
INFORMATOR   SAMORZĄDU   BIELAWSKIEGO
Bielawa, 6 - 30 listopada 2014 r. ISSN 1508-1362ROK WYDANIA XXII 14 (405)

 
 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA BIELAWA 
 
      
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy 

 

zaprasza 
 

na 

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI 
 

 
 

 
 
  

 
 

11.11.2014 (wtorek) 
Godzina 12.20 - zbiórka uczestników przy kościele pw. Wniebowzięcia                         
                            Najświętszej Maryi Panny w Bielawie 
Godzina 12.30 - Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny 

Podczas Mszy Św. wartę honorową pełnią kadeci z klas mundurowych 
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.  

       Oprawa muzyczna - Orkiestra Dęta SART 
 

Po Mszy Św. przejście w kolumnie marszowej pod pomnik „Walczących o                                             
      niepodległość  Ojczyzny”. 
 

Ok. godziny 14.00 - Plac Kombatantów – ustawienie, wprowadzenie wart                  
      honorowych, pocztów sztandarowych i orkiestry 

- Odśpiewanie Hymnu Państwowego 
- Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Miejskiej   
  Bielawy pana Leszka Stróżyka 
- Odsłonięcie tablicy – „Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Katyń,    
  Miednoje, Charków, Bykownia” 
- Pokaz musztry paradnej w wykonaniu kadetów klas mundurowych           
  Zespołu Szkół  i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie              
- Składanie wiązanek kwiatów 
- Wysłuchanie „Roty”  

 

Tegoroczna inauguracja roku 
akademickiego 2014/2015 w Bie-
lawskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku miała szczególny wymiar. W 
trakcie uroczystości 16 paździer-
nika, którą rozpoczęła msza świę-
ta w kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, poświęcony 
został sztandar BUTW, ufundowa-
ny i wniesiony do kościoła przez 
przedstawicieli władz miasta Bie-
lawa w osobach: przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy Leszka 
Stróżyka, burmistrza Ryszarda 
Dźwiniela oraz radnego Tomasza 
Wojciechowskiego. Mszę świętą 
odprawili: ks. biskup Adam Bała-
buch – biskup pomocniczy Diecezji 
Świdnickiej, ks. Tadeusz Chlipa-
ła – rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Świdnickiej 
oraz ks. prałat Stanisław Chomiak 
– proboszcz parafii, kanclerz Świd-
nickiej Kurii Biskupiej. 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Bielawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Poświęcenie i przekazanie Sztandaru

Podczas mszy, Grażyna 
Smolińska – prezes Bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zwróciła się do ks. biskupa o pobło-
gosławienie sztandaru Uniwersyte-
tu. „Ekscelencjo, Czcigodny Księże 
Biskupie, w imieniu słuchaczy Bie-
lawskiego Uniwersytetu III Wieku 
proszę o poświęcenie i pobłogosła-
wienie Sztandaru. Proszę  również  
o modlitwę, aby słuchacze nasze-
go uniwersytetu -  w swoim życiu 
czcili wartości, jakimi dla każdego 
człowieka są miłość, zdrowie i wza-
jemny szacunek.” 

Przed poświęceniem Sztan-
daru ks. biskup odmówił modlitwę: 
„Boże, Ty stworzyłeś człowieka na 
swoje podobieństwo i powołałeś 
go, aby żył i wzrastał we wspólno-
cie z innymi ludźmi. Ty w swoim 
Synu dałeś nam przedziwny przy-
kład miłości i przez Niego przy-
kazałeś, abyśmy się wzajemnie 

miłowali. Obdarz hojnym błogosła-
wieństwem tych wiernych, którzy 
poświęcają się na służbę braci. Po-
błogosław także ten sztandar, na-
leżący do wspólnoty Bielawskiego 
Uniwersytetu III Wieku. Spraw, aby 
wszyscy, których ten znak jedno-
czy, byli wspólnotą pokoju i ochot-
nie nieśli pomoc innym. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.”

Na zakończenie mszy prezes 
zwróciła się ze słowami podzieko-
wania do ks. biskupa Adama Ba-
labucha i ks. dziekana Stanisława 
Chomiaka:  W imieniu seniorów i 
całej społeczności uniwersyteckiej 
pragnę na ręce jego ekscelencji ks. 
Biskupa złożyć serdeczne  podzię-
kowania  za poświęcenie i pobło-
gosławieni sztandaru , za modlitwę 
oraz celebrowanie   niezapomnia-
nej mszy świętej, która pozostanie 
w naszych sercach i pamięci. Dzię-
kujemy również  ks. Dziekanowi 
za wsparcie  merytoryczne  i mo-
dlitwę. Składamy wdzięczność za 
otrzymaną  pomoc w przygotowa-
niu dzisiejszej uroczystości. Wyra-
żamy nadzieję  na dalszą, owocną 
współpracę.”  

Po mszy świętej jej uczest-
nicy udali się do Domu Parafialne-
go na dalszą część uroczystości, 
gdzie prezes Grażyna Smolińska 
powitała wszystkich, którzy razem 
z całą społecznością BUTW przy-
byli, aby uczestniczyć w podnio-
słej chwili, jaką jest poświęcenie i 
nadanie sztandaru. Prezes odczy-
tała także listy gratulacyjne od tych, 

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej zostały wręczone Nagrody 
Burmistrza Miasta dla nauczycie-
li oraz dyrektorów placówek oświa-
ty. Uroczystość, która odbyła się 14 
października w Dolnośląskim Inku-
batorze Art-Przedsiębiorczości, roz-
poczęła się od projekcji filmu pt. 
„BIELAWSKA OŚWIATA – KOM-
PLETNY I NOWOCZESNY SYSTEM 
PLACÓWEK EDUKACYJNYCH”.

Tego dnia burmistrz Ryszard 
Dźwiniel nagrodził wyróżniają-
cych się dyrektorów szkół za bar-
dzo dobre zarządzanie placówkami 
szkolnymi oraz za działalność na 

Dzień Edukacji Narodowej 2014
rzecz promocji bielawskiej oświa-
ty. Wyróżnienia otrzymali również 
nauczyciele, których wychowan-
kowie mogą pochwalić się bardzo 
dobrymi osiągnięciami w nauce 
oraz pedagodzy szczególnie za-
angażowani w swoją pracę. Osoby 
nagrodzone: Szkoła Podstawowa 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi: 
Katarzyna Jankowska i Elżbieta 
Niemczyk – dyrektor szkoły, Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa nr 7: 
Beata Kudyra, Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi 10: Jadwiga Mariolla Jonas i 
Bożena Stokłosa, Gimnazjum nr 1: 

Małgorzata Jagielska, Gimnazjum 
nr 2: Monika Krawiec, Tomasz 
Wojciechowski i Jadwiga Flis – 
dyrektor, Ekologiczne Gimnazjum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi: 
Elżbieta Pasternak.

Święto było również okazją 
do wręczenia awansów zawodo-
wych dla nauczycieli dyplomowa-
nych i nauczyciela mianowanego: 
Nauczyciele dyplomowani: Gim-
nazjum nr 1 - Anna Mizeracka-
Nowak i Małgorzata Siewiera, 
Gimnazjum nr 2 - Monika Krawiec,  
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi Daniel Fy-
drych. Nauczyciel mianowany: 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi Agnieszka 
Wojciechowska.

Na koniec podziękowania zło-
żono wszystkim osobom zaanga-
żowanym w pracę nad Monografią 
Bielawskiej O światy. Gratulacje otrzy-
mali: Jadwiga Mariolla Jonas, Mon-
ika Krawiec, Tomasz Wojciechows-
ki, Rafał Gryszan, Małgorzata 
Siewiera, Katarzyna Stróżak, Re-
nata Tarczyńska, Barbara Olejnik, 
Anna Kuś- Smaga, Martyna Grabar-
czyk - projekt okładki. 

  Łukasz Masyk

17 października na terenie Bie-
lawskiego Parku Przemysłowego odby-
ło się oficjalne otwarcie firmy Frech To-
ols Poland. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciel właściciela koncernu dr 
Ionnis Joanidas, dyrektor polskiego 
oddziału spółki Jerzy Bielicz, prezesi 
firm współpracujących z grupą Frech 
oraz pracownicy bielawskiego przed-
siębiorstwa. Miasto reprezentowali pod-
czas wydarzenia burmistrz Ryszard 
Dźwiniel wraz ze swoim zastępcą An-
drzejem Hordyjem.

Frech Tools Poland jest między-
narodowym koncernem z niemieckim 
kapitałem, który posiada przedstawiciel-
stwa w kilkudziesięciu krajach na całym 
świecie. Jego klientami są największe 
przedsiębiorstwa z wielu branż, w tym 
między innymi: samochodowej, teleko-
munikacyjnej, informatycznej czy RTV.  
Frech obsługuje takich potentatów jak: 
Renault, Citroen, Audi, VW, Apple oraz 
Samsung. W Bielawie firma produkuje 
formy ciśnieniowe do odlewania goto-
wych części i podzespołów. 

- Decyzję o zainwestowaniu 
w Bielawskim Parku Przemysłowym 
podjęliśmy na podstawie doskonałych 
warunków przygotowanych przez mi-
asto. Mamy bowiem do dyspozycji w 
pełni uzbrojony teren, odpowiednie drogi 
i obwodnicę miejską – powiedział pod-
czas otwarcia dyrektor Jerzy Bielicz.

- Jestem zachwycony Bielawą, 
otwartością mieszkańców i władz miasta. 
To idealne miejsce do prowadzenia i rozwi-
jania biznesu – stwierdził dr Ionnis Joani-
das. - Frech i Bielawa pasują do siebie 
idealnie, ponieważ podobnie jak miasto 
jesteśmy innowacyjni i działamy z posza-
nowaniem środowiska naturalnego – do-
dał przedstawiciel właściciela koncernu.

Podczas otwarcia dokonano symbo-
licznego przecięcia wstęgi oraz na pamiąt-
kę wydarzenia wspólnie posadzono drzewo. 

Warto dodać, że wkrótce firma 
Frech Tools Poland będzie miała sąsiada 
w postaci przedsiębiorstwa DK System, 
które uzyskało już pozwolenie na budowę 
i jeszcze w tym roku planuje rozpocząć 
budowę zakładu.       Łukasz Masyk

Frech Tools Poland - oficjalnie otwartedokończenie na str. 2

3 miliony złotych na drogi dla Bielawy
Szczegóły na str. 4

Moment przed poświęceniem sztandaru przez ks. biskupa Adama Bałabucha

Wspólne zdjęcie władz miasta z wyróżnionymi nauczycielami

Symboliczne przecięcie wstęgi i wspólnie posadzone drzewko
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którzy nie mogli osobiście uczest-
niczyć w tej ważnej dla BUTW uro-
czystości.

To w Domu Parafialnym na-
stąpiło przekazanie Sztandaru przez 
władze miasta. Poprzedziła je pod-
niosła chwila nakazana tradycją, 
czyli wbijanie pamiątkowych tarcz w 
drzewcu sztandaru przez: Jego Eks-
celencję  ks. bp. Adama Bałabucha

Burmistrza Miasta Bielawa 
Ryszarda Dźwiniela - głównego 
fundatora sztandaru,

Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bielawy Leszka Stróżyka - rów-
nież fundatora  sztandaru, Kanclerza 
Kurii Świdnickiej ks. dr. Stanisława 
Chomiaka oraz w imieniu Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
patrona naukowego BUTW, dr. An-
drzeja Dyszewskiego.  

Podczas przekazania Sztan-
daru prezes Grażynie Smolińskiej, 
przewodniczący Rady powiedział: „W 
imieniu Fundatorów przekazuję na 

Pani ręce sztandar z przekonaniem, 
że będzie on Symbolem dalszego 
rozwoju uniwersytetu, chlubą spo-
łeczności senioralnej  i lokalnej. Niech 
ten sztandar towarzyszy słuchaczom 
podczas uroczystości uniwersytec-
kich i środowiskowych. Sztandar jest 
symbolem ważnym i potrzebnym dla 
kultywowania tradycji i zachowania 
tożsamości uniwersytetu. Przekazuję, 
pod Waszą straż i opiekę ten cenny 
symbol. Strzeżcie go jak prawdziwe-
go skarbu dla nas i dla potomnych.”

Dziękując za ten piękny dar, 
prezes powiedziała: „Przyjmując 
sztandar zapewniam, że otoczy-
my go czcią. Od dziś z otrzymanym 
sztandarem będziemy uczestniczyć 
w uroczystościach uniwersyteckich i 
środowiskowych. Przyjmując prawo 
posiadania sztandaru wyrażam ser-
deczne podziękowanie za tak cen-
ny dar. Pragnę zapewnić, że jest on 
symbolem wartości, które są i będą 
fundamentem pracy na rzecz edu-
kacji, aktywizacji seniorów, słucha-
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Poświęcenie i przekazanie Sztandaru
dokończenie ze str. 1 czy naszego uniwersytetu.”

Ważnym momentem było 
złożenie ślubowania przez przed-
stawicieli BUTW. Jako słuchacze 
BUTW ślubowali uroczyście: zdo-
bywać wiedzę i umiejętności, roz-
wijać sprawność fizyczną, postępo-
wać zgodnie z prawem, tradycją i 
obyczajami akademickimi, dbać o 
dobre imię Uniwersytetu i godności 
Studenta-Seniora, z wiarą i wytrwa-
le pod tym sztandarem jednoczyć 
wysiłki dla dobra Uniwersytetu, 
Miasta, Powiatu i Ojczyzny.

A jak na inaugurację roku 
akademickiego przystało, była 
pieśń Gaudeamus, wykład, któ-
ry wygłosiła dr Walentyna Wnuk, 
a jego temat to „Jan Paweł II jako 
wzór pomyślnego starzenia się”.

W programie artystycznym 
zaprezentowali się także Barbara 
Pachura oraz słuchacze BUTW. 

Barbara Lesiewicz
zdj. Rafał Smoliński

10 października odbyło się IV Se-
minarium Rynku Nieruchomości, podczas 
którego wręczane były przez wicewo-
jewodę Ewę Mańkowską odznaczenia 
państwowe dla osób zaangażowanych w 
rozwój rynku nieruchomościami.

W trakcie spotkania Daniel Dubas 
- prezes MZBM Sp. z o.o. otrzymał szcze-
gólne wyróżnienie - Srebrną Odznakę 
Honorową, nadaną przez prestiżowy w 
branży związanej z nieruchomościami In-
stytut Gospodarki Nieruchomościami.

Wyróżnienie jest tym bardziej cen-
ną nagrodą, że Instytut stworzony został 
przez organizacje pozarządowe oraz 
wyższe uczelnie związane z gospodarką 
nieruchomościami, ochroną środowiska 
oraz szeroko rozumianą polityką ener-
getyczną. W ramach Instytutu współpra-
cują organizacje pozarządowe, wyższe 
uczelnie, Izby i Federacje zawodowe.

Odznaka Honorowa Instytutu Go-
spodarki Nieruchomościami jest przyzna-
wana osobom fizycznym, działającym na 
rzecz branży nieruchomości i budownic-
twa. Nadanie Odznaki ma na celu uhono-
rowanie tych osób za szczególny wkład 
w rozwój szeroko rozumianej gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska 
oraz działań energooszczędnych.

Przy opracowywaniu, opiniowa-
niu i ocenie wniosków o nadanie Od-
znaki Honorowej brany pod uwagę jest 
czas aktywnej działalności w branży 
nieruchomości i budownictwa. Jednym 
z kryteriów przyznania odznaczenia jest 
wielkość i znaczenie zasług kandydata 

Srebrna Odznaka Honorowa Instytutu 
Gospodarki Nieruchomościami

oraz zasięg terytorialny jego działalno-
ści - na terenie regionu, całego kraju 
oraz w skali międzynarodowej.

„Nie byłoby tego wyróżnienia gdy-
by nie to, że dano mi szansę i możliwość 
realizowania się zgodnie z wykształce-
niem. Na ten zaszczyt zapracowałem 
wraz z moimi współpracownikami, za co 
im serdecznie dziękuję, ale najbardziej 
zależy mi na mieszkańcach dla których 
pracuję. Gdyby nie oni, ich uwagi, pro-
pozycje, ale i potrzeby, nie byłoby po-
trzeby rozwijania branży w zakresie za-
rządzania nieruchomościami. Dziękuję 
mieszkańcom Bielawy, właścicielom nie-
ruchomości, że mogę praktykować na 
ich nieruchomościach, co m.in. przynio-
sło mi to miłe i cenne wyróżnienie zawo-
dowe nadane przez profesjonalistów z 
branży.” – mówi Daniel Dubas.

Ponadto podczas seminarium 
Daniel Dubas oraz Irena Zeller (Dyrek-
tor ds. eksploatacji w MZBM Sp. z o.o.) 
odebrali nadane przez Krajową Izbę 
Gospodarki Nieruchomościami licencje 
zarządców, świadczące o posiadaniu 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w 
zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi, tym samym potwierdzając swój pro-
fesjonalizm w pracy zawodowej. Należy 
zwrócić uwagę, że aby zdobyć licencję 
od Krajowej Izby niezbędne jest wielo-
letnie doświadczenie lub kierunkowe 
wykształcenie i potwierdzona praktyka 
organizowana przez nieliczne podmioty 
do tego uprawnione.

  Łukasz Masyk

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Bielawy przyjęto uchwałę dotyczącą 
wprowadzenia programu   p.n.  Bielawska Karta Dużej Rodziny (BKDR). W ślad za 
tym, burmistrz miasta podpisał zarządzenie wprowadzające regulamin, określający 
warunki korzystania z uprawnień w ramach programu Bielawska Karta Dużej Rodziny. 

Już teraz kilkanaście podmiotów przystąpiło do programu i zaoferowało 
swoje ulgi. Posiadacze Karty Dużej Rodziny  mogą  korzystać ze zniżek m.in. w 
następujących firmach i instytucjach:

PARTNERZY PROGRAMU „BIELAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”
Miejska Biblioteka Publiczna – Bielawa, ul. Piastowska 19c
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Bielawa, ul. Piastowska 19a
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Bielawa, ul. Gen. Grota Roweckiego 8
ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna – Bielawa, ul. Nowobielawska 5
Pretty Woman Ewelina Minkina (odzież damska i dziewczęca) – Bielawa, ul. Piastowska 2a
Jaśminium Maciej Lisiak (mydlarnia) – Bielawa, ul. Wolności 155b
„G.M.” Grzegorz Machowski – Bielawa, ul. Bankowa 1
Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI – Bielawa, os. Włókniarzy 11
Przedszkole Niepubliczne „WESOŁE KRASNOLUDKI” – Bielawa, ul. 3 Maja 22
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi – Bielawa, ul. Wolności 88
Sportowe Przedszkole Niepubliczne – Bielawa, ul. Klonowa 4
„HD” Henryk Drozdowski (obuwie) – Bielawa, Pl. Wolności 3
Katering FHU Piotr Drozdowski (katering, torby i inne wyroby ze skóry, galante-
ria) – Bielawa, Pl. Wolności 3
Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne – Bielawa, ul. Parkowa 11
„FENIKS” Adrian Paczkowski (meble na wymiar) – Bielawa, ul. Nowobielawska 45/3
P.H.U.P. „BOOM” S.C. M.Luzar, M. i T. Michalak, S. Jurgowiak – Bielawa, ul. Wolności 141
Fryzjerstwo Damsko-Męskie Alicja & Dawid Alicja Nowicka – Bielawa, ul. Obr. 
Westerplatte 15
Zakład Optyki Okularowej Katarzyna Brejnak – Bielawa, os. Włókniarzy 2, 
Dzierżoniów ul. Szarych Szeregów 3 
TOYS Sławomir Hanuszek – Bielawa, Pl. Wolności 9

Szczegółowe informacje na temat oferowanych ulg są dostępne na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz na stronie www.bielawa.pl.

Partnerzy programu otrzymali naklejkę informującą o tym, że w danym miej-
scu honorowana jest Bielawska Karta Dużej Rodziny.  

BIELAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

8 października swoje święto 
obchodzili seniorzy z bielawskiego 
Zespołu Ośrodków Wsparcia. Spo-
tkanie z tej okazji zaszczycili: Danu-
ta Powierza – radna Powiatu Dzier-
żoniowskiego, Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, burmistrz Ryszard Dźwi-
niel oraz ks. proboszczowie – Ce-
zary Ciupiak z parafii Bożego Ciała 
i Krzysztof Pełech z parafii Ducha 
Świętego. Zaproszonych gości 
przywitała dyrektor Grażyna Smo-
lińska, zapraszając do wysłuchania 
kilku piosenek, przygotowanych na 
ten uroczysty dzień przez seniorki 
wraz z radną Barbarą Pachurą.

Były życzenia od przewodni-
czącego Rady i burmistrza i poda-
runek w postaci albumów o spoj-
rzeniu na Bielawę przez artystów i 
o tym jak nasze miasto zmieniło się 
przez ostatnie lata. Burmistrz i prze-
wodniczący wręczyli też wiązanki 

Po raz pierwszy w nowej siedzibie
 „Dzień Seniora” w Zespole Ośrodków Wsparcia

kwiatów najstarszym seniorkom: 
91-letniej Krystynie Ulidowicz i 
90-letniej Bogumile Duckiej.

Z kolei seniorzy podziękowali 
przedstawicielom władz miasta za 
pamięć o nich, ich święcie, a także 

za to, co miasto zrobiło dla Zespołu 
Ośrodków Wsparcia, szczególnie 
za nową, piękną siedzibę.

Po obiedzie i słodkim poczę-
stunku były konkursy i kilkugodzinna 
zabawa.            Barbara Lesiewicz

Na terenie Dolnośląskiego In-
kubatora Art – Przedsiębiorczości 
odbyła się uroczystość Złotych Go-
dów, w której udział wzięło 38 par 
małżeńskich. Medale nadane przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel. Spotkanie z jubilatami od-
było się w sobotę 25 października. 

Medale z okazji 50. roczni-
cy pożycia małżeńskiego otrzyma-
li państwo: Maria i Jan Adlero-
wie, Teresa i Józef Borczykowie, 
Wanda i Jerzy Cebulscy, Wan-
da i Ryszard Chabińscy, Jani-
na i Jarosław Chomowie, Irena 
i Tadeusz Drapichowie, Helena i 
Czesław Duziakowie, Krystyna i 
Lidwik Dychusowie, Aniela i Ste-
fan Gołąbkowie, Zofia i Zygmunt 
Gosowie, Dionata i Jerzy Górscy, 
Stanisława i Stanisław Jaworscy, 
Danuta i Jan Jurakowie, Daniela 
i Wojciech Juraszkowie, Jadwi-
ga i Jan Kacprzakowie, Włady-
sława i Henryk Kajkowscy, Ma-
ria i Stanisław Kilianowie, Teresa 
i Edward Krulikowscy, Alfreda i 

Mieczysław Marcowie, Janina i 
Czesław Mielniczekowie, Józefa 
i Ryszard Młynarscy, Kazimiera 
i Tadeusz Motylewiczowie, Te-
resa i Jan Peasowie, Zofia i Ta-
deusz Plizgowie, Barbara i Mie-
czysław Sedlaczkowie, Hanna i 
Walerian Stajnowie, Stanisława 
i Jordan Szeremetowie, Anna i 
Władysław Taraszkiewiczowie, 
Wiesława i Stanisław Tomcza-
kowie, Irena i Wacław Trawiń-
scy, Łucja i Jan Twardakowie, 

Genowefa i Jan Tyrchowie, Kle-
mentyna i Kazimierz Tyrchowie, 
Genowefa i Czesław Uznańscy, 
Leokadia i Jan Uznańscy, Stani-
sława i Henryk Wiśniewscy, Kry-
styna i Józef Zającowie oraz Ja-
dwiga i Kazimierz Zawodzińscy.  
Niespodzianką przygotowaną spe-
cjalnie dla Jubilatów był występ 
dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Poloneziaki” z bielawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Łukasz Masyk 

Świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego

prezes MZBM Daniel Dubas

Kwiaty od przewodniczącego Rady dla najstarszej seniorki

38 par świętowało Złote Gody
zdjęcie z burmistrzem Ryszardem Dźwinielem 
na pamiątkę

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
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INFORMACJA
o numerach i granicach obwodów głosowania , siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych oraz o okręgach wyborczych –  ich numerach i liczbie  
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządo-

wych zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 

Numer obwodu
Nr 

okręgu 
wybor-
czego

Liczba rad-
nych wy-
bieranych              
w okręgu

Granice obwodów oraz okręgów Siedziba

1
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
oraz przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

1 1
ulice: Ceglana, Dzierżoniowska, Grunwaldzka, Jana 
Kilińskiego, Tadeusza  Kościuszki, Piławska, Prosta, Ka-
zimierza Pułaskiego, Rolna,Wodna, Wolności od nr 1 do  
nr 34d, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 11 

Bielawski Inkubator Przed-
siębiorczości
Sala Konferencyjna 
ul. Wolności 24
tel. 74/ 645 22 88

2
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

2 1

Plac Świętej Faustyny Kowalskiej, ulice: ks. Romana Bi-
skupa, Bratkowa, Brzeżna,  Fiołkowa, Jaśminowa, Kolejo-
wa, Krucza, Makowa, Pocztowa, ks. Jerzego Popiełuszki,  
Tkacka, Tulipanowa, Wincentego Witosa, Wolności od nr 
35 do nr 58, Stefana Żeromskiego od nr 12 do nr 32     

Gimnazjum nr 
1  
ul. Brzeżna 48   
tel. 74/ 834 10 28

3
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

3 1
ulice : Bohaterów Getta,  Handlowa, Poziomkowa, 
Przemysłowa, Wolności od nr 60 do nr 74a, Stefana 
Żeromskiego od nr 33 do nr 41a

Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego
ul. Stefana Żeromskiego 41
tel. 74/ 833 45 67

4
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

4 1
ulice: Miodowa, Osiedlowa, Osiedle Włókniarzy od nr 3 
do nr 5, Przedwiośnie, Stanisława Staszica, Wolności od 
nr 93a do nr 101c, Wschodnia, Stefana Żeromskiego od 
nr 42 do nr 44d 

Klub Spółdzielni Mieszka-
niowej
Osiedle Włókniarzy 1
tel. 74/ 834 06 50

5
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

5 1
Plac Ks. Kardynała Wyszyńskiego, ulice: Hotelowa, 
Kwiatowa, Osiedle Włókniarzy od nr 6 do końca, Włók-
niarzy, Stefana Żeromskiego od nr 54 do nr 60

Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7
Osiedle Włókniarzy 10
tel. 74/ 645 22 30

6
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

6 1
Plac Młodzieży, ulice: Gołębia, Krótka, Łabędzia, Nie-
cała, Owocowa, Parkowa, Gen. Grota Roweckiego od nr 
11 do końca, Sosnowa, Szpakowa, Wojska Polskiego, 
Wolności od  nr 75 do  nr 91

Gimnazjum nr 2
ul. Parkowa 12
tel. 74/ 645 22 10

7
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

7 1 ulice: 1 Maja od nr 2 do nr 30, 11 Listopada, Osiedle 
XXV-lecia PRL od nr 1 do nr 5d, Jana III Sobieskiego

Gimnazjum nr 2
ul. Parkowa 12
tel. 74/ 645 22 66

8
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
oraz przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

8 1 ulice: Gen. Broni Zygmunta Berlinga, Osiedle XXV-lecia 
PRL od nr 6  do nr 20

Żłobek Publiczny
ul. Gen. Grota Roweckiego 7
tel. 74/ 645 22 26

9
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

9 1 ulice: Osiedle  XXV-lecia PRL od nr 21 do nr 31, Ignace-
go Paderewskiego

Ekologiczne Przedszkole 
Niepubliczne
ul. Parkowa 11
tel. 74/ 645 22 24

10
Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych oraz prze-
znaczony do głosowania 
korespondencyjnego

10 1
Aleja Jana Pawła II, ulice: Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Cypriana Kamila Norwida, Osiedle Europejskie, 
Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Gen. Włady-
sława Sikorskiego od nr 22 do końca

Klub „Sowa” Spół-
dzielni Mieszkaniowej                                             
ul. Jana III Sobieskiego 17
tel. 74/ 833 45 78

11
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

11 1 ulice: Osiedle XXV-lecia PRL od nr 32 do  nr 38
Szkoła Podstawowa  Nr 10                                            
ul. Gen. Grota Roweckiego 6
tel. 74/ 645 22 15

12
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

12 1
ulice: 1 Maja od nr 31 do końca, Gen. Grota Roweckie-
go od nr 2 do nr 10, Obrońców Westerplatte od nr 1 do 
nr 13, Osiedle XXV-lecia PRL od nr 39 do końca, Józefa 
Piłsudskiego, Słoneczna, Wesoła

Szkoła Podstawowa  Nr 10                                            
ul. Gen. Grota Roweckiego 6
tel. 74/ 645 22 19

13
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

13 1 ulice: 3 Maja od nr 1 do nr 45, Wolności od nr 102 
do końca

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 20
tel. 74/833 11 42

14
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
oraz przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

14 1
ulice: Bolesława Chrobrego, Marii Konopnickiej, Karola 
Marksa, Obrońców Westerplatte od nr 14 do końca, 
Elizy Orzeszkowej, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 
2 do nr 6, Szkolna, Juliana Tuwima

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Szkolna 5
tel. 74/833 46 06

15
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
oraz przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

15 1

Plac Wolności, ulice: Adama Asnyka, Azaliowa, Banko-
wa, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 20, Krańcowa, 
3 Maja od nr 48 do końca,  Ostatnia, Piastowska od nr 
1 do nr 17, Przeskok, Różana, Henryka Sienkiewicza, 
Sportowa, Stefana Żeromskiego od nr 61 do końca

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 48
tel. 74/ 833 44 51

16
Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 
oraz przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

16 1 ulice: Akacjowa, Boczna, Cmentarna, Graniczna, Jana 
Hempla, Lipowa, Lotnicza, Strażacka, Teatralna, Willowa

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Lotnicza 5
tel. 74/ 645 22 12

17
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

17 1
Plac Kościelny, ulice: Górska, Klonowa, Mikołaja Koper-
nika od nr 21 do końca, Ludowa, Piastowska od nr 18 
do nr 58a, Spółdzielcza, Wiśniowa, Zaułek Wiśniowy

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Ludowa 11
tel. 74/ 645 22 48

18
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

18 1
ulice: 22 Lipca, Mała, Ostroszowicka, Piastowska od nr 
59 do końca, Szewska, Ludwika Waryńskiego od nr 1 
do nr 27, Wiejska od nr 1 do nr 13

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Ludowa 11
tel. 74/ 645 22 48

19
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

19 1
ulice: Brzozowa, Bukowa, Czerwona, Jodłowa, Kaszta-
nowa, Młodych, Marcelego Nowotki, Polna, Przodowni-
ków Pracy, Wiosenna

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Cechu Rzemiosł Różnych  i 
Małej Przedsiębiorczości
ul. Polna 2
tel. 74/ 833 21 16

20
Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych oraz prze-
znaczony do głosowania 
korespondencyjnego

20 1
ulice: Fryderyka Chopina, Jasna, Kamienna, Janusza 
Korczaka, Zygmunta Krasińskiego, 9 Maja, Adama 
Mickiewicza, Osiedle Podgórskie, Słomiana, Juliusza 
Słowackiego, Słowiańska, Wysoka

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Ludwika Waryńskiego 50
tel. 74/645 22 08

21
Lokal przeznaczony do 
głosowania korespon-
dencyjnego

21 1
ulice: Leśna, Nowobielawska, Pod Lasem, Sowia, Lu-
dwika Waryńskiego od nr 28 do końca, Wiejska od nr 
14 do końca

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Ludwika Waryńskiego 50
tel. 74/645 22 08

22 1 1 Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
ul. Stefana Żeromskiego 2
tel. 74/ 833 41 31

W dniu wyborów lokale czynne będą w godzinach od 7.00. do 21.00.
Pełnomocnik Wyborczy
Aleksandra Szewczyk

17 października odbyło się 
zebranie członków Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, na którym pre-
zes Zarządu Ewa Glura przedsta-
wiła sprawozdanie z pracy za I po-
łowę 2014 roku. Gościem spotkania 
był Leszek Stróżyk – przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy.

W okresie sprawozdawczym 
ukazała się publikacja „Bielawa w 
kalejdoskopie”, wydana z okazji 90. 
rocznicy nadania praw miejskich 
Bielawie oraz 170. rocznicy wybu-

chu powstania tkaczy sowiogór-
skich, której autorami są członko-
wie Towarzystwa. 

Tradycyjnie prezes i człon-
kowie byli i są współorganizato-
rami Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej. Członkowie 
Zarządu zasiadali w jury wielu 
przeglądów i konkursów. Prezes 
Towarzystwa była kierownikiem or-
ganizacyjnym pleneru malarskiego, 
a podczas majowej sesji wystąpi-
ła z okolicznościowym referatem 

wzbogaconym zdjęciami ze zbio-
rów Tadeusza Łazowskiego, z 
okazji 170. rocznicy buntu tkaczy 
sowiogórskich.

Było to szczególne półrocze 
dla Towarzystwa Przyjaciół Biela-
wy. Organizacja otrzymała pod-
czas uroczystej czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej medal „Zasłużony 
dla Miasta Bielawa”, a prezes Ewa 
Glura tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Bielawa.

  B. Lesiewicz

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy podsumowało swoją półroczną działalność

1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana 
działka gruntu nr 416/19 obręb Północ o pow. 119 m2. 

Nieruchomość ujawniona jest w KW 15452, pro-
wadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, ma moc-
no podłużny kształt w ewidencji gruntów sklasyfikowana 
jest jako grunty zurbanizowane Bp. Obszar w pełni uzbro-
jony (sieci uzbrojenia położone są w ulicy Stefana Żerom-
skiego) o funkcji pomocniczej dla zabudowy mieszkanio-
wej, dostęp do drogi publicznej zapewniony jest przez 
działki nr 416/17 i 418 obręb Północ. Nieruchomość po-
łożona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według 
studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej.  

2. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 
2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Biela-

wie, sala narad nr 16 /II piętro/. 
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 

10 450,00 zł /dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 
złotych/.  

4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej 
należy wnieść przelewem środków pieniężnych na ra-
chunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/
Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóź-
niej w dniu 5 grudnia 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Bielawie.

5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionej przyczyny.

6. Pełną informację dotycząca przetargu zawiera 
ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w 
Bielawie oraz na stronach  www.um.bielawa.pl i www.
bip.um.bielawa.pl .

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia niezabudowanej działki gruntu nr  416/19 obręb 

Północ położonej  na terenie miasta Bielawa w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego 42a.

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

Pl. Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 244/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 29.10.2014 r.

Dla 32 uczniów klasy pierw-
szej 10 października 2014 r. był 
dniem bardzo ważnym – na sztan-
dar szkoły złożyli uroczyste ślu-
bowanie i przez p. dyrektor szko-
ły Marię Tomsię pasowani zostali 
na pełnoprawnych uczniów, którzy 
przez trzy lata będą zgłębiać wie-
dzę ogólną i zawodową. Zostając 
uczniami stali się również pracow-
nikami młodocianymi zakładów 
rzemieślniczych. Kształcić się będą 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, lakier-
nik, kamieniarz, elektryk, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sani-
tarnych, fryzjer, piekarz, kucharz, 
sprzedawca. 

Dyrektor szkoły życzyła 
pierwszoklasistom dobrych wyni-
ków w nauce, wytrwałości w dą-
żeniu do osiągnięcia celu oraz 
współtworzenia w szkole miłej i 
przyjaznej atmosfery.

W tym dniu również ubiegło-
roczni absolwenci po zdaniu eg-
zaminów czeladniczych odebrali 
dyplomy potwierdzające ich kwali-
fikacje. Pasowania na czeladników 
Szablą Kilińskiego dokonał Starszy 

Cechu p. Kazimierz Rachowiecki. 
Były gratulacje, wyróżnienia i ży-
czenia – powodzenia i sukcesów w 
pracy zawodowej oraz satysfakcji z 
wykonywanego zawodu. 

W dniu ,,Święta Szkoły” 
uczniowie nie zapomnieli o swoich 
nauczycielach z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. W krótkim pro-
gramie artystycznym wyrazili swo-
ją wdzięczność i podziękowanie 

,,Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo”           (Piotr Szreniawski)

,,Święto Szkoły”  w ZSZ CRRiMP

za przekazywaną im wiedzę (wyk. 
Izabela Trykoszko, Katarzyna Śliz, 
Klaudia Magusiak). 

Na wszystkich na boisku szkol-
nym czekała niespodzianka – wspól-
ne grillowanie! Zapach pieczonych 
kiełbasek roznosił się po całej oko-
licy. Na pewno taka forma ,,święto-
wania” przyczyniła się do integracji i 
wzajemnego bliższego poznania.

 Jadwiga Łakomska

21 października odbyło 
się kameralne spotkanie z cyklu 
„Czytanki Dzieciaczka”. Tym ra-

zem tematem przewodnim była 
mysz, która należy do rodziny 
gryzoni. Mysz jest szkodnikiem, 

O myszce, co chwaliła swój ogonek – Czytanki Dzieciaczka
ma zwykle długi ogon, stale ro-
snące siekacze, niezwykle ak-
tywna w nocy i jest wszystko-
żerna. Mysz jest podobna do 
szczura. Gatunki – badylarka, 
mysz domowa, leśna, polna, za-
roślowa, szczur śniady, wędrow-
ny. Plan zajęć został w pełni zre-
alizowany. Były zagadki nawet o 
myszce komputerowej, czytan-
ki, popularna zabawa dziecięca 
„Uciekaj myszko do dziury”. Na-
miot posłużył jako norka i jeden 
z uczestników grał uciekającą 
myszkę. Zabawa dała wiele rado-
ści. W trakcie słuchania piosen-
ki „Smerfetka i mysz” wykonano 
portrety kolorowych myszek. 

Postać myszki jest częstym 
bohaterem bajek o zwierzątkach. 
Poznaliśmy Longinka, który zrozu-
miał, że długi ogonek może być też 
niebezpieczny. „Ma długi ogonek, 
oczy jak paciorki. Gdy zobaczy 
kota umyka do norki”.

   Jolanta Pawlak
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Bielawa pozyskała 3 mln 
złotych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli 

z tzw. „schetynówek”. Dzięki temu 
w przyszłym roku przebudowanych 
zostanie aż 11 ulic w centrum mia-

Przebudowa dróg za 8 mln złotych w 2015 roku! 
- dofinansowanie ze schetynówek dla Bielawy

sta. Oprócz tego pojawią się 2 ron-
da, 5 zatok autobusowych oraz 745 
miejsc parkingowych. Dodatkowo 

drogowcy wyremontują wszystkie 
instalacje - elektryczne, wodne, 
kanalizacyjne i telekomunikacyjne 
oraz wykonają przy drogach nowe 
oświetlenie i ścieżki rowerowe. To 
wszystko sprawi, że centrum Biela-
wy całkowicie zmieni swoje oblicze. 

Informację o przyznaniu Biela-
wie dotacji na projekt o łącznej war-
tości 8 mln złotych ogłosił 31 paź-
dziernika Wojewoda Dolnośląski. W 
ramach inwestycji zmodernizowane 
zostaną następujące ulice: 1 Maja, 
Gen. G. Roweckiego, Parkowa, 11 
Listopada, Jana III Sobieskiego-
,Gen. Z. Berlinga, Wesoła, Słonecz-
na, Obr. Westerplatte oraz B. Chro-
brego i K. Marksa. Ronda zostaną 
wybudowane na skrzyżowaniach 
ulic: 1 Maja - Gen. Z. Berlinga (li-
kwidacja sygnalizacji świetlnej) oraz 

Gen. G. Roweckiego - Gen. Z. Ber-
linga. Inwestycja, która będzie jed-
nym z największych przedsięwzięć 
w historii Bielawy, jest w tym obsza-
rze miasta koniecznością. Wspo-
mniane drogi są bowiem mocno 
zniszczone i nie posiadają wystar-
czającej, jak na dzisiejsze potrzeby, 
ilości miejsc parkingowych. Ponad-
to, to właśnie tutaj, ze względu na 
obecność dużych sklepów, pływalni, 
szkół, banków czy przychodni zdro-
wia, notuje się największe natężenie 
ruchu samochodowego i pieszego. 
Ze względu na wielkość zadania, 
prace budowlane rozpoczną się wio-
sną, a zakończą jesienią 2015 roku. 

Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że Bielawa od początku uru-
chomienia Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (2008 
r.), każdego roku skutecznie za-
biega o fundusze na rozwój i mo-
dernizację infrastruktury drogowej. 
Dzięki temu powstały drogi m.in. na 
terenie bielawskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park”, wybudowa-
no łącznik ulic Sikorskiego i Wojska 
Polskiego oraz przebudowano ulice 
K. Pułaskiego, J. Kilińskiego i Gen. 
W. Sikorskiego. Dzięki Programowi 
powstały również ronda: „Pochyłe”, 
„Miast partnerskich” oraz „Bielte-
xu”. Natomiast w tym roku odda-
ne zostały do użytku nowe drogi na 
osiedlach Południowym i Europej-
skim. 

 To nie koniec dobrych in-
formacji. W 2015 roku na podsta-
wie wniosku złożonego przez po-
wiat dzierżoniowski, Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych dofinansuje również przebu-
dowę ponad połowy drogi Bielawa 
– Pieszyce (druga część będzie 
modernizowana w kolejnym roku). 
Gmina Bielawa wspólnie z Powia-
tem Dzierżoniowskim zabiega rów-
nież o przebudowę skrzyżowania 
ul. S. Żeromskiego i Boh. Getta na 
rondo. Całe zadanie powinno zo-
stać zrealizowane do końca 2016 r. 

  
  Ł.Masyk 

23 października młodzież 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego z Dzierżoniowa 
spędziła czas na zajęciach o sztu-
ce w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bielawie. Dziewczyny wraz z 
nauczycielką Magdaleną Borze-
stowską obejrzały wystawę prac 
wykonanych metodą haftu wstą-
żeczkowego Marioli Ogórek, na-

stępnie w dziale Czytelnia bibliote-
karka Jolanta Pawlak przedstawiła 
księgozbiór z różnych dziedzin sztu-
ki, np. malarstwo, fotografika, archi-
tektura, rzeźba, film, teatr. Sztuka 
to jeden z zasadniczych sposobów 
uzewnętrzniania zdolności twór-
czych człowieka. Według Władysła-
wa Tatarkiewicza sztuka jest odtwa-
rzaniem rzeczy, konstruowaniem 

form bądź wyrażaniem przeżyć, pod 
warunkiem, że efekt tego odtwarza-
nia, konstruowania, wyrażania, zdol-
ny jest zachwycać, wzruszać lub 
wstrząsać. W Pokoju Spotkań grupa 
chętnie przeglądała albumy z malar-
stwem lub sztuką współczesną dla 
dzieci. Dziewczyny mogły wyrażać 
swoje opinie na temat wybranych 
obrazów, dekoracji stołu, tworzenia 
bukietów czy utworów muzycznych. 
Przy muzyce relaksacyjnej uczest-
niczki zajęć z zamkniętymi oczami 
poruszały rytmicznie kredkami na 
arkuszu papieru i tworzyły cieka-
we rysunki. Po zaznaczeniu kontu-
rów wyłoniła się kangurzyca, chmu-
ry, pioruny, kwiat w kształcie serca 
czy uśmiechnięta buźka. Pojęcie 
sztuki zmieniało się przez stule-
cia, dla każdego dzieło sztuki może 
oznaczać co innego, ale nie ulega 
żadnym wątpliwościom, że sztu-
ka jest naprawdę piękną dziedziną 
i na pewno ma wzięcie u wielu lu-
dzi. Rozpoczęty cykl spotkań „Doj-
rzewam z książką” jest próbą uka-
zania, że literatura, muzyka i sztuki 
plastyczne mogą wzbogacać świat 
wokół nas i w nas.  

  Jolanta Pawlak

Zachęta do sztuki

podpisy

11 Listopada Grota Roweckiego Jana III Sobieskiego

Słoneczna

Skrzyżowanie Berlinga - Grota Roweckiego
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ła projekt „Ekoinnowacje drogą 
do efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw”. Celem projek-
tu jest zwiększenie efektywności 
energetycznej 200 polskich małych 
i średnich przedsiębiorstw poprzez 
zmniejszenie przez nie zużycia 
energii. Cel ten zostanie osiągnię-
ty dzięki realizacji 40 dwudniowych 
szkoleń z zakresu ekoinnowacji 

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA 
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony dotyczący zbycia lokalu nie-

mieszkalnego A wraz z prawem własności gruntu położonego na terenie mia-
sta Bielawa przy ulicy Obrońców Westerplatte 17

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr A oraz udział 
3802/10000 w częściach wspólnych oraz w prawie własności zabudowanej działki 
nr 652/1 obręb Osiedle o pow. 189 m2. Nieruchomość ujawniona jest w KW 27189, 
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżonio-
wie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lokal niemieszkalny nr A o pow. użytkowej 82,75 m2, składający się z 7 po-
mieszczeń i pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 30,50 m2, położony jest 
na parterze budynku nr 17 przy ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzykondygnacyjny o ogólnej po-
wierzchni użytkowej 229,35 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych 68,50 
m2, położony na działce 652/1 obręb Osiedle o pow. 189 m2.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązujące-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem B. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 16 /II piętro/. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r. 
Drugi przetarg odbył się w dniu 5 września 2014 r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł /osiemdziesiąt 

tysięcy złotych/, w tym wartość udziału w prawie własności gruntu wynosi – 5 
700,00 zł /pięć tysięcy siedemset złotych/, 

4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy 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 5 grudnia 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadia wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwo-
łania, 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, stosownych pełnomocnictw, do-

wodów tożsamości osób reprezentujących 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 naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 167, 
poz. 1758 z późniejszymi zmianami), obowiązany jest przedstawić komisji zezwo-
lenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umo-
wy 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, pomniejszona o wpłacone 
wadium płatna w całości przed podpisaniem 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 nieru-

chomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną.
11. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zainteresowanemu. Szczegó-

łowych 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 .

14 października w całej Polsce ob-
chodzony jest Dzień Komisji Edukacji Na-
rodowej, który powszechnie świętowany 
jest jako Dzień Nauczyciela. W przededniu 
tego święta doceniono pracę nauczycieli z 
rejonu wałbrzyskiego podczas uroczysto-
ści zorganizowanej w Zamku Książ, w któ-
rej wzięli  udział parlamentarzyści: Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-
-Leszczyńska, Wiesław Kilian, Wojewoda 
Dolnośląski Tomasz Smolarz, Dolnośląski 
Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, przed-
stawiciele lokalnych samorządów i liczne 
grono pedagogów

W trakcie okolicznościowego 
spotkania  Wojewoda Dolnośląski  w 
imieniu Prezydenta RP wręczył srebr-
ne i brązowe Krzyże Zasługi oraz zło-
te, srebrne i brązowe Medale za Długo-
letnią Służbę. Wyróżnieni nauczyciele 
otrzymali również przyznane przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej medale 
Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród uhonorowanych nauczycieli 
znalazły się Helena Chojnacka Małecka i 
Alicja Kossowska, od kilku lat pracujące 
w Szkołach Niepublicznych w Bielawie za-
rządzanych przez Darię Michalską.

Święto Komisji Edukacji Narodo-
wej upamiętnia datę jej powstania w 1773 
roku. Polska była wówczas pionierem w 
tworzeniu powszechnego systemu kształ-
cenia, poprzez wprowadzenie reform, 
które stały się podstawą nowoczesnej 
edukacji. Szkoły Niepubliczne w Bielawie 
dzisiaj z pewnością stanowią awangardę 
w podejmowaniu nowoczesnych projek-
tów, realizacji odważnych przedsięwzięć 
w kształceniu młodzieży i dorosłych.

Podczas wystąpienia Tomasz 
Smolarz przypomniał słowa Abraha-
ma Lincolna: „Jaką mamy dziś szkołę, 
taką będziemy mieć elitę rządzącą w 
przyszłości”. Wojewoda pogratulował 
wszystkim odznaczonym nauczycie-
lom oraz pracownikom oświaty. „Niech 
wręczone wyróżnienia stanowią do-
wód szczególnego zaufania i uznania 
dla Państwa dotychczasowych osią-
gnięć. Serdeczne życzenia kieruję rów-
nież do pracowników niepedagogicz-
nych administracji i obsługi, bez których 
działalność placówek oświatowych nie 
przebiegała by tak sprawnie.” Tomasz 
Smolarz życzył wszystkim nauczycie-
lom, żeby ich praca była dla nich przy-
jemnością, a postępy uczniów źródłem 
satysfakcji i dumy z wykonywanej pracy. 

Nauczyciele Szkół Niepublicznych w Bielawie „ na Medal”.
13.10.2014 Zamek Książ

W Zespole Szkół Zawo-
dowych CRR w Bielawie 10 paź-
dziernika odbyła się uroczystość, 
w czasie której dokonano miano-
wania bielawskiego rzemieślnika 
na mistrza, a absolwentów szko-
ły zawodowej na czeladników. W 
obecności Zarządu Cechu, Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Stróży-
ka oraz pracowników i uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej CRRiMP w Bielawie, Vice Prezes Izby 
Rzemieślniczej w Opolu i zarazem Starszy Cechu w 
Bielawie – Pan Kazimierz Rachowiecki, najwyższym 
odznaczeniem w rzemiośle - Szablą im. Jana Kiliń-
skiego, mianował uczniów szkoły zawodowej na cze-
ladników danego zawodu. 

Zanim jednak nastąpiło mianowanie czeladni-
ków, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka 
poinformowała zebranych, że w tym roku za pośred-
nictwem bielawskiego Cechu do egzaminu mistrzow-
skiego przystąpiła 1 osoba, a do egzaminów czelad-
niczych 16 osób. Tytuł mistrza w zawodzie stolarz 
zdobył lokalny rzemieślnik – Pan Mieczysław Wy-
pych, a wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej dyplomy czeladnicze uzyskało: 5 fryzjerów, 
4 elektryków, 3 mechaników pojazdów samochodo-
wych, 2 stolarzy, 1 monter instalacji i urządzeń sani-
tarnych oraz 1 murarz-tynkarz.

W gronie mianowanych znaleźli się także naj-
lepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnie-

Mianowania na mistrza i czeladnika
niem: na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratula-
cje zasługują młodzi stolarze: uczeń Pan Mieczysława 
Wypycha – Erwin Kuchar oraz uczeń Pana Sławo-
mira Chorążego – Dawid Jędrasik. Gratulacje nale-
żą się także czeladnikowi w zawodzie elektryk – Bar-
tłomiejowi Woźniakowi, który naukę zawodu odbywał 
u Pana Kazimierza Rachowieckiego oraz Piotrowi 
Stachurskiemu – młodemu monterowi instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych – uczniowi Pana Lesława Żaczka. 
Dla wyróżnionych w dowód uznania dyrektor Biura Ce-
chu Katarzyna Wierzbicka wraz ze Starszym Cechu 
Kazimierzem Rachowieckim przygotowali ozdobne li-
sty gratulacyjne. 

Wszystkim mistrzom i czeladnikom składamy najser-
deczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

Z okazji Jubileuszu 85-lecia 
poświęcenia 
Kościoła pw. 
Ducha Świę-
tego oraz ob-
rzędu konse-
kracji ołtarza 
i poświęce-
nia Kościoła 
po remoncie, 
przedstawi -
ciele władz 

rzemiosła polskiego Prezes Izby 
Rzemieślniczej w Opolu - Tadeusz 
Staruch oraz Starszy Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie - Kazimierz Ra-
chowiecki przekazali Parafii pw. 
Ducha Świętego Relikwiarz, w któ-
rym umieszczono relikwię błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki. 

BIELAWSKIE RZEMIOSŁO PODCZAS JUBILEUSZU 
85-LECIA POŚWIĘCENIA KOŚIOŁA

Relikwiarz został ufundowany przez 
opolską Izbę i bielawski Cech. 

W trakcie tak pięknego Jubi-
leuszu, którego obchody odbyły się 
5 października  w Parafii pw. Du-
cha Świętego w Bielawie,  biskup 
pomocniczy diecezji świdnickiej 
Adam Bałabuch wręczył odzna-
czenia diecezjalne nadane przez 
biskupa ordynariusza Ignace-
go Deca. Odznaczenia otrzymało 
dwóch bielawskich rzemieślników 
– Członków Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości 
w Bielawie – szczególnie zaanga-
żowanych w działalność wspólnoty 
parafialnej. Order św. Stanisława 
– Za zasługi dla Diecezji Świd-
nickiej otrzymał Kazimierz Ra-
chowiecki, a Pierścień Diecezji 
Świdnickiej został wręczony An-

drzejowi Jaworskiemu. W imieniu 
bielawskiego Cechu, serdecznie 
gratuluję osobom odznaczonym 
wyróżnienia za pracę społeczną na 
rzecz Kościoła i Parafian.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

W 
dniach 7- 8 
października 
w Cechu Rze-
miosł Róż-
nych i Małej 

Przedsiębiorczości w Bielawie, 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, firma Spe-
edup Inqbator Sp.zo.o. realizowa-

SZKOLENIE ENERGETYCZNE 
DLA BIELAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW

oraz przeprowadzeniu 5400 go-
dzin doradztwa z zakresu kogene-
racji, fotowoltaiki oraz efektywności 
energetycznej.

W szkoleniu współfinanso-
wanym przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, udział wzięło 
ośmiu bielawskich rzemieślników 
z branż stolarskiej i cukierniczej. 
W pierwszym dniu projektu Dyrek-
tor Operacyjny firmy MediaTech z 
Bydgoszczy Krzysztof Śmieszek 
zapoznał uczestników z korzyścia-
mi płynącymi z wyboru właściwej 
grupy taryfowej oraz ukierunkował 
ich na optymalizację zużycia ener-
gii. Podczas drugiego dnia spotka-
nia, specjalista ds. doradztwa ener-
getycznego Sebastian Batorski z 
firmy ECM POLSKA Sp.zo.o. z Po-
znania przedstawił zastosowanie i 
korzyści z pracy układów kogene-
racyjnych oraz zapoznał uczestni-
ków z systemem fotowoltaiki w Pol-
sce i na świecie.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

Uwaga producenci owoców i warzyw
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 29 października 2014 r. producenci owoców i wa-

rzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR. Szczegóły 
na www.arr.gov.pl/.

Order św. Stanisława – Za zasługi 
dla Diecezji Świdnickiej otrzymał 
Kazimierz Rachowiecki

Helena Chojnacka-Małecka 

Alicja Kossowska
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Lata 2010 - 2014 był czasem dużych inwesty-
cji i bardzo wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych. Tylko w tym okresie nasze 
miasto zainwestowało w rozwój 81,3 mln zł, a miej-
ski budżet zasiliły fundusze zewnętrzne w wysoko-
ści 63 mln zł. 

Ważne jest również to, że zmniejszyliśmy za-
dłużenie miasta z 48,6% do 35,2% (przy maksymal-
nym przyjętym ustawowo wskaźniku 60% zadłuże-
nia). 

Natomiast dzięki dużemu zaangażowaniu rad-
nych, pracowników Urzędu Miasta i podległych jed-
nostek organizacyjnych, Bielawa może pochwalić 
się systematycznie rosnącym budżetem. Na koniec 

kadencji, czyli w 2014 roku, wypracowaliśmy do-
chody na poziomie 120,3 mln złotych. 

Duże korzyści przyniosły działania na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości, a ich efektem jest  
zmniejszające się bezrobocie - z 3363 osób w 2006 
roku do 1404 osób w 2014. 

Do jednych z największych sukcesów zaliczyć 
należy pozyskanie inwestora do bielawskiej pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przy ulicy Grunwaldzkiej oraz dwóch inwestorów do 
Bielawskiego Parku Przemysłowego w rejonie alei 
Jana Pawła II. 

Najlepiej dokonania tej kadencji obrazują za-
mieszczone fotografie.

Żłobek Publiczny Złote Kompasy 2013

Regałowisko

Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko piłkarskieRDF

Przedszkole Publiczne nr 4

Szabla Kilińskiego od Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości

Moto Show Bielawa 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

Plac zabaw przy ul. Żeromskiego

Kino 3D - Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości

Orlik przy Szkole Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości
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Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

Bike Maraton 

Bielawski Park Przemysłowy - Frech Tools Poland

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

Główne nagrody w  plebiscycie Sudeckie Kryształy

Bielawska 10-tka

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie Główne nagrody w  plebiscycie Złote Kompasy Drogi w Parku Przemysłowym

Lines of Bielawa

Lines of Bielawa

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Fontanna na sudetachDrogi w ramach schetynówek 

Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Moto Show Bielawa 
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Podstrefa ekonomiczna - firma Techspring

Sowie Wzgórza

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4

Drogi w ramach schetynówekGimnazjum nr1 kompleks lekkoatletycznyBudynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Żeromskiego

Ul. Pułaskiego
Ul. Grunwaldzka - droga dojazdowa do podstrefy 
ekonomicznej.

Ul. Żeromskiego po remoncie

Lines of Bielawa

Budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Żeromskiego Plac zabaw przy ul. Żeromskiego

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7

RDF

Bielawska 10-tka
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7 października w Art-Gale-
rii Art-Inkubatora odbył się, w ra-
mach Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, wernisaż wysta-
wy malarstwa Jiri Kollerta. To już 
czwarta bielawska wystawa tego 
czeskiego artysty, który od 21 lat 
przyjeżdża do Bielawy na organi-
zowane plenery malarskie.

Jiri Kollert urodził się w 1936 
r. w Policach nad Metuji. Jest sa-
moukiem, ale duży wpływ na jego 
twórczość artystyczną miała wy-
stawa czeskiej malarki Antoniny 
Slavik. Pod wpływem jej impresjo-
nistycznego malarstwa tworzy do 
dzisiaj. Kollert to malarz okolic Po-
lic, Broumova i Nachodu i najwięcej 
obrazów przedstawia właśnie ten 
rejon Czech. Maluje pejzaże oraz 
tworzy kompozycje florystyczne.

Na kolejnej bielawskiej wy-
stawie zaprezentował 61 prac. To 
przepiękne obrazy. Przyroda uka-
zana o różnych porach roku i dnia. 
Wspaniałe martwe natury i niezwy-
kłe kwiaty. Tematyka obrazów bar-
dzo różnorodna, bo talent artysty 
przeogromny. Kilka obrazów to wi-

Wystawa obrazów Jiri Kollerta
doki na Bielawę i szczególne dla 
niej miejsca.

Wernisaż zaszczycili swoją 
obecnością Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 
Aleksander Siódmak – prezes Bie-
lawskiej Agencji Rozwoju Lokalne-
go, Krzysztof Pludro – Honorowy 
Obywatel Miasta Bielawa oraz Ewa 
Glura – Honorowy Obywatel Miasta 
Bielawa, organizatorka bielawskich 
plenerów malarskich.

W szczególny klimat wpro-
wadziła uczestników wernisażu 
Agnieszka Letniowska piosenka-
mi „Malovany dźbanku” i o miłości 
w Paryżu.

Organizatorzy wystawy to: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokal-
nego oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy.

           Barbara Lesiewicz

Członkowie „Kanapki Literac-
kiej”, Barbara Pachura i Krzysztof 
Sobczak  z klubu POZYTYWKA 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie,  w dniach 17-19 paź-
dziernika gościli w Broumovie. Od-
były się tam  XV Dni Poezji, które  
organizuje Věra Kopecká. Uczest-
nikami spotkania byli Polacy i Cze-
si. Część spotkań, warsztatów i 
imprez miała miejsce w czeskich 
Krinicach  oraz naszym Mieroszo-
wie. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zaprezentowali swoją twórczość 
przed zgromadzoną publicznością 
zarówno w Czechach jak i w Pol-
sce. 

XV Dni Poezji w Broumovie
Z broumovskich spotkań po-

wstał  tomik poezji „ÚDOLÍ SLOV”, w 
którym zamieszczona jest twórczość 
wszystkich uczestników XV Dni Poezji.  

Organizatorzy spotkania za-
pewnili wszystkim osobom cie-
kawy program, który sprawił, że 
bez względu na język, miejsce za-
mieszkania, wiek ... wszyscy mu-
sieli się ze sobą zintegrować po 
to,  by razem pracować. Było bar-
dzo zabawnie i wesoło  (…)  nikt 
się nie nudził. Pozostały miłe wspo-
mnienia, a także nowe kontakty, 
które zaowocują podczas IX Nocy 
Poetów w Bielawie  14 listopada o 
godz. 18.00 w klubie „Pozytywka”.

Mariola Ogórek zdecydowa-
ła się zaprezentować i ujawnić swój 
niedawno odkryty talent i pokazać 
swoje oryginalne prace w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Oryginalne, 
bo malowane igłą i wstążką, czyli 
techniką nazywaną haftem wstą-
żeczkowym. Zainteresowała się 
tym haftem w marcu tego roku, 
kiedy koleżanka podesłała jej na 
Facebooku link z dziewczynami z 
Rosji zajmującymi się tą techniką. 
Została oczarowana. 

Przeszukiwała Internet wie-
le tygodni w poszukiwaniu sposo-
bu wykonywania tych niezwykłych 
obrazków. Nigdy wcześniej nie ha-
ftowała, nie zajmowała się żadny-
mi robótkami ręcznymi, mówiła że 
„igła przez całe życie miała dla niej 
zęby”. Uważała się za beztalencie. 

Miejska Biblioteka Publiczna
Obrazki „malowane” haftem wstążeczkowym

Ale fascynacja okazała się sil-
niejsza. Tak bardzo jej się to spodo-
bało, że zaczęła tworzyć. Haft wstą-
żeczkowy wychodzi jej coraz lepiej, 
prezentuje swoje prace na swojej stro-
nie na Facebooku, zapisała się w In-

ternecie do grupy zajmującej się ręko-
dziełem i tworzy dalej. I dalej jest pełna 
fascynacji, dalej jej to sprawia ogrom-
ną przyjemność, a najważniejsze, że 
chce się doskonalić w tej sztuce. 

  Powodzenia!

16 października członkowie 
kółka recytatorskiego w składzie: 
Wiktoria Ścisłowska, Katarzy-
na Mazur i Krzysztof Kasztelan, 
działającego w klubie „Pozytywka” 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie, wzięli udział w Powia-
towym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Religijnej w Pieszycach. W 
skład jury wchodzili: Grzegorz Sta-
wiak - reżyser teatralny, ks. Paweł 
Reizer - wikariusz Parafii  pw. Św 
Antoniego w Pieszycach oraz na-
uczyciel religii Kamil Nowacki. 

Wszyscy, przygotowywa-
ni przez Barbarę Pachurę,  za-
prezentowali się bardzo dobrze 
i z przyjemnością słuchało się 
ich recytacji. Ogromne gratulacje 

dla uczestników  tego  konkursu, 
zwłaszcza, że był to konkurs  o za-
kresie powiatowym. Takie konkursy 
sprawiają, że chce się być w gro-
nie  ludzi, którzy lubią recytować, a 
potem słuchać innych. To dobre do-
świadczenie i nauka. Gratulacje dla  
wszystkich uczestników, to był  do-
bry występ i jakże  wielka odwaga. 

Szczególne gratulacje dla 
Krzysztofa Kasztelana, ucznia 
Szkoły Podstawowej im Korne-
la Makuszyńskiego w Piławie Dol-
nej, który zajął  na tym konkursie w 
swojej kategorii III miejsce. Gratula-
cje także dla dziewczynek, którym 
udało się pięknie zaprezentować,  
szczególnym wyróżnieniem jest tak-
że sam udział w tym konkursie!!!

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Pieszycach

W dniach 24-26.10.2014 r. w 
Ząbkowicach Śląskich, w gościn-
nych progach Publicznego Gimna-
zjum nr 2 im. Noblistów Polskich, 
odbył się Mroczny Rajd Jesien-
ny Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej 
ZHP pt. „Mroczna kreatywność”. 
Członkowie każdej drużyny wcielili 
się w wylosowane na zbiórce dru-
żynowych postaci. Wśród niemal 
70 uczestników znalazły się m.in. 
czarownice, mumie, zombie oraz 
wampiry. Piątkowy wieczór upłynął 
na prezentacjach drużyn, przygoto-
wanych przez nie potraw oraz festi-
walu mrocznej kreatywności. W so-
botę uczestnicy Rajdu wzięli udział 
w Manewrach Techniczno-Obron-
nych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
na terenie Wyższej Szkoły Oficer-
skiej we Wrocławiu. Harcerze ćwi-
czyli musztrę z żołnierzami, strzela-
li, wspinali się, ćwiczyli ratownictwo 
przedmedyczne. 

Z soboty na niedzielę odby-
ła się nocna gra mroczna i wszy-
scy mogli osobiście zmienić czas 

Harcerze w mieście Frankensteina
na zimowy o właściwej porze. W 
niedzielę w mieście Frankenste-
ina harcerze zwiedzili laboratorium 
słynnego doktora oraz weszli na 
krzywą wieżę. Rajd wygrała 32 DH 
„T.O.M.C.I.A.” z Bielawy pod wo-
dzą druha Wojciecha Stalicy. Dru-
gie miejsce zajęła 13 DH „Brzozy” 
z Dzierżoniowa na czele z druhem 
Damianem Leśniewskim, która tak-
że wykonała najlepszą kartkę do 
kroniki rajdowej. Ostatnie miejsce 
na podium przypadło 12 DH „Koso-
drzewy” z Dzierżoniowa w debiucie 
nowej drużynowej Patrycji Różak. 

Dyplomy za udział otrzymały 2 
DSH “Wilki” z Bielawy, 7 DH “Iskra” 
z Pieszyc oraz 8 HDCzB “Bugaje” i 
‘39 DSH “Enigma” z Dzierżoniowa.

Rajd przeprowadziła kadra 
Dzierżoniowskiego Kręgu Instruk-
torskiego w składzie: pwd. Prze-
mysław Rabiej, pwd. Karolina Sien-
kiewicz, dh. Monika Kępa. W apelu 
kończącym Rajd wzięła udział Ko-
mendantka Hufca harcmistrzyni 
Krystyna Waś.

Jiri Kollert – pierwszy z prawej

NASTĘPNE WYDANIE 
WIADOMOŚCI BIELAWSKICH

UKAŻE SIĘ 1 GRUDNIA
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Tak można napisać po tym, 
jak w trakcie rozmów z producen-
tem tego filmu, wyszło, że nie został 
przyjęty na żaden inny festiwal, tyl-
ko z powodów tego, że jest ….fan-
tastyczny. Właśnie dlatego istnieje 
eFHa Festiwal ! To miejsce, gdzie 
Ci z bujną wyobraźnią i niestandar-
dowym podejściem do kina, mogą 
pokazać co potrafią. 

Tegoroczny festiwal obfito-
wał w atrakcje nie tylko filmowe. 
Udział jednego z czołowych pol-
skich aktorów, biorącego udział, w 
czołowych produkcjach fantastycz-
nych ubiegłego wieku („Test pilota 
Pirxa”, Klątwa Doliny Węży”, „Po-
wrót Wilczycy”), grającego u boku 
Christophera Lloyda w filmie „Biały 
Smok, Zbigniewa Lesienia, dwóch 
najbardziej znani „youtuberów” 
Krzysztofa Woźniaka „Atora” i 
Tomasza Działowego „Gimpe-
ra”, happening z inwazją pluszo-
wych miśków czy zabawa z hor-
rorową charakteryzacją, a przede 
wszystkim sala kinowa wypełniona 
po „ściany i schody”, nadawały kli-
mat i znakomitą atmosferę. Całość 
uzupełniał „dobry duch”  festiwalu, 
krytyk i redaktor filmowy Krzysztof 
Spór, współtwórca nagrody WĘŻE. 
Jak się okazało, podczas spotkania 
z Panem Lesieniem, nazwa zosta-
ła zainspirowana właśnie filmem 
„Klątwa Doliny Węży”, który jest 
uznawany, za najgorszy film przy-
godowy i z tego też powodu.... „oto-
czony” kultem. Nowością festiwalu 
był konkurs Fantastic Independent 
Film’s skierowany do użytkowni-
ków portalu YOUTUBE, którzy re-
alizują swoje filmy często z wyko-
rzystaniem gier lub na podstawie 
gier komputerowych. Najczęściej 
młodzi ludzi puszczali wodze fanta-
zji realizując 3 minutowe filmy, któ-
re zamieszczali potem w sieci „YT”. 

W tym roku, w sumie, nade-
słano ok. 60 filmów na oba konkur-
sy. Z roku na rok widać, że jakość 
filmów jest coraz lepsza, a zakres 
tematyczny, związany z fantasty-
ką, jest coraz szerszy. Jednak or-
ganizatorzy w pierwszej kolejności 
wybierali te produkcje, które były w 
pełni fantastyczne, a potem filmy 
dobre pod względem jakościowym 
i logiczności fabuły. W konkursie 

pojawiły  się zatem produkcje  takie 
„z przymrużeniem oka” ( INTRU-
BEAR 2 – INWAZJA, BEZRYBIE ), 
„czarne” wizje przyszłego świata ( 
ODIUM, ŻELAZNY OBŁOK ), fan-
tastyka w stylu noir ( BARMAN, PA-
RANOIA ), paradokument ( ŁOWCY 
PIORUNÓW ), animacje ( FABRY-
KA, BOO ) i teledysk ( WODNIK ). 
Można więc śmiało napisać, że w 
tym roku na ekranie panowała róż-

norodność i cieszy fakt zgłębiania 
nowych tematów fantastycznych. 
Ponadto poza konkursem zapre-
zentowano filmy, które nie dostały 
się do konkursu, ale prezentowały 
dobry poziom lub miały niebanalnie 
przedstawione treści: „Glista Luc-
ka” Tomasza Pawlaka, „Wasteland” 
Michała Studniarka i animacja Ma-
riusza Wirskiego „Proces”.

Poziom festiwalu był bardzo 
wysoki i jury miało ciężkie zadanie. 
Trzeba przyznać jednak, że po raz 
pierwszy w festiwalu ocena Jury, 
jak i konkurs publiczności, była 
taka sama. 

Podział nagród był następu-
jący: w konkursie eFHa Festiwal 
I miejsce „Odium” w reżyserii 
Leszka Hendzla, II miejsce „Łow-
cy Piorunów” w reżyserii Grze-
gorza Makowskiego, III miejsce 
„Fabryka” w reżyserii Marcina 
Roszczyniały i Sebastiana Kwi-
dzińskiego, wyróżnienie „Kan-
dydaci Śmierci cz V” w reżyserii  
Rafała Waraczewskiego i Stani-
sława Cuske oraz wyróżnienie 
„Boo” w reżyserii Mateusza Mo-
tyki.

W konkursie Fantastic Inde-
pendent Film’s I miejsce „Wła-
manie”  Wojtak Kudzia-Moskala, 
wyróżnienie „Strych” Aleksan-
dry Świstak.

Ponadto nagrodzono wszyst-
kich uczestników FIF za udany de-
biut i stuprocentową frekwencję na 
festiwalu 

Nagroda publiczności po-
wędrowała do filmu „Odium” w re-
żyserii Leszka Hendzla.

Festiwal to nie tylko filmy. 
Przed oficjalnymi pokazami, byli 
uczestnicy warsztatów BCAL w 
Bielawie zorganizowali pokaz swo-
ich umiejętności z charakteryza-
cji i każdy kto chciał, mógł się za-
mienić w „straszydło” lub zombie. 
Natomiast uczestnicy aktualnych 

„ODIUM” SIĘ PODNIOSŁO …..DO MIANA ZWYCIĘZCY !

warsztatów fotograficznych  zorga-
nizowali mini studio fotograficzne i 
uwieczniali te metamorfozy. Cieka-
we było spotkanie z jurorem Zbi-
gniewem Lesieniem, który opo-
wiadał o kulisach powstania filmów 
„Test pilota Pirxa” i „Klątwa Doliny 
Węży”. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyło się jednak spotka-
nie z Atorem i Gimperem, na które 
po prostu zabrakło miejsc.

Organizatorami i fundatorami 

nagród są Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie oraz Bielawska 
Agencja Rozwoju Lokalnego przy 
wsparciu Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy.

Organizatorzy pragną po-
dziękować współpracującym z fe-
stiwalem i jednocześnie funda-
torom nagród, wydawnictwom 
„Fabryka Słów” i „ Twoje Historie”, 
sklepowi papierniczemu BOOM w 
Bielawie za ufundowanie nagrody 
dla publiczności oraz hotelowi „Pod 
Wielką Sową” i restauracji „Rodos” 
za wsparcie logistyczne.

Warto nadmienić, że od tego 
roku, eFHa Festiwal został obję-
ty patronatem największego pol-
skiego konwentu fantastycznego 
PYRKON i w roku 2015 będzie miał 
specjalne stoisko i prezentacje naj-
lepszych filmów w ramach specjal-
nego bloku filmowego.

Specjalne podziękowania 
należą się mieszkańcom Bielawy, 
którzy udostępnili swoje pluszowe 
niedźwiadki do „happeningu miśko-
wego” mającego miejsce po zakoń-
czeniu pokazu filmu INTRUBEAR. 

Burmistrz Miasta Bielawa 
ogłasza konkurs muzyczno-filmo-
wy dla młodzieży pod hasłem „Wy-
raź swoją rodzinę”. Zachęcamy 
do udziału wszystkich bielawskich 
uczniów, dla których pasją jest mu-
zyka oraz film. Konkurs organizo-
wany jest w ramach realizowanego 
przez miasto projektu „Mieszkam w 
Bielawie – Moja Rodzina jest OK!”.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów bielawskich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, a w 
szczególności do pasjonatów mu-
zyki, filmu, sztuki, aktorstwa, osób 
kreatywnych i lubiących podejmo-
wać wyzwania.

Celem konkursu jest skłonie-
nie młodych ludzi do tego, aby za-
stanowili się czym jest dla nich ro-
dzina, kim są w tej rodzinie oraz 
czego po swojej rodzinie oczekują. 
Konkurs ma również zachęcić do 
skorzystania z potencjału, jaki oferu-
je Dolnośląski Inkubator Art.-Przed-
siebiorczości (studio nagrań, pra-
cownie obróbki obrazu i dźwięku).

Konkurs trwa od 16.10 do 
26.11.2014 roku.

Szczegółowych informacji 
dotyczących konkursu udziela Be-
ata Jagieła - Pastuszka, Kierow-
nik Referatu Spraw Społecznych i 
Działalności Gospodarczej Urzę-

du Miejskiego (74/ 832 87 03).  
Prace konkursowe należy składać 
do 26 listopada 2014 r. w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie przy ul. Pia-
stowskiej 1, pokój Nr 2 (parter), Re-
ferat Spraw Społecznych i Działal-
ności Gospodarczej. 

Konkurs odbędzie się w 
dwóch kategoriach: PIOSENKA O 
MOJEJ RODZINIE oraz FILM O 
MOJEJ RODZINIE.

NAGRODY zostaną ufundo-
wane w ramach dotacji przyznanej 
na realizację projektu „Mieszkam w 
Bielawie – Moja Rodzina jest OK!”. 
W związku z Rządowym Progra-
mem Ograniczenia Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań „RAZEM 
BEZPIECZNIEJ”

Laureaci otrzymają następu-
jące nagrody: w przypadku utwo-
ru muzycznego – możliwość na-
grania płyty w studiu nagrań „ART 
– REC” w Dolnośląskim Inkubato-
rze Art – Przedsiębiorczości w Bie-
lawie, w przypadku filmu – możli-
wość korzystania łącznie przez 40 
godzin (w dogodnym terminie) z 
wybranej specjalistycznej pracowni 
komputerowej w Dolnośląskim In-
kubatorze Art – Przedsiębiorczości 
w Bielawie. Przewidziano również 
atrakcyjne nagrody dla zdobywców 
2 i 3 miejsca. 

Konkurs muzyczno - filmowy!

Udana środa, 29 październi-
ka drużyna UKS-u „Bielawianka” 
wygrała Finał Dolnośląski junio-
rek młodszych w piłce nożnej i 
awans do Finału Makroregionu.

Zawodniczki trenowane przez 
Marka Pyziaka zdeklasowały prze-
ciwniczki z większych aglomera-
cji. Skład naszej drużyny: Daniela 
Kosińska, Zuzanna Kruk, Wero-
nika Pryczek, Anna Czerwińska, 
Aleksandra Sokołowska, Paulina 
Kryczka, Martyna Sieczkowska, 
Aleksandra Malka, Andżelika 
Majchrzak, Kamila Kosior, Karo-
lina Tylak, Martyna Kruk, Teresa 
Kruk, Malwina Szumilas, Kami-
la Skubisz. Prezes UKS-u „Biela-
wianka” – Mariusz Tylak.

Najlepsze na Dolnym Śląsku!
Wyniki turnieju o Mistrzo-

stwo Dolnego Śląska juniorek 
młodszych w Legnicy:
AZS Wrocław - UKS Bielawianka 
0:2, bramki: Tylak - 2
AZS PWSZ Wałbrzych - Miedź Le-
gnica 5:0
AZS Wrocław - Miedź Legnica 7:0
UKS Bielawianka - AZS PWSZ 
Wałbrzych 1:0, bramki: Tylak - 1 
AZS Wrocław - AZS PWSZ Wałbrzych 2:1 
UKS Bielawianka - Miedź Legnica 
6:0, bramki: Kosior - 1, Majchrzak - 
2, Tylak - 2, Malka - 1 
Tabela
1. UKS Bielawianka - 9 pkt. 9-0
2. AZS Wrocław - 6 pkt. 9-2
3. AZS PWSZ Wałbrzych - 3 pkt. 6-3
4. Miedź Legnica - 0 pkt. 0-18

Historyczne Sukcesy Uczniów SP 10
Tak się zapisuje nową historię szkoły! 28 października 2014r. w 

Świdnicy miały miejsce Mistrzostwa Strefy Wałbrzyskiej w Mini Piłce Noż-
nej Chłopców. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, tre-
nowana przez Marka Pyziaka, zdobyła 1 miejsce! Historyczne, bo po 
raz pierwszy! Jesteśmy wśród 4 najlepszych szkół na Dolnym Śląsku! 

Finały odbędą się w czerwcu w Lubinie. Liczymy, że w tym roku 
szkolnym w tych finałach wystąpią też dziewczęta! Trzymajmy kciuki!

Skład drużyny: Kacper Cymerman, Przemek Bulanda, Jurek Dzi-
mira, Tomek Kubiak, Bartek Sobczyński, Piotr Chmielowiec, Grześ 
Gandurski, Emil Buczyński, Bartek Higi, Krzychu Jadwinczyn, Piotr 
Krakowiak.

pokaz charakteryzacji warsztatów 
BCAL

od lewej Krzysztof Woźniak “Ator”, Tomasz Działowy “Gimper”

ŁOWCY PIORUNÓW

ODIUM

Festiwalowa publiczność
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W poprzednim sezonie na 
cztery spotkania z Olavią Oława 
aż trzy kończyły się zwycięstwem 
przeciwników, dlatego też jecha-
liśmy do Oławy pełni obawy i nie-
pewności.  Tym bardziej, że nie leży 
nam hala w Oławie, a  i skład rywali 
został także diametralnie zmienio-
ny przed tym sezonem. W szere-
gach Olavii drugi sezon gra nasz 
wychowanek i były kapitan Piotr 
Borkowski a także Adrian Sdebel, 
który poprzednie dwa lata spędził 
w Bielawie. Oprócz tej dwójki zna-
ny starszym kibicom Bielawianki 
(ale nie koniecznie obecnym za-
wodnikom) jest także nasz były 
rozgrywający jeszcze z czasów gry 
w trzeciej lidze Leszek Kwieciński - 
obecnie kapitan Olavii. 

Trener Oławy specjalnie 
przeciwko Bielawiance wystawił w 
pierwszej szóstce wystawił na przy-
jęciu popularnego Borka, który po 
sześciu tygodniach przerwy (jest w 
trakcie odbywania szkółki strażac-
kiej) pojawił się po raz pierwszy w 
Oławie i od razu zagrał na pełnym 
dystansie w meczu ligowym. Wi-
dać było zatem u niego nieco braki 
w treningu, jeśli chodzi o atak i za-
grywkę, ale w przyjęciu Piotrek po-
kazał się naprawdę z dobrej strony. 

Jednak ta taktyczna zagrywka tre-
nera Arkadiusza Stadnika nie po-
mogła, bowiem to nasz zespół był 
tego dnia lepszy i gdyby nie de-
koncentracja w końcówce drugie-
go seta, w którym wyszliśmy na 
dwupunktowe prowadzenie, by je 
po chwili stracić, to mecz ten za-
kończyłby się w trzech setach. Do-
dajmy, że od dwóch spotkań trener 
BBBB Marcin Jarosz nie musi ko-
rzystać z zawodników z kwadratu 
dla rezerwowych, co świadczy o 
tym, że pierwsza szóstka gra sta-
bilnie, ale małe przestoje i czasami 
braki zgrania jeszcze się zdarzają. 
Warto też zaznaczyć, że na hali w 
Oławie pojawiło się sporo bielaw-
skich kibiców, którzy godzinę wcze-
śniej mogli się emocjonować wy-
graną 1:0 piłkarzy Bielawianki nad 
Olavią. Tak więc w  sobotę 11 paź-
dziernika zarówno siatkarze jak i 
piłkarze okazali się być lepsi od go-
spodarzy.

MKS Olavia Oława vs Be-
ewatec Bielawianka Bester Bie-
lawa 1:3 (-20, 23, -20, -15)

BBBB: Strubbe, Durski, 
Glinka (K), Tomiałowicz, Jur-
czyński, Wawrzyniak, Kukla (li-
bero) oraz Kapczuk, Surtel, Pola-
kowski, Prokopowicz

Olavia: Reczuch, Nawrocki, 
Borkowski, Paciukanis, Przybo-
rowski, Dalecki, Szydłowski (li-
bero) oraz Sdebel, Kwieciński.

Po drugim z rzędu zwycię-
stwie za trzy punkty po trzech ko-

lejkach zajmujemy 5-te miejsce w 
tabeli grupy 2 z jednym punktem 
straty do wicelidera Gwardii Wro-
cław i trzema do niepokonanego 
Chrobrego Głogów. Przed nami 
są także dwa zespoły z identycz-
ną liczbą punktów (Astra Nowa 
Sól i AZS UZ Zielona Góra). Ta-
bela oraz wszystkie wyniki znaj-
dują się na stronie internetowej 
klubu: www.bielawianka-siatkow-
ka.pl Zdjęcia ze spotkania w Oła-
wie znajdują się na naszym fan-
page: www.facebook.com/
KS.BielawiankaBesterBielawa

*****
Wygrana z Oleśnicą 

bez straty seta

Siatkarze Beewatec Biela-
wianka Bester Bielawa jak do tej 
pory są u siebie mało gościnni dla 
zespołów z którymi rywalizują w 
rozgrywkach II ligi. Drugi mecz we 
własnej hali i drugie zwycięstwo 

bez straty seta. Sobotnie spotkanie 
piątej kolejki z beniaminkiem II ligi 
zespołem Dolmat Siatkarz Oleśni-
ca nie przyniosło zbyt wiele emocji, 
może poza partią numer dwa w któ-
rej goście odrobili sześciopunktowa 
stratę (16:10) i nawet jako pierw-
si mieli piłkę setową przy wyniku 
23:24. Mimo że szło nam od poło-
wy tej partii pod górkę, to w ostat-

nich trzech akcjach pokazaliśmy 
charakter i przechyliliśmy szalę 
tego seta na swoją stronę.

Przed samym spotkaniem 
było sporo niepewności, bowiem w 
składzie mistrza III ligi dolnośląskiej 
z poprzedniego sezonu jest trzech 
bardzo doświadczonych siatkarzy 
mogących zapisać sobie w swoich 
siatkarskich CV występy w Plus Li-
dze (Mariusz Dutkiewicz, Sławomir 
Kudłaczewski) czy niemieckiej Bun-
desligi (Arkardiusz Hajdrowski). To 
sprawiało, że mogliśmy mieć spo-
re obawy, tym bardziej, że ostatnio 
oleśniczanie pokonali 3:1 Sobie-
skiego Żagań. Postawiliśmy jednak 
spory opór przeciwnikom nie dając 
zbyt bardzo rozwinąć skrzydeł.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs Siatkarz Dol-
mat Oleśnica 3:0 (21,24,19)

BBBB: Strubbe, Sur-
tel, Durski, Glinka (K), Tomiało-
wicz, Wawrzyniak, Kukla (libero) 
DOLMAT: Kudłaczewski, Borucki, 
Patykiewicz, Górski, Materek, Dut-
kiewicz (K), Pętelski (libero) oraz 
Strzała, Hajdrowski, Andruszko.

Zdjęcia z pierwszego seta 
tego spotkania znajdziecie na stro-
nie naszego partnera medialnego 
portalu DOBA.PL (klikając w link) 
www.ddz.doba.pl

Serdecznie dziękujemy 
następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizzeria 
Barizolla z Dzierżoniowa – Pani Ma-
ria Danuta Matuszczyk, Pierogarnie 
z ulicy Paderewskiego 6 i Żerom-
skiego 28 w Bielawie - pani Agniesz-
ka Łomoć i Beata Mastalerz, Pizzeria 
Koko-Haus z ul. Wolności w Biela-
wy – Pan Łukasz Kurek, Mechanika 
Pojazdowa Wulkanizacja z ul. Wa-
ryńskiego 25 w Bielawie – Pan Se-
bastian Leśniak, Resturacja Rodos z 
ul. Kopernika w Bielawie - Pan Piotr 
Kiner, Sklep motoryzacyjny Auto-
-Expert z ul. Świdnickiej w Dzierźo-
niowie - Pan Paweł Kosowski

Hala w Oławie odczarowana i to za trzy punkty

W sobotę 18 października w 
Bielawie odbył się IV Ogólnopolski 
Turniej NO GI FIGHT BIELAWA. 
Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu w 
Bielawie na stałe wpisał się się w 
kalendarz sportów walki w Polsce. 
W zmaganiach udział brało 160 
zawodników i zawodniczek z całej 
Polski. Najlepszym zawodnikiem 
Turnieju okazał się Mariusz Pod-
borączyński z Opola, a najlepszą 
zawodniczką Karolina Chłobu-
szewska z Bytomia. Prestiżową 
kategorię OPEN bez podziału na 
wagę i pas wygrał Adam Niedź-
wiedź z Katowic. Otwarcia Tur-
nieju dokonał Pan wiceburmistrz 
Mariusz Pach, a dekoracji Pani dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie Ewa Zalewska.
Wyniki turnieju:
Kat. OPEN
Adam Niedźwiedź Natal Gold Team
Wojciech Kois Strzelec Gold Team
Maksymilian Kubiak Forca Brava 
Gold Team Opole
Kat. Kobiety -56kg 
1. Karolina Chłobuszewska Fight 
Club Bytom
Julia Sowada Lutadores Opole
Julia Nowakowska Zenith Invictius 
BJJ
Kat. Białe pasy -60kg
Paweł Grobelny Fight Club Acade-
my Bydgoszcz
Arkadiusz Osienienko JUNIOR 
Dzierżoniów
Kat. Białe pasy -66kg
Mateusz Ziętek Rio Grappling Wrocław
Michał Rajner Fight Club Bytom
Maciej Jankowski Elitarni MMA 
Oborniki Śląskie
Kat. Białe pasy -74kg
Robert Niedźwiedzki Gold Team 
Polska
Aleksander Grudziński 
Krzysztof Hamerski MKS Otmuchów
Kat. Białe Pasy -81kg
Marek Prygiel Lutadores Nysa
Matusz Mielczarek 
Marcin Mysiarski
Kat. Białe Pasy -88kg 
Jakub Górnicki Boi Team Strzelin
Szymon Rębisz Gold Team Polska
Bartosz Batko JUNIOR Dzierżoniów
Kat. Białe Pasy – 96kg
Łukasz Borowski Elitarni MMA 
Oborniki Śląskie
Aleksy Krawczyk Wrox Gym Wrocław
Łukasz Stec JUNIOR Dzierżoniów
Kat. Białe Pasy +96kg
Wojciech Starzec Forca Brava 
Gold Team Opole
Bartosz Chlebda MKS Otmuchów
Dawid Frelich Contander Kamien-
na Góra
Kat. Niebieskie Pasy -66kg 
Arman Wilski Lutadores Opole
Adrian Borowczyk Bebson Gold Team
Michał Ciszek Rio Grappling Czę-
stochowa
Kat. Niebieskie Pasy -74kg 
Mikołaj Bajserowicz Wrox Gym 
Wrocław

Adam Pluta Forca Brava Gold 
Team Opole
Szymon Kliś Lutadores Kluczbork
Kat. Niebieskie Pasy – 81kg
Miłosz Gądziak Strzelec Gold Team 
Ostrów Wielkopolski
Michał Malcher Forca Brava Gold 
Team Opole
Jacek Popek Forca Brava Gold 
Team Opole
Kat. Niebieskie Pasy -88kg
Mariusz Podborączyński Forca 
Brava Gold Team Opole
Piotr Wołowik Silesian Cage Club
Jarosław Frankowski MKS Otmu-
chów
Kat. Niebieskie Pasy -96kg
Adam Florek Lutadores Nysa
Mateusz Grzegorzczyn Forca Bra-
va Gold Team Opole
Paweł Murias Rio Grappling Wro-
cław
Kat. Elita 
Filip Kopij Rio Grappling Wrocław
Paweł Tomalik Lutadores Opole
Kat. Juniorzy – 60kg
Konrad Krzak MKS Otmuchów
Mariusz Joniak Bebson Gold Team
Mateusz Flasz Fight Club Bytom
Kat. Juniorzy -66kg
Jacek Wac Forca Brava Gold Team 
Opole
Michał Gąsior Saints Gold Team
Krzysztof Pawlaczek Rio Grappling 
Oława
Kat. Juniorzy -74kg
Wiktor Kupka Fight Club Bytom
Bartosz Paprota Lutadores Klucz-
bork
Maciej Juśkowiak Forca Brava 
Gold Team Opole
Kat. Purpurowe pasy – 70kg
Tomasz Rudzki Gold Team Polska
Marcin Ciszek Rio Grappling Czę-
stochowa
Witold Fedyna Boi Team Wrocław
Kat. Purpurowe Pasy -82kg
Maksymilian Kubiak Forca Brava 
Gold Team Opole
Gniewomir Wiśniewski Zenith Pol-
ska
Wojciech Kois Strzelec Gold Team 
Opole
Kat. Purpurowe Pasy – 88kg
Artur Szymański Zenith Invictius 
BJJ Leszno
Marcin Banaś Boi Team Wrocław
Michał Łapka Zenith Invictius BJJ 
Wrocław
Patroni Medialni: Doba. Pl, TV 
Sudecka, Dzierżoniowski Tygodnik 
Powiatowy, Dzierżoniów.pl, Tygo-
dnik Dzierżoniowski, Bielawianin.
pl, Grapplerinfo.pl

Sponsorzy: DRG AGRO 
GROUP TUSZYN, Profesjonalne 
Centrum Odżywek Dzierżoniów ul. 
Klasztorna 14, Asura Wear Jele-
nia Góra, Festa Sport Dzierżoniów, 
www.czarnyrycerz.com

 Organizatorzy: Urząd Mia-
sta Bielawa, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bielawie, Uczniowski Klub 
Sportowy IRON BULLS BIELAWA

IV Ogólnopolski Turniej NO GI FIGHT BIELAWA 2014
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31.10- 09.11
BOGOWIE godz. 19.00 prod. 

POL
Opowieść o buntowniku, któ-

ry rzucił wyzwanie naturze, władzy 
i własnym ograniczeniom. To film o 
pierwszym udanym polskim prze-
szczepie serca dokonanym przez 
prof. Religę w Zabrzu. Dramat nie-
udanych operacji, walka o każde 
uderzenie serca, wielkie ambicje 
i bolesne porażki, samotność ge-
niusza, który stanął sam przeciwko 
swoim mentorom i rozpoczął rewo-
lucję w polskiej medycynie. Jaką 
cenę musiał zapłacić za sukces?

07-09.11
SŁUŻBY SPECJALNE godz. 

17.00 prod. Pol
Po likwidacji WSI do życia zo-

staje powołana nowa organizacja 
wywiadowcza. Wkrótce trójka jej 
członków zaczyna mieć wątpliwo-
ści, dla kogo tak naprawdę pracuje.

14-16.11
PUDŁAKI prod. USA
godz. 15.00 2D
godz. 17.00 3D
Pudłaki to urocze psotne 

świrusy, które uwielbiają zabawę i 
mają dobre serca. Wiodą spokoj-
ne radosne życie w zbudowanych 
pod ulicami miasteczka Cheese-
bridge podziemiach, a ubierają się 
w pozostawione do recyklingu pu-
dełka, które noszą jak żółwie swo-
je skorupy. Są przyjazne i zupełnie 
niepodobne do nadętych wytwor-
nych mieszkańców wiktoriańskiego 
Cheesebridge, których obsesją jest 
bogactwo, pozycja klasowa i ucho-
dzące za szczyt luksusu najbar-
dziej śmierdzące na świecie sery. 
Starając się trzymać razem w swo-
im podziemnym świecie, Pudłaki 
zajmują się tym, co najbardziej lu-
bią i najlepiej potrafią - zbieraniem 
odpadków po ludziach. Przerabia-
ją je potem na fantastyczne, ma-
giczne wynalazki. Ich działania 
nie znajdują jednak zrozumienia w 
świecie ludzi, szczególnie w kon-
tekście nieprawdziwych opowieści 
rozsiewanych na ich temat.

ZAGINIONA DZIEWCZYNA  
godz.19.00 prod. USA

Po przeprowadzce Amy i Nick 
przeżywają kryzys. Gdy w dniu 
rocznicy ślubu kobieta znika bez 
śladu, jej mąż staje się głównym 
podejrzanym.

21-23.11
PINOKIO godz.17.00 prod. 

NIEM
Ubogi konstruktor zabawek 

Dżepetto rzeźbi drewnianą kukieł-

kę. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, 
zrobiona z sosnowego pnia za-
bawka zaczyna się ruszać i mówić. 
Dżepetto nadaje jej imię Pinokio. 
Ożywiony pajacyk za nic ma do-
bre wychowanie i sprawia swoje-
mu stwórcy coraz więcej kłopotów 
wychowawczych. Wreszcie ucieka 
z domu i wyrusza w świat w poszu-
kiwaniu przygód. Wkrótce będzie 
musiał ratować się przed oszu-
stami, dowie się, jak to jest być w 
oślej skórze, a nawet zwiedzi wnę-
trze prawdziwego wieloryba. Po-
dróż stanie się doskonałą okazją, 
aby Pinokio poznał znaczenie słów 
prawdomówność, lojalność i odwa-
ga.

FURIA godz.19.00 prod. Chi-
ny/USA/ANG

Pod koniec II wojny świato-
wej, w kwietniu 1945 roku, wojska 
alianckie przygotowują swój osta-
teczny atak na europejskim teatrze 
wojny. Zahartowana w boju załoga 
czołgu Sherman pod dowództwem 
sierżanta Wardaddy’ego (Brad Pitt) 
znajduje się na tyłach wroga. Żoł-
nierze podejmują heroiczną de-
cyzję przeforsowania linii ognia i 
wkroczenia do serca nazistowskich 
Niemiec. Wardaddy i jego ludzie 
muszą stanąć do walki z liczniej-
szymi oddziałami wroga.

28-30.11
GOŚĆ godz.17.00 prod. USA
David to gość prawie ideal-

ny. Czarujący, wyjątkowo uczynny 
i zabójczo przystojny. Kiedy bez 
zapowiedzi pojawia się przed do-
mem pewnej amerykańskiej rodzi-
ny z pożegnalną wiadomością od 
ich tragicznie zmarłego syna, a - 
jak twierdzi - jego przyjaciela z ar-
mii, pani Peterson przyjmuje go z 
radością. Zauroczeni osobą Davi-
da Petersonowie szybko zaczyna-
ją traktować go jak członka rodziny. 
Wkrótce jednak w małym miastecz-
ku dochodzi do serii niewyjaśnio-
nych zniknięć. Nagle okazuje się, 
że David nie jest do końca tym, za 
kogo się podaje.

DIABELSKA PLANSZA 
OUIJA godz.19.00 prod. USA (horror)

Po tragicznym wypadku, w 
którym ginie Debbie (Shelley Hen-
ning) przyjaciele postanawiają na-
wiązać kontakt ze zmarłą. Chcą 
przywołać ducha koleżanki za po-
mocą deski wykorzystywanej w se-
ansach spirytystycznych zwanej 
„Ouija”. Podczas rytuału sprowa-
dzają na siebie nieczyste siły, przez 
co muszą stawić czoła swoim naj-
większym lękom.

kom lg

Do 21 listopada
Wystawa prac malarskich Ali-

cji Gorbacz-Palacios – Art-Galeria. 
s.2.11 Art-InkubatorPiastowska 19c 

Artystka jest absolwentką Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu i Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, gdzie w 1985 roku uzy-
skała dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. 
Artystka uprawia malarstwo, rysunek 
i tkaninę artystyczną. Zajmuje się 
również renowacją malarstwa (ołtarz 
w Przygórzu) oraz scenografią (Te-
atr Muzyczny w Gdyni). Malarka była 
również wykładowcą w Królewskiej 
Szkole Sztuk Pięknych w Nowej Ru-
dzie i Liceum Ogólnokształcącym. 
Założyła Studio Art. w Nowej Rudzie, 
Słupcu i w Ludwikowicach Kłodzkich 
i Szkolną Galerię Sztuki w Jugowie. 
Od 2006 roku prowadzi własną „Eya 
Art. Galery” w Jugowie. Uczestniczy-
ła w wielu aukcjach na rzecz dzieci. 
Jej prace prezentowane były na kil-
kudziesięciu wystawach indywidu-
alnych oraz zbiorowych w kraju i za 
granicą.

6 listopada
g. 18.00 - II Gala Bielawskiego 

Sportu –  Uroczystość, podczas której 
wyróżnieni i nagrodzeni zostaną: najbar-
dziej aktywne kluby sportowe, najzdolniej-
si sportowcy oraz ich opiekunowie i trene-
rzy. Całość uświetniona prezentacjami 
artystycznymi przygotowanymi przez 
MOKiS. – sala konferencyjna Art-Inkuba-
tora ul. Piastowska 19c

7 listopada  
g.11.00 – „O Polskę Niepod-

ległą i jej granice 1908-1922” – Finał 
Powiatowego konkursu historyczne-
go organizowanego przez ZSO – Aula 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie ul. Szkolna 6 

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległo-

ści – 11 Listopada
g. 12.30 – uroczysta Msza 

święta w intencji Ojczyzny – Kościół 
pw.WNMP

Ok.g. 14.00 – Przemarsz i Uro-
czystości pod obeliskiem na Placu 
Kombatantów

14 listopada
g. 19.00 - IX Polsko – Czeska 

Noc Poetów organizowana przez 
MOKiS, Miejską Bibliotekę Publiczną 
i Towarzystwo Przyjaciół Bielawy przy 
współudziale partnerów z Czech: Bi-
blioteka Hronov i Ośrodek Pisarzy 
Wschodnio - Czeskich

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W MOKiS UL.PIASTOWSKA 19A
 DO DNIA 1 GRUDNIA 2014 DO GODZ. 15.00

Wyniki zostaną ogłoszone, a nagrody wręczone w dniu 5 grudnia 2014 r
na Placu Wolności podczas uroczystego spotkania z Mikołajem 

- Klub Miłośników Poezji Śpie-
wanej „Pozytywka” Art-Inkubator ul. 
Piastowska 19 c 

Zajęcia stałe:
- Zajęcia muzyczno-wokalne pro-

wadzi instr. Elżbieta Zachowska: So-
liści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  
Chór Kameralny: wtorek 15.30;  

Zespół wokalny „Erato” soboty 
9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Quartet” 
czwartek18.00 – 20.00   –  pozytywka 
Art-Inkubator

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

- Bielawska Kapela Podwórko-
wa – środy 16.00 – sala prób orkie-
stry

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


