigdy tak świetnie się nie bawiłem. Za rok na pewno też 
przyjadę - oceniał imprezę Patryk z Wrocławia.

  Autor: Monika Cukiernik MOJE MIASTO
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W słoneczną wrześniową sobotę (3 września)) bielawscy działkow-
cy obchodzili święto plonów. Różnie wyglądały wystawione stoły z plonami. 
Tam gdzie chimeryczna aura była łaskawsza, tam stoły były bardziej okazałe. 
Oficjalną część pikniku prowadził Adam Pajda. Wprowadzenie, przywitanie 
działkowiczów, ich rodzin, i sympatyków oraz oficjalnych gości –sponsorów, 
przywitał przewodniczący Kolegium prezesów Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych Władysław Szewczyk, który między innymi powiedział:, „Że zagrożenie 
odebrania działkowiczom uprawianych przez dziesięciolecia działek wciąż ist-
nieje, bowiem w Trybunale Konstytucyjnym jest zaskarżenie ustawy o Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych złożone przez I-go prezesa Sądu Najwyższego, 
prokuratora generalnego”. 

Impreza Dzień Działkowca rozpoczęła się od „Potyczek Rodzinnych” w 
których w tym roku startowało 6 drużyn; wygrała rodzina Lange – Marta, Bar-
tłomiej, Maja, Następne miejsca zajęły rodziny; Milejskich, Kukułów, Frydryk, 
Radziejewskich, Walczak. Turniej prowadził Jarosław Florczak. Nagrody ufun-
dowali: Leszek Stróżyk, Ewa Zalewska, Jan Gładysz, NZOZ Centrum Reha-
bilitacji Gaja, Jerzy Jankowski, Marta Masyk, Wiesława Gąsior, BARL. 

Nagrody za najładniejszą działkę w 2011 r. otrzymało 12 działkowiczów, 
po dwóch z każdego rodzinnego ogrodu: ROD „Wolność” Halina i Kazimierz 
Guzikowscy i Małgorzata Miodyńska, ROD „Zachód” Ignacy Zachowski i 
Stanisław Juchkiewicz, ROD im. gen. Władysława Sikorskiego: Stanisław 
Rydz i Tadeusz Wełna, ROD  „Radość”: Stefan Poros i Daniel Fydrych, 
ROD im. Staszica: Jan Zagórski i Jan Okraska, ROD im. Mikołaja Reja: 
Szczepan Biernat i Zofia Plizga. Sponsorami nagród byli: Burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, oraz członkowie SLD w Bielawie: Danuta Powierza, Zbigniew Skow-
roński, Kazimierz Florczak, Adam Pajda, Leszek Białek, Mieczysław Sojka, 
Piotr Wiśniowski, Robert Czajkowski. 

Podczas Dni Działkowca między innymi odbyły się pokazy zapaśników 
KS„Bielawianki” - pokaz prowadził trener Władysław Stolarczyk, można było 
przejechać się gokartem, kupić książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej, obej-
rzeć prezentację Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, pokrzepić się na stoiskach 
spożywczych, zaopatrzyć się w miód pszczeli, wziąć udział w konkursach re-
kreacyjno sportowych prowadzonych przez OSiR, bezpłatnie zabezpieczyć 
rower przed kradzieżą poprzez oznakowanie, które prowadziła Straż Miejska 
w Bielawie. Część oficjalną uświetniła orkiestra dęta „SART”, która obchodziła 
65 lecie z tej okazji zasłużeni muzycy otrzymali odznaczenia: Moskal Antoni, 
Szczepański Tadeusz, Pajda Roman, Bednarczyk Władysław, Kubis Stefan, 
Surma Mieczysław.  Wszystkim którzy wnieśli swój wkład w organizację Dnia 
Działkowca Kolegium prezesów złożyło podziękowania i wręczyło dyplomy.  
W części artystycznej można było zobaczyć i usłyszeć prezentacje wycho-
wanków bielawskiego MOKiS-u, młodzieżowego zespołu „Kwestia czasu”. 
Zabawa na dechach trwała do godziny 22.00, grał zespół muzyczny „Takt”.    

                                                    Władysław Szewczyk
                            Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Bielawie

zdjęcia Leszek Białek

Działkowcy obchodzili 14. raz swoje święto
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W dniu 21 sierpnia po raz kolejny na Górze Parkowej w Bielawie od-
były się zawody w kolarstwie górskim pn. Dream Bike Race MTB Cross Co-
untry organizowane przez profesjonalny sklep rowerowy Dream Bike oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. Na starcie zgłosiło się 78 zawodni-
ków z Dolnego Śląska m.in. Wrocławia, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kamien-
nej Góry i Świdnicy. Zawodnicy mieli do pokonania trudną technicznie trasę 
o długości 2, 9 km. Wśród zawodników niezrzeszonych w kategorii Elita 
pierwsze miejsce zdobył Michał Gołębiewski z klubu Dream Bike Biela-
wa. Po zawodach odbyła się uroczysta dekoracja i wręczanie nagród. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali puchary, medale, dy-
plomy, nagrody rzeczowe i finansowe. Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

WYNIKI:

KATEGORIA ŻAK Dystans: 2 x 900m = 1, 8km
Łukasz Sękowski  LKS Bryksjusz Gościęcin  0:05:49
Karol Fuchs   KKW Jama Wałbrzych  0:06:36
Wojciech Kowalski UKS Centrum Nowa Ruda  0:06:36
KATEGORIA ŻAKINIA  Dystans: 2 x 900m = 1, 8km
Julia Wojtoń  UKS Centrum Nowa Ruda  0:06:27
Daria Różnicka  UKS Centrum Nowa Ruda  0:07:02
Paulina Pastuszek MKS Karolina Jaworzyna Śląska  0:07:25
KATEGORIA MŁODZIK Dystans: 2x2900m = 5, 8km
Filip Helta  KKW Jama Wałbrzych  0:29:45
Przemysław Kaczmarek UKS Oriens MTB Chojnów  0:32:16
Oskar Kurpiel  UKS Centrum Nowa Ruda  0:34:03
KATEGORIA MŁODZICZKA Dystans: 1x2900m = 2, 9km
Klaudia Cybulska  UKS Centrum Nowa Ruda  0:18:03
Sandra Traczyk  UKS Oriens MTB Chojnów  0:20:18
Patrycja Piotrowska KKW Jama Wałbrzych  0:21:14
KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Krzysztof Bujalski  KKW Jama Wałbrzych  0:46:08
Mateusz Mastyk  UKS Centrum Nowa Ruda  0:48:11
Mateusz Zalejski  UKS Centrum Nowa Ruda  0:48:23
KATEGORIA JUNIOR Dystans: 4x2900m = 11, 6km 
Paweł Kawalec  Wrocławski Klub Kolarski  0:58:01
Tomasz Wiśniewski Dek Meble Cycol Korona Kielce  0:58:52
Jacek Grzybowski Stow. Ziemi Bolesławieckiej 1:01:18
KATEGORIA JUNIORKA Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Kamila Szewczuk  MKS Karolina Jaworzyna Śląska  0:56:15
KATEGORIA ELITA Dystans: 4x2900m = 11, 6km
1.  Piotr Sułek  Boplight Aminostar Team Świdnica 0:51:38
2.  Paweł Jamro  Boplight Aminostar Team Świdnica 1:00:51
KATEGORIA ELITA KOBIET Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Marta Sułek  Boplight Aminostar Team Świdnica 0:55:35
KATEGORIA MASTERS Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Krzysztof Zakrzewski Wrocławski Klub Kolarski  1:12:06 

NIEZRZESZENI
KATEGORIA DZIECI  2 - 4 LATA 
Mikołaj Piotrowski  Wałbrzych
Zofia Kolasek  Bielawa
Aleksandra Karpierz Bielawa
KATEGORIA DZIECI  5 - 7 LAT
Marcin Drzyzga  Bielawa
Maciej Górka  Świdnica
Judyta Tonder  Jaworzyna Śląska
KATEGORIA DZIECI  8 - 10 LAT
Kamila Pastuszek  Jaworzyna Śląska
Weronika Mikołajczyk Kamienna Góra
Aleksandra Mikołajczyk Kamienna Góra
KATEGORIA DZIECI  8 - 10 LAT
Damian Drzyzga  Bielawa
Wiktor Wiśniewski Bielawa
Antoni Kotasek  Bielawa
KATEGORIA ŻAK Dystans: 2x 900m = 1, 8km
Wojciech Karpierz Bielawa    0:07:46
KATEGORIA JUNIOR Dystans: 4x2900m = 11, 6km
Karol Rabiega  Świebodzice   0:54:38
KATEGORIA ELITA Dystans: 4x2900m = 11, 6km
Michał Gołębiewski Bielawa    0:51:48
Michael Osinski  Essen    1:00:05
Małaszewicz Artur Ostroszowice   1:10:21
KATEGORIA MASTERS  Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Andrzej Doktor  Wrocław    0:46:55
Roman Skowroński Bielawa    0:48:41
Sebastian Kotasek Bielawa   1:11:27 - 1 okr.
KATEGORIA MASTERS KOBIET Dystans: 3x2900m = 8, 7km
Katarzyna Kotasek Bielawa   1:11:28 - 1 okr.
Pełne wyniki na stronie internetowej: www.osir.bielawa.pl

Opracował
Rafał Wasiak

Dream - Bike Race MTB Cross Country
21.08.2011 Bielawa

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący zby-

cia lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wie-
czyste gruntu położonego na terenie miasta Bielawa przy ul. 
Waryńskiego 9/3

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 oraz 
udział 12,62 % w częściach wspólnych oraz prawie użytkowa-
nia użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 348/3 ob-
ręb Fabryczna o pow. 274 m2. Nieruchomość ujawniona jest 
w KW 18755, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań.

Lokal mieszkalny nr 3 posiada powierzchnię użytkową 
81,95 m2, położony jest na I kondygnacji, składa się z 3 pokoi, 
kuchni, łazienki i przedpokoju, w ramach udziału we własności 
wspólnych części budynku na zasadach wyłączności do korzy-
stania jest piwnica o pow. 6,55  m2.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy 
o ogólnej powierzchni użytkowej 649,51 m2 w dostatecznym 
stanie technicznym, położony na działce 348/3 obręb Fabrycz-
na, wydzielonej po obrysie. 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak 
jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według ewidencji budynków i gruntów działka nr 348/3 obręb 
Fabryczna jest terenem oznaczonym symbolem B i wykorzy-
stywana na cele mieszkaniowe.

   2. Przetarg odbędzie się w dniu 30-09-2011 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie  Miejskim w  Bielawie,  sala na-
rad nr 16  /II piętro/. 

     3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 
500 zł /słownie: sto piętnaście  tysięcy pięćset zło-
tych/, w tym cena gruntu 2 700 zł.

4.Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie 
wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
wynosi 15% ceny gruntu + podatek VAT, według stawki obowią-
zującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, płat-
na jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

Opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu + podatek 
VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obo-
wiązku podatkowego płatne do 31 marca każdego roku. Wyso-
kość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz 
w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie  

5. Lokal mieszkalny zostaje sprzedany na własność, a 
grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 16-05-2093 r.

6.Wadium w wysokości 20 % ceny wywo-
ławczej należy wnieść przelewem środków pienięż-

nych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK 
 S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóź-
niej w dniu 26-09-2011 r.

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

7. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w 
ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

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

- dowodu wpłaty wadium
- 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 posiadających osobowości prawnej a pod-
legających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu 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 z późniejszy-
mi zmianami), obowiązany  jest przedstawić komisji zezwole-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie 
nieruchomości. 

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

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

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

12. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu. 

13. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charaktery-
styki energetycznej.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

15. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zain-
teresowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /
II p/ telefon (074) 832 87 14 oraz w internecie, pod adresem 
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/gn. 

Nadchodzący sezon w III lidze 
dolnośląskiej dla reprezentującej nasz 
powiat w tych rozgrywkach Bielawianki-
-Bester zapowiada się imponująco, al-
bowiem do drużyny dołączyło czterech 
nowych zawodników. Są to zawodnicy 
młodzi, ale już z dużym doświadczeniem 
na II-go ligowych parkietach.

Nowi zawodnicy w drużynie Biela-
wianki-Bester to:

Piotr Borkowski – nr 8 na koszul-
ce – przyjmujący – wzrost 190 cm – rocz-
nik 1988 – mieszkaniec Bielawy

W y c h o w a n e k 
Bielawianki-Be-
ster, który cztery 
ostatnie sezony 
rozegrał jako 
podstawowy za-
wodnik na II-go 
ligowych parkie-
tach. Z dwoma 
zespołami wy-
grywał II ligę, 
dzięki temu brał 
udział w turnie-

jach o awans do I ligi.
Drużyny w których występował w 

II lidze to:
Juventur Wałbrzych – 8 miejsce w 

sezonie 2007/2008
Orion Sulechów – 4 miejsce w se-

zonie 2008/2009
AZS Zielona Góra – 1 miejsce w 

sezonie 2009/2010
Krispol Września – 1 miejsce w se-

zonie 2010/2011
Bartosz Jerzyk – nr 11 na koszul-

ce – rozgrywający – wzrost 188 cm – 
rocznik 1986 – mieszkaniec Wałbrzycha

Wychowanek ze-
społu UKS Szafir 
Wałbrzych, a na-
stępnie zawodnik 
II-go ligowego 
Juventuru Wał-
brzych. Z tego 
zespołu po kilku 
latach Bartosz 
przeniósł się do 
innej II-go ligowej 
drużyny – MKS 
Sudety Kamien-

na Góra, w której był pierwszym rozgry-
wającym. Zespół z Kamiennej Góry wy-
grywał wówczas II-gą ligę, jednak nie 
udało się im awansować do I ligi. Po wy-
cofaniu się głównego sponsora zespół z 
Kamiennej Góry się rozpadł, a większość 
grających tam zawodników porozchodzi-
ło się do innych klubów.

Krzysztof Kurpiel – nr 1 na koszulce – 
przyjmujący – wzrost 186 cm – rocznik 
1981 – mieszkaniec Wałbrzycha
Rodowity Wałbrzyszanin, który pierwsze 
kroki w siatkówce stawiał jeszcze w słyn-

nym „Chełmcu” Wałbrzych, pod okiem 
takich trenerów jak Ignaczak czy Szcze-
panowski. 

Zawodnik bardzo 
ambitny, o stabil-
nym przyjęciu 
oraz pewnym 
ataku. Zawodnik 
ten przechodząc 
do w Kamiennej 
Góry rozkręcił 
tam siatkówkę 
do poziomu II-li-
gowego, a na-
stępnie wygrał z 
tym zespołem 

ligę. Miejmy nadzieję, że w Bielawie uda 
się to samo.

Michał Karauda – nr 3 na koszul-
ce – przyjmujący – wzrost 191 cm – rocz-
nik 1986 – mieszkaniec Wrocławia

Wychowa-
nek słynnej Gwar-
dii Wrocław, z któ-
rą święcił triumfy 
jako junior. Na-
stępnie zawodnik 
Burzy Wrocław, II-
-go ligowego AZS 
Zielona Góra, III-
-ligowego Ikara 
Legnica. Ostatni 
sezon spędził na 

opolszczyźnie w III-cio ligowej drużynie 
TOR Dobrzeń Wielki, z którą to występo-
wał w turniejach o awans do II-giej ligi (po 
zajęciu 2-go miejsca w III lidze opolskiej).

Pozostała kadra Bielawianki Be-
ster nie różni się od poprzedniego sezo-

nu (nikt nie odszedł). Kadra pierwszego 
zespołu liczy więc 18 zawodników. Szy-
kuje się zatem ostra rywalizacja o miej-
sce w meczowej dwunastce.

Znany jest terminarz rozgrywek III 
ligi dolnośląskiej na sezon 2011/2012.

Liga rusza już 24 wrze-
śnia a nasi siatkarze pierwsze spo-
tkanie rozegrają w Głogowie.  
Pierwsze spotkanie w Bielawie rozegra-
my tydzień później a przeciwnikiem na-
szej drużyny będzie beniaminek z Ka-
miennej Góry. 

Sezon zasadniczy zakończy się 
18-tego lutego, wówczas nasza dru-
żyna rozegra swój mecz w Legnicy.  
Ostatnie spotkanie na własnej hali roze-
gramy tydzień wcześniej z drużyną AKS 
Strzegom.

Zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa wraz z całymi rodzinami w 
tym święcie bielawskiej siatkówki.

Wszystkie mecze w Bielawie tra-
dycyjnie rozgrywane będą w soboty o 
godzinie 17-tej w hali sportowej SP nr 10. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółowym terminarzem rozgrywek, który 
znajduje się na naszej stronie w zakład-
ce TERMINARZ.

Zapraszamy do zapoznania się z  
pełnym składem Bielawianki Bester na 
naszej stronie internetowej www.bielawi-
anka-siatkowka.pl. Znajdują się tam naj-
świeższe informacje z życia klubu, a tak-
że od niedawna HISTORIA SIATKÓWKI 
w Bielawie. Jesteśmy także na facebo-
ok’u. Zapraszamy!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu Sportowego Biela-

wianka-Bester Bielawa

Klub Sportowy ‚Bielawianka-Bester”
NOWI  ZAWODNICY  BIELAWIANKI - BESTER

Nowy sezon sportów walki w klubie 
ZKS Bielawianka Bielawa

Zapaśniczy Klub Sportowy  Bielawianka Bielawa ma zaszczyt zapro-
sić wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportów walki. W swojej 
ofercie klub posiada takie zajęcia jak Zapasy, Brazylijskie Jiu Jitsu oraz od 
września nową formę zajęć w postaci mieszanych sztuk walk potocznie na-
zywanych MMA. Do zajęć zapaśniczych zachęcamy wszystkich chłopców 
i dziewczynki  w wieku 8 -15lat. Do treningów brazylijskiego jiu – jitsu  oraz 
MMA zachęcamy młodzież od 15 roku życia. Zajęcia zapaśnicze są bezpłat-
ne zaś zajęcia BJJ oraz MMA są odpłatne. 

Zajęcia zapaśnicze prowadzi  Pan Władysław Stolarczyk a zajęcia 
Jiu- Jitsu oraz MMA Norbert Warchoł.

Rozkład zajęć sportów walki -  ZKS Bielawianka Bielawa ul. Waryń-
skiego 1
Poniedziałek
Zapasy 16 -18 

Wtorek
Zapasy 16 -18

Środa
Zapasy 16 - 18

Czwartek
Zapasy 16 - 18

Piątek
Zapasy 16 - 18 Sobota

18 00 – 19 30
      BJJ

 18 00 – 19 30
        BJJ 10 30 – 12 00 

   Sparingi*

19 30 – 20 30
    MMA

19 30 – 20 30
      MMA 

Zachęcamy gorąco do treningów – Sala Zapaśnicza ul. Waryńskiego 1
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Mimo że tegoroczne zawody Lines of Bielawa roz-
poczynały się w sobotę, to pierwsi skejci przyjechali do 
naszego miasta już w czwartek. Zainteresowanie naj-
lepszą imprezą deskorolkową w Polsce było ogromne. 
Wielu chciało spróbować sił w legendarnych już zawo-
dach, poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz zobaczyć 
nową część skateparku zaprojektowaną przez Bońka 
Falickiego. 

Imprezę otworzył burmistrz Ryszard Dźwiniel 
wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Hordyjem. Bur-
mistrz, który na płytę skateplazy wyszedł ze statuetką 
za największe wydarzenie deskorolkowe 2010 roku, 
przyznaną poprzedniej edycji Lines of Bielawa przez 
INFOmagazine, podziękował wszystkim za przyjazd. 
Powiedział również, że ta nagroda należy do osób, któ-
re tworzą imprezę oraz wszystkich zawodników i fanów 
skateboardingu. 

Tegoroczna edycja ma duże szanse, aby powtó-
rzyć niedawny sukces. O zwycięstwo w prestiżowych 
zawodach rywalizowało blisko stu deskorolkowców, a 
ich umiejętności podziwiało wokół skateplazy pół tysią-
ca widzów. Każdy kto przyjechał do Bielawy mógł prze-
nocować na terenie ogrodzonego i strzeżonego pola 
namiotowego obok skateparku lub skorzystać z lokal-
nych pensjonatów i hoteli. Na wszystkich czekały dodat-
kowe atrakcje – galeria fotograficzna, a także prezenta-
cje multimedialne. Po raz pierwszy natomiast w trakcie 
Lines of Bielawa odbyły się warsztaty deskorolkowe dla 

Lines of Bielawa 2011
dzieci. Główna część imprezy, czyli zawody odbyły się 
w sobotę i niedzielę. Było o co walczyć - 2 tys. zł i bilet 
do Barcelony za pierwsze miejsce, 1 tys. zł za drugą 
pozycję, a 500 zł za 3 miejsce oraz mnóstwo nagród 
rzeczowych. 

Zwycięzcą Lines of Bielawa 2011 został wrocławia-
nin Bartek Górka, którego przejazdy sędziowie ocenili 
najwyżej. Drugie miejsce zajął Michał Mazur z Lublina, 
który nieznaczenie wyprzedził trzeciego w generalnej 
klasyfikacji Jurka Poleszczuka z Ząbkowic Śląskich. 
Efektowną konkurencję „Best Trick” wygrał Arnest Ce-
ral z Czech. 

Emilia Hamerlik w „Szansie na Sukces” 
Młoda utalentowana  wokalistka z Bielawy  Emilia Ha-

merlik została zaproszona przez Elżbietę Skrętkowską do 
udziału w TV Programie „Szansa na Sukces”.

W tym wydaniu programu Emilia musiała zmierzyć się 
z  piosenkami  z repertuaru Włodzimierza Wysockiego, które 
wykonuje  Maciej Maleńczuk. Artysta zafascynowany  teksta-
mi Wysockiego pokusił się o własną interpretację jego twór-
czości, na płycie „Wysocki Maleńczuka”. 

Dla Emilii  była to wspaniała przygoda i kolejne doświad-
czenie estradowe. GRATULUJEMY !!!!

Emisja programu 25 września w TVP2.

XXII Polsko - Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Bielawie
W miesiącach wrześniu i październiku każdego roku or-

ganizowane są imprezy kulturalne wzdłuż polsko – czeskiej 
granicy państwowej. Prawie w każdym przygranicznym mieście 
odbywają się działania o charakterze społeczno-kulturalnym. 
Imprezy te polepszają wzajemne stosunki pomiędzy obu spo-
łecznościami lokalnymi oraz  pozwalają budować sąsiedzkie i 
przyjazne relacje pomiędzy mieszkańcami całego pogranicza. 

Nasze miasto od ponad dziesięciu lat bierze czynny 
udział w tym kulturalnym przedsięwzięciu. W roku bieżącym 
Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie orga-
nizowane są pod patronatem Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Leszka Stróżyka i Burmistrza Miasta  Ryszarda Dźwinie-
la  przy współpracy parafii p/w Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, parafii Miłosierdzia Bożego, parafii Bożego Ciała, 
parafii Ducha Świętego, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Cechu rzemiosł Różnych 
i Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Unii Europejskiej.

W dniu 02 września w Kaplicy p/w Miłosierdzia Bożego 
przy ul. Wolności 6 w Bielawie odbyła się inauguracja XXII 
Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Inauguracja 
rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez 
proboszcza tej parafii ks. Roberta Begierskiego. Po nabożeń-
stwie w Domu Ludowym został zorganizowany pokaz wypie-
ków chleba upieczonego przez bielawskich piekarzy. Kształt, 
forma i różnorodność wypieków spotkały się z zachwytem 
wśród wszystkich przybyłych gości. Przewodniczący Rady 
Miejskiej ufundował nagrody za piękne wypieki.

Wystawę chleba uświetnił zespół artystyczny dzieci i 
młodzieży z Parafii Miłosierdzia Bożego. Dzieci i młodzież de-
klamowały wiersze i śpiewały piosenki związane z tematyką 
chleba. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielawy i okolic 
do udziału w innych imprezach organizowanych w ramach 
Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W programie jeszcze:
25 września godz.16.00 – w Kościele Bożego Ciała – 

SERCA ŚPIEW - koncert wokalny – Elżbieta Mach sopran, 
Romuald Spychalski - tenor

01 października godz. 19.00 – w Kościele Ducha Świę-
tego – koncert  wokalno-organowy  ( ul. Jasna)

05 października godz. 17.00 – w Galerii „Korytarz” wy-
stawa prac artystycznych o tematyce sakralnej „Art – Studio” z 
Mieroszowa ( ul. Piastowska 19a – Teatr MOKiS)

16 października godz.21.00 - zakończenie obchodów 
Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie przy 
pomniku Jana Pawła II (skwer księdza Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego) - koncert z okazji Dnia Papieskiego z udziałem 
wszystkich bielawskich parafii. 21.37 - wspólna modlitwa.
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Redaktor: Dominka Szafrań-
ska

W dniach 27 lipca – 6 sierpnia 
ponad 50-ciu harcerzy Hufca Ziemi 
Dzierżoniowskiej bawiło się na Eu-
ropejskim Obozie w Pobierowie, któ-
rego zwieńczeniem był wyjazd na 
Dzień Otwarty 22-go Światowego 
Jamboree Skautowego w Szwecji 
oraz nocne zwiedzanie Kopenhagi.

Harcerze z Bielawy, Dzierżo-
niowa, Gminy Dzierżoniów, Gminy 
Niemcza i Pieszyc, swoją przygodę 
nad morzem rozpoczęli od budowy 
pionierki obozowej, która miała od-
zwierciedlać nie tylko ich drużynę, 
ale również państwo jakie repre-
zentowali. Dwudniowe zmagania, w 
słońcu i w deszczu, dały zniewalają-
ce efekty. Już drugiego dnia za naj-
lepszą pionierkę i pracę zespołową 
została nagrodzona 8 H.D.Cz.B „Bu-
gaje”, w nagrodę otrzymując koszul-
ki obozowe. 

Pogoda w Pobierowie była 
bardzo kapryśna. Dniami i noca-
mi padał deszcz, co uniemożliwiało 
kadrze pełną realizację programu. 
Jednak trochę deszczu jeszcze ni-
kogo nie zabiło, tak więc drużyny 
wyruszyły na pieszą wycieczkę do 
Trzęsacza, a później na zwiad te-
renu, podczas którego wykonywali 
przeróżne zadania, udokumentowa-
ne sesją zdjęciową. 39 DSH „Enig-
ma” udała się na wycieczkę rowero-
wą, która przyniosła im zwycięstwo 
w konkurencji na najlepiej wykonane 
zadanie na zwiadzie! 

Pogoda zaczęła się popra-
wiać, uśmiechy wróciły na twarze 
harcerzy, w szczególności w chwili, 
gdy mogli wyjść na plażę. Tam każ-
da drużyna miała za zadanie wyko-
nać rzeźbę z piasku. Mogliśmy zo-
baczyć ośmiornicę i inne zwierzątka 
oraz samochód, który pomieścił ma-
łego harcerza i piramidę. Te dwa 
ostatnie w wykonaniu 13 DH „Brzo-
zy” pomogły im zdobyć koszulki obo-
zowe. 

Tematyka Europejska obo-
zu miała przygotować harcerzy na 
Jamboree. I przygotowali się oni 
znakomicie. Pierwszym spotkaniem 
z krajami Europy były zajęcia kultu-
rowe prowadzone przez każdą dru-
żynę. Dzięki uprzejmości 8 H.D.Cz.B 
„Bugaje” która reprezentowała An-
glię, harcerze uczyli się strugać la-
ski skautowe. 12 DH „Kosodrzewy” 
jako Turcja, prowadziła lekcje tańca 
brzucha. Hiszpanie z 13 DH „Brzo-
zy” prowadzili warsztaty językowe, 
naukę flamenco i łapanie byka. Z 32 
DH „Tomcia” harcerze przenieśli się 
do Finlandii, a dzięki 39 DSH „Enig-
ma” poznali wiele ciekawostek doty-
czących Francji. Tego samego dnia 
wieczorem, odbyła się prezentacja 
danych państw. Scenka, piosenka, 
taniec. Różne formy wykorzystane 
przez drużyny pozwoliły pogłębić 
wiedzę uczestnikom obozu. 

Dużym hitem okazał się jar-
mark obozowy, ale jeszcze więk-
szym Festiwal Piosenki Obozowej 
„Eurowizja”. Poziom śpiewających 
drużyn był bardzo wysoki. Jury mia-
ło nie lada wyzwanie, by wybrać tą 
najlepszą. W tej konkurencji zwycię-
żyły piękne Turczynki z 12 DH „Ko-
sodrzewy”.

Harcerze mieli też sportowe roz-
rywki. Oprócz możliwości skorzystania 
ze ścianki wspinaczkowej, podczas 
obozu odbyła się olimpiada sportowa. 
Konkurencje takie jak przeciąganie liny, 
kopanie dołów, rzut lateksem, kręcenie 
hula hop czy balonosiatka cieszyły się 
dużą popularnością. Za zaangażowa-
nie w olimpiadę nagrodzona koszulka-
mi została 32 DH „Tomcia”.

Na obozie nie zabrakło też har-
cerskiej obrzędowości. 1 sierpnia w 
rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, oprócz wojennej gry tere-
nowej odbyło się ognisko obrzędowe 
o Szarych Szeregach. W ostatni wie-
czór obozu, harcerze mogli również 
przemyśleć wartości, jakimi kierują się 
w życiu podczas ogniska pożegnalne-
go, przygotowanego przez druhnę ko-
mendant phm. Annę Sylwestrzak. 

Czas na obozie szybko płynął 
i nim się wszyscy spostrzegli trzeba 
było ruszać już do Szwecji. W nieco 
mniejszym składzie, 5 sierpnia, obozo-
wicze dotarli na teren zlotu. Brakło im 
czasu by zwiedzić wszystkie namioty, 
powymieniać się plakietkami, doświad-
czeniami czy e-mailami. Niesamowi-
ta atmosfera panująca na Jamboree 
udzieliła się każdemu. Wszyscy z chę-
cią odwiedzali reprezentacje kolejnych 
państw, by móc dowiedzieć się czegoś 
o tym jak u nich wygląda skauting.  Na 
Jambo harcerze spotkali m.in. Króla i 
Królową Szwecji, Naczelniczkę ZHP 
Małgorzatę Sinicę, Wiceprzewodniczą-
cego ZHP Rafała Sochę.

Po całym dni spędzonym na 
zlocie harcerze wsiadali do autobu-
su naładowani pozytywną energią i 
mnóstwem pamiątek, jednak z pew-
nym rozżaleniem, że czas tam płynął 
tak szybko.

W drodze powrotnej do Pol-
ski, kadra obozu przewidziała dla 
uczestników jeszcze jedną atrak-
cję, a mianowicie nocne zwiedzanie 
Kopenhagi. Przemarsz przez naj-
ważniejsze zabytki stolicy Danii był 
jednak ponad siły zmęczonych har-
cerzy, którzy woleli patrzeć pod nogi 
niż na budynki. 

Wjeżdżając do Polski wszyscy 
ze smutkiem stwierdzali, że obóz był 
za krótki! Pogoda nam nie dopisała, 
ale „każdy potrafi być harcerzem w 
czasie pogody”, a nasi obozowicze 
udowodnili, że nawet deszcz nie stoi 
im na przeszkodzie. 

Obóz odbył się m. in. dzię-
ki środkom z grantów samorządów 
Bielawy, Dzierżoniowa, Niemczy i 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 1% PIT 
przekazanego przez Fundację RO-
PUH, środkom ze zbiórki publicznej 
prowadzonej na ten cel. Został po-
zytywnie oceniony przez wizytujące 
go szczecińskie Kuratorium Oświaty. 

Podczas obozu przyrzecze-
nie harcerskie złożyli Wojciech Sta-
lica, Dominik Wnuk, Eryk Jurkow-
ski, Bartosz Ciborski, Monika Kępa, 
Aleksandra Flegel i Wioletta Bejda. 
Najlepszą drużyna obozową została 
12 DH „Kosodrzewy”, a najlepszym 
drużynowym Jakub Bernad. Kolejne 
miejsca zajęły odpowiednio 13 DH 
„Brzozy” i 32 DH „T.O.M.C.I.A” oraz 
Aleksandra Leśniewska i Karolina 
Sienkiewicz.

Zespół d/s Promocji Hufca 
  www.dzierzoniow.zhp.pl 

Harcerze wrócili ze Szwecji!   
Pierwszy zespół Bielawianki 

Bester będący w trakcie obozu przy-
gotowawczego do rozgrywek III ligi 
rozegrał w ostatnich dniach dwa me-
cze sparingowe i oba te spotkania 
wygrał. 

W Wołowie nasi siatkarze do-
syć gładko pokonali miejscową dru-
żynę TKKF Razem Wołów stosun-
kiem setów 5:0 (13, 14, 13, 17, 22). 
Przypomnijmy że zespół z Woło-
wa w poprzednim sezonie dwukrot-
nie ograł naszych w rozgrywkach III 
ligi, a zatem widać że na tym etapie 
przygotowań to Bielawianka prezen-
tuje lepszą dyspozycję.

Dzień później naszych siatka-
rzy czekało jeszcze większe wyzwa-
nie, albowiem nasz zespół na sparing 
pojechał do II-go ligowego Juventuru 
Wałbrzych. Mecz był bardzo wyrów-
nany, ale w końcówkach więcej zim-
nej krwi zachowywali Bielawianie i w 
konsekwencji spotkanie to zakończy-
ło się wynikiem 3:1 dla Bielawy (23, 
22, -23, 21). Jest to pierwszy od da-
wien dawna wygrany mecz z Wał-
brzychem na ich obiekcie!

WYGRANE  PIERWSZE  SPARINGI  SIATKARZY
Po obu spotkaniach trener Bie-

lawianki, pan Andrzej Zemanek po-
wiedział: „Nie ma póki co popadać w 
euforię, drużyna jest jeszcze w trak-
cie obozu przygotowawczego i spa-
ringi te służą temu, aby zespół się 
zgrywał. Do drużyny dołączyło czte-
rech nowych zawodników, więc mu-
simy rozegrać jeszcze kilka spotkań, 
aby ten cały mechanizm wskoczył 
na odpowiednie przełożenie. Na ra-
zie widać jeszcze wiele mankamen-
tów w grze mojej drużyny, miedzy 
innymi w obronie, nad czym trzeba 
zdecydowanie popracować. Ale póki 
co jest dobrze, chłopcy ciężko pra-
cują na treningach, tak więc sezon 
zapowiada się bardzo interesująco.”

Chcieliśmy podziękować spon-
sorom klubu Bielawianka Bester Bie-
lawa. Są nimi: 

Urząd Miasta Bielawa,
Lincoln Electric Bester Sp. z 

o.o. w Bielawie, 
Exact Systems z Częstochowy, 
Intermarche Bielawa – DRUM 

Sp. z o.o., 
BROEN S.A. w Dzierżoniowie, 

Przetwórstwo Mięsne - Jerzy 
Gawrycki z Bielawy 

MODEN Centrum Bram i 
Ogrodzeńz Dzierżoniowa

PHU Woj-Tech z Dzierżoniowa
Sławomir Laszczyński (usługi 

budowlane), 
Garaż3 (mechanika samocho-

dowa) – p. Grzegorz Pendyk.
ZPHU „INEX” Sp.jawna z Jor-

danowa
sklep Wiktoria Elektronik w Bielawie
Dziękujemy wszystkim i za-

chęcamy także inne firmy do wspie-
rania naszego klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu Sportowego Bie-

lawianka-Bester Bielawa

Klub Pozytywka przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie zor-
ganizował w sierpniu zajęcia waka-
cyjne dla dzieci. Zajęcia odbywały 
się  we wtorki i czwartki i  prowadzo-
ne były pod okiem animatora kul-
tury – pedagoga: Barbarę Pachu-
rę. Czasami  w opiece nad dziećmi  
pomagała pani Anna Karasińska, 
członkini klubu miłośników poezji. 

W organizowanych  wakacyj-
nych zajęciach w klubie Pozytywka 
brało udział dwudziestu uczestni-
ków, w wieku od sześciu do piętna-
stu lat, zarówno chłopcy jak i dziew-
czynki. Zajęcia prowadzone przez 
animatora to przede wszystkim pe-
dagogika zabawy.

Pracując z dziećmi i młodzieżą 
wykorzystano wiele różnych metod, 
chcąc wspierać ich rozwój, pomóc 
wydobyć i rozwinąć ich potencjalne 
możliwości, przezwyciężać trudno-
ści. Obowiązujące zasady w peda-
gogice zabawy tworzyły niezwykły 
klimat wakacyjnych spotkań, zwłasz-
cza zakaz bezsensownej konkuren-
cyjności czy zasada dobrowolności i 
różnorodności środków wyrazu   po-
przez gest, muzykę, słowo, ruch i 

Wakacje  dla dzieci w klubie Pozytywka   

plastykę. Zabawa umożliwiała każ-
demu uczestnikowi zajęć zaprezen-
towanie się od najlepszej strony, 
wyzwalała w dzieciach twórczość, 
wyobraźnię, fantazję, a każdy wkład 
uczestnika był zauważalny. Wakacje 
w Pozytywce dały dzieciom wiele ra-
dości i jednocześnie możliwości od-
krywania siebie. 

Dzieci korzystające z zajęć wakacyj-
nych miały także organizowane wycieczki i 
spacery po mieście czy parku. Bywały na lo-
dach, piekły kiełbaski, robiły sałatki, były z wi-
zytą u fotografa, u p. Basi, czy w studio tele-
wizyjnym. Ulubionym zajęciem w klubie, jak 
przystało na Pozytywkę, był śpiew przy mi-
krofonie i korzystanie ze sceny oraz  zabawa 
w krzesełka przy akompaniamencie gitary. 

W sobotę 13 sierpnia w  Klubie 
Miłośników Poezji Śpiewanej  POZY-
TYWKA  przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bielawie odbył się letni kon-
cert piosenki poetyckiej i autorskiej. 
Na scenie zaprezentowały się laure-
atki wielu ogólnopolskich konkursów  
piosenki poetyckiej czy autorskiej. 

Gwiazdą wieczoru była  Ka-
mila Kłos z Bielawy, która zaśpie-
wała wiele  utworów ze swoich płyt 
„ Anioły codziennej troski” i  „Ciem-
na strona miłości”. Kamila Kłos jest 
absolwentką Szkoły Wokalno – Ak-
torskiej w Krakowie oraz Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Ryszarda 
Bukowskiego we Wrocławiu. Piękny 
śpiew bielawianki oraz klimat chwili, 
który wytworzyła  na scenie, na dłu-
go pozostał w pamięci przybyłej pu-
bliczności.

W koncercie ponadto wystąpiły : 
Karolina Buczyńska, która jest od lat 
związana z klubem miłośników poezji  

oraz Emilia Hamerlik i  Patrycja Mi-
zerska. Wszystkie dziewczyny oczaro-
wały publiczność wysokim poziomem 
swojego śpiewania. Duma rozpierała 
tym bardziej, że  są mieszkankami Bie-
lawy. W koncercie wystąpiła także go-
spodyni klubu Barbara Pachura. Dużą 
niespodzianką był  występ dziennika-
rza z Radia Wrocław i Radia Opole, 
Leszka Kopcia, który zaśpiewał  kilka 
utworów a także poprowadził  koncert 
razem z Anną Karasińską, członkinią  
klubu Pozytywka.  

Letni koncert został zarejestro-
wany przez realizatora z Wrocławia 
Krzysztofa Kucharczyka, dzięki 
czemu słuchacze radiowi będą go 
mogli niedługo usłyszeć  na antenie 
radia. Ponadto wywiady  do radia z 
artystami nagrywała  Katarzyna Za-
wadzka z Wrocławia.

Publiczność w tym dniu wy-
jątkowo  dopisała, koncert trwał trzy 
godziny i naprawdę  można było 

oderwać się od  szarej  codzienno-
ści,  zapominając choć na chwilę  o 
trudach dnia ( … )

Miłym akcentem wśród pu-
bliczności  w klubie Pozytywka była 
obecność  Anny Lutz, której to wła-
śnie  wychowanki zaprezentowały 
się na scenie i czarowały  głosami 
zgromadzoną publiczność. Wśród 
publiczności był  także poeta Adam 
Lizakowski, który  podarował swój 
najnowszy tomik poetycki „Pieszyc-
kie łąki” gospodyni klubu Barbarze 
Pachurze. 

Kolejną  niespodzianką wśród 
publiczności, było wylosowanie pięk-
nego bukietu, ufundowanego przez 
kwiaciarnię „Jolka” z Bielawy. Kon-
cert nie mógłby się odbyć, gdyby nie 
pomoc dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki  Jana Gładysza, 
który użyczył sprzętu. Ogromne po-
dziękowania dla akustyka Darka 
Cajznera, który nagłaśniał koncert 
oraz Doroty Czasnowskiej, która 
zaprojektowała piękny plakat oraz 
reklamówkę z notkami występują-
cych artystów.

Letni koncert w Pozytywce...

Można bezpłatnie skorzystać z konsultacji urologicznych
Specjalista urolog, ordynator oddziału urologii S.P. ZOZ Kłodzko dr n. 

med. Aleksander Niedzielski, zaprasza chorych (z ternu powiatu dzierżoniow-
skiego) na bezpłatne konsultacje urologiczne, które odbędą się 1 października 
(sobota) w Przychodni Miejskiej w Bielawie, prowadzonej przez Panią dr 
Danutę Powierzę przy ul. Wolności 148, w godzinach 10.00-13.00.

Bardzo proszę o zabranie posiadanej dokumentacji lekarskiej (badania labora-
toryjne, PSA, opisy badań, zdjęcia rtg, karty informacyjne z leczenia szpitalnego itp.).

Urologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń 
układu moczowego, a dodatkowo u mężczyzn układu płciowego.

Dla powiatu dzierżoniowskiego od 1970 r. jak gdyby „macierzystym” od-
działem urologii jest właśnie ten oddział w Kłodzku, gdzie funkcjonuje również 
poradnia urologiczna, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godz. 9.00 
dla Państwa terenu. Przypadki pilne, wymagające szybkiej diagnostyki i lecze-
nia, gdyż zagrażają życiu, przyjmowane są do oddziału poza kolejnością.
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16-18.09
MIĘDZY ŚWIATAMI godz. 

19.00 prod. USA
Nicole Kidman gra kobie-

tę, która po dramatycznym przeży-
ciu próbuje odnaleźć się na krawę-
dzi dwóch światów. Niezrozumiana 
przez twardo stąpającego po ziemi 
męża (Aaron Eckhart), znajduje po-
cieszenie w przyjaźni z tajemniczym 
młodzieńcem, który kiedyś przy-
czynił się do jej kłopotów. Chłopak 
oczaruje ją niezwykłą wizją rzeczy-
wistości, która pozwoli bohaterce 
pogodzić się z przewrotnym losem 
i odnaleźć upragnioną drogę do 
szczęścia.

23-25.09
NIEBO NAD SAHARĄ godz. 

19.00 prod. FRA
Oparta na bestsellerowej po-

wieści Sylvaina Estibala europej-
ska produkcja przygodowa z Ma-
rion Cotillard i Guilliaumem Canet. 
Francuska Sahara, rok 1933. Gdy 
samolot słynnego pilota Billa Lanca-
stera ginie w trakcie lotu z Londynu 
do Kapsztadu, jego partnerka – nie-
ustraszona łowczyni przygód Marie 
Vallieres de Beaumont (Marion Co-
tillard) – wyrusza na poszukiwanie 
ukochanego. Zmuszona do lądo-
wania na terytorium Algierii, pilotka 
bezskutecznie zwraca się o pomoc 
do dowódców wojsk francuskich, 
zmagających się z buntem miejsco-
wych plemion Tuaregów. Jedynym 
sprzymierzeńcem podróżniczki oka-
zuje się skłócony ze zwierzchnikami 
pułkownik Antoine Chauvet (Guillau-
me Canet).

30.09-02.10
RIO godz.17.00 prod. USA
Najnowszy film animowany 

twórców „Epoki lodowcowej”. Nie-
zwykłe przygody udomowionej pa-
pugi, która porzuca wygodne życie 
w małym miasteczku na amerykań-
skiej prowincji i wyrusza do egzo-
tycznego Rio de Janeiro.

NAZNACZONY godz.19.00 
prod. USA

Młode małżeństwo z trójką ma-
łych dzieci kupuje wymarzony dom. 
Ich początkowa radość zostaje jed-
nak przerwana przez dziwne i niewy-
tłumaczalne zjawiska, które towarzy-
szą im od momentu przeprowadzki. 
Po upadku z drabiny ich syn zapada 
w tajemniczą śpiączkę. Zrozpaczeni 
rodzice szukają zewsząd pomocy. 
Wkrótce przyjdzie im zadać sobie 
pytanie, czy to na pewno dom jest 
źródłem nękających ich zjawisk…  
    kom lg

Mokis informuje i zaprasza 
17 września  (sobota) 
10.00 – Spotkanie kombatanckie upamiętniające 72 rocznicę agresji 

radzieckiej  na Polskę. Wystąpienie prezesa kombatantów, złożenie kwia-
tów – Plac Kombatantów.

18 września (niedziela)
17.00 – „Pan Tadeusz Szermer” - premierowy pokaz filmu dokumen-

talnego Kingi Kowalczyk o zasłużonym mieszkańcu Bielawy.  – wstęp wolny 
- Teatr-kino MOKiS

25 września (niedziela)
16.00 - Koncert wokalny pt „ Serca Śpiew „ w ramach w ramach XXII 

Polsko -Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej .Wystąpią: Elżbieta Małgo-
rzata Mach – sopran i Romuald Spychalski – tenor. Akompaniuje:  Zofia Ma-
zurkiewicz - fortepian – wstęp wolny. Kościół pw Bożego Ciała 

ELŻBIETA MAŁGORZATA MACH - sopranistka, absolwentka wydz. 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wcześniej ukoń-
czyła Liceum Muzyczne w Poznaniu. Debiutowała w Operze Wrocław-
skiej w „Zaczarowanym balu” K.Goertner. Śpiewała w Niemczech, Ho-
landii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii i Norwegii. Występowała w wielkich 
inscenizacjach Carmen, Aidy i Nabucco we wrocławskiej Hali Ludowej. 
Obecnie z dużym sukcesem koncertuje - śpiewa recitale kame-
ralne muzyki operowej ,operetkowej, pieśniarskiej i musicalowej.  
Sopranistka o ciepłej barwie głosu i oryginalnej osobowości. Zaangażowa-
na w pedagogikę wokalną i instrumentalną, prowadzi zajęcia edukacji arty-
stycznej w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Dyrygentka chóru „Aster”. 
Wybrana do nowych władz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu 
Solowego. Zasiada w Radzie Programowej Radia Wrocław. Pomysłodawca 
i współtwórca cyklicznych koncertów pt „Dla Przyjaciół”

ROMUALD SPYCHALSKI – tenor. Ukończył Łódzką Akademię Mu-
zyczną w klasie śpiewu solowego Jana Kunerta w  2002 roku. Niebawem 
stał się solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie debiutował rolą Tamina 
w “Czarodziejskim Flecie”  W.A. Mozarta. Obecnie współpracuje  z agen-
cjami artystycznymi koncertując w Polsce, Niemczech, Francji. Kilkakrotnie 
koncertował również w Stanach Zjednoczonych. Koncerty z jego udziałem 
odbywały się m.in. w warszawskiej Sali Kongresowej, Filharmoniach w War-
szawie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie i Częstochowie. Brał udział w kil-
ku kursach mistrzowskich  m.in. prowadzonym przez gwiazdę Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku -  Gwendolyn Bradley.    Występował  z popularnymi  
śpiewakami polskiej sceny i estrady, m.in. Bogusławem Morką, Dariuszem 
Stachurą, Rafałem Songanem,  znakomitymi dyrygentami Jerzym Salwa-
rowskim, Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Sławomirem Chrzanowskim, 
Łukaszem Borowiczem,  a także z wieloma zespołami muzycznymi wyko-
nując różnorodne wokalne formy muzyczne.     Jego repertuar obejmu-
je wszystkie gatunki muzyki klasycznej - od  liryki wokalnej, przez dzieła 
oratoryjno-kantatowe, arie i duety operowe i operetkowe, pieśni neapoli-
tańskie, szlagierowe utwory z repertuaru Jana Kiepury, aż do pieśni i pio-
senek wykonywanych m.in. przez  Andrea Bocellego czy Franka Sinatrę.  

26 września (poniedziałek)
17.00 – Spotkanie powakacyjne teatru od „Od Dzisiaj”- Teatr kino Mokis
Ponadto Informujemy:
Wznowienie zajęć po przewie wakacyjnej:
Zespół Teatralny Bielarte – od 15 września – czwartki i wtorki g.17.00
Dziecięce Studio Teatralne – od 20 września – wtorek spotkanie or-

ganizacyjne g.17.00

Teatr OD DZISIAJ 
zaprasza 

Teatr Od Dzisiaj działają-
cy przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry i Sztuki w Bielawie, jak co roku, 
zaprasza wszystkich chętnych do 
wspólnych ambitnych działań te-
atralnych na scenie. Teatr aktualnie 
skupia ok. 16 aktorów w przedziale 
wiekowym od 15 lat do 55 lat. 

Nie wiesz czy potrafisz ? Nie 
wiesz czy umiesz? Przyjdź i zobacz, 
że teatr to nie tylko scena, ale rów-
nież doskonała zabawa, integracja, 
wspólne wyjazdy integracyjne oraz 
udział w przeglądach ogólnopolskich. 

Z chęcią czekamy na osoby, 
które nie boją się tekstu, mają boga-
tą wyobraźnię, spora dawkę optymi-
zmu. Wszyscy chętni mogą zgłaszać 
się telefonicznie pod numerem 74 
8333 007 lub mailowo rafal@mokis-
bielawa.pl, bądź też bezpośrednio w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w 
Bielawie, ul. Piastowska 19A u pana 
Rafała Smolińskiego. 

Informacje o Teatrze Od Dzi-
siaj wraz z dorobkiem znajdują się 
na stronie www.oddzisiaj.pl 

W ramach XXII Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
którym patronują przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżyk i burmistrz Ryszard Dźwi-
niel, w Galerii Korytarz Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki odbył się 8 
września wernisaż wystawy malar-
stwa sakralnego Grzegorza Haiski.

Malarz zaprezentował kilka-
naście obrazów kościołów i klaszto-
rów, w tym greckie Meteory (klaszto-
ry znajdujące się na szczytach skał), 
czy katedrę Notre-Dame w Paryżu 
oraz pomnik Chrystusa Zbawiciela w 
Rio de Janeiro. Na wystawie, która 
potrwa do 27 września, jest też kilka 
pejzaży, niektóre z kościółkami w tle.

Malarstwo Grzegorza Haiski bli-
skie jest atmosferze naiwnych obra-
zów Leopolda Wróbla. Czyste barwy, 
pogodny nastrój, dopracowane szcze-
góły. Autor obrazów jest mieszkańcem 
Rudy Śląskiej. Maluje obrazy olejne, 
akrylowe oraz łączy akwarelę z rysun-
kiem. W 1970 r. związał się z grupą pla-
styczną „Bielaszowice”. W 2000 r. przy 
współudziale M. Pasewicza założył 
„Grupę 6”. Jest wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Plastyków Nieprofe-
sjonalnych „Na pograniczu”, obecnie 
także prezesem Stowarzyszenia „Bar-
wy Śląska”. Jego prace znajdują się w 
muzeach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, 
w Watykanie, Bazylice Licheńskiej i w 
zbiorach prywatnych kolekcjonerów.

Wernisaż uświetnili swoją 
obecnością m.in.: przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżyk, wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj, Honorowy Obywatel Miasta 
Bielawa Tadeusz Łazowski, Domi-
nika Boczula, która pięknie zaśpie-
wała dwie piosenki oraz prowadząca 
wernisaż Ewa Glura – prezes To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy, które 
wspólnie z MOKiS-em przygotowało 
wystawę.

  B. Lesiewicz

Wystawa malarstwa sakralnego Grzegorza Haiski

IX Edycja  BIKE  MARATON  
BIELAWA  2011 

20 sierpnia dokładnie o godz. 11.00 ponad 1000 zawodniczek i za-
wodników wystartowało w IX edycji  Bike Maraton Bielawa 2011. Zawodnicy 
mieli do wyboru  trzy dystanse tj. HARO – 28 km, MEGA 53 km i GIGA – 74 
km. Start i mata  zlokalizowane  były na terenie OW Sudety. Na  pokonanie 
dystansu HARO zdecydowało się  427 zawodniczek i zawodników. Dystans 
MEGA wybrało 482 uczestników a z najdłuższym i najtrudniejszym dystan-
sem GIGA zmierzyło się   108 zawodników.

Zwycięzcą dystansu HARO został Oskar Pluciński  z temu CORRA-
TEC TEAM z Konina  01:13:22, drugie miejsce zdobył Michał Gołębiew-
ski BASF REAM BIKIE BIELAWA MTB TEAM z Bielawy 01:14:00, a trze-
cie miejsce wywalczył Bartosz Kołodziejczyk CORRATEC EUROBIKE  z 
Chodzieży 01:15:32. Wśród kobiet najlepszą okazała się Aleksandra  Mi-
sterska z Wrocławia z czasem 01:42:37 (87), drugie miejsce  zajęła repre-
zentantka Bielawy Małgorzata Podgórska BASF DREAM BIKE BIELAWA 
MTB TEAM 01:42:54 (88) a trzecie miejsce  z czasem 01:44:39 Paulina 
Bielińska z Kargowej (102).

Na dystansie MEGA I miejsce zdobył Mariusz Kozak MTB TEAM 
RMF FM – ADRENALINE MOUNTAIN DEW  z Gliwic 02:21;28, drugie miej-
sce Radosław Tecław CORRATEC TEAM  Bydgoszcz 02:27:17 a trzecie 
miejsce zajął Dominik Grządziel  KELLY TEAM Wągrzyce 02:27:47. Naj-
szybszą  kobietą została Magdalena Hałajczak CORRATEC TEAM Po-
znań 03:09:21, drugie miejsce zdobyła Iga Bierecka CORRATEC EUROBI-
KE Opole 03:11:50 a trzecie miejsce wywalczyła  Katarzyna Polakowska  
KELLYS TEAM Starachowice 03:16:06.

Najdłuższy dystans GIGAz czasem 03:20:38 wygrał Andrzej Kaiser 
CORRATEC TEAM Bytów, drugie miejsce zajął Bartosz Jankowski  DO-
BRE SKLEPY ROWEROWE – AUTOR z Krakowa 03:24:03, trzecie miej-
sce Dariusz Poroś MTB VITUM TEAM WROCŁAW  z Wrocławia 03:28:05. 
Kobiety: I miejsce  Agnieszka Gulczyńska CORRATEC TEAM Poznań 
04:09:49, drugie miejsce Katarzyna Galewicz GOMORA TRANS AIRCO 
104:44:14, a trzecie   Ewa Duszyńska  MTB VOTUM TEAM WROCŁAW  
Jelenia Góra 05:06:34.

Obok wyścigu dla dorosłych zorganizowane zostały zawody dla dzie-
ci. Wszyscy najmłodsi zawodnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Pełne wyniki dostępne na stronach: www.dataspotr.pl ; www.osir.bie-
lawa.pl

Czesław Szewczyk


