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Nowa nawierzchnia, oświe-
tlenie oraz chodniki – taki jest efekt 
przebudowy ulic Brzeżnej i Tkac-
kiej w Bielawie. Prace trwające od 
jesieni zeszłego roku zakończyły 
się przed kilkoma tygodniami, a ich 
koszt wyniósł 2,1 mln zł. 

Na modernizację czekali wszy-
scy mieszkańcy tego rejonu miasta. 
Wcześniej stan dróg pozostawiał 
wiele do życzenia - doskwierał brak 
chodników, słabe oświetlenie, a kie-
rowcom życie utrudniała wysłużona 
kostka brukowa. 

- Była to bardzo ważna inwe-
stycja dla dolnej części Bielawy. Co-
dziennie z tych dróg korzysta wielu 
mieszkańców, a dodatkowo przy uli-
cy Brzeżnej znajduje się Gimnazjum 
nr 1 i jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Modernizację po prostu 
trzeba było wykonać – mówi bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel. 

Efekt kilkumiesięcznych prac 
budowlanych widać od razu. Nowa 
nawierzchnia daje komfort jazdy, a i 
piesi nie mają trudności z porusza-
niem się. Oprócz samej nawierzch-
ni, chodników i wymiany oświetlenia, 
prace objęły również infrastrukturę 
podziemną, w tym kanalizację desz-
czową. 

- Koszty przebudowy były 
znaczne, ale miasto stara się o 
uzyskanie refundacji z Unii Euro-
pejskiej. Jeśli uda się zdobyć pie-
niądze, Bielawa będzie je mogła 
przeznaczyć na kolejne inwestycje 
– zapewnia wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj. 

Ulice Brzeżna i Tkacka jak nowe

Miło nam poinformować, 
że dzięki dofinansowaniu miej-
scowych sponsorów, organi-
zatorzy Reggae Dub Festival 
2011 uruchamiają specjalną li-
mitowaną serię dwudniowych 
biletów sponsorskich na impre-
zę w promocyjnej cenie 40 zł! 

Posiadacz zamieszczo-
nego obok kuponu, może w 
terminie od 17 do 25 sierpnia 
br. nabyć dwudniowy KAR-
NET SPONSOROWANY tylko 
i wyłącznie w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie. 

Ilość biletów ograniczo-
na, decyduje kolejność zgło-
szeń. 

Z ostatniej chwili! Wiadomość dla miłośników reggae!

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...” (Adam Asnyk)

 Drodzy Uczniowie,
 Szanowni Nauczyciele i Rodzice

	 Z	okazji	rozpoczynającego	się	roku	szkolnego	2011/2012	Uczniom	bielawskich	szkół	życzymy	jak	najlepszych	
wyników	w	nauce,	Nauczycielom	–	spokojnej	pracy,	zadowolenia	z	wypełniania	zadań	edukacyjnych	i	pedagogicznych,	
Rodzicom	–	realizacji	nadziei	związanych	z	przyszłością	Ich	dzieci.
	 Nauka	w	szkole	to	dla	uczniów	szansa	na	odkrywanie	piękna	i	poznawanie	tajemnic	świata,	rozwijanie	własnych	
uzdolnień	i	zainteresowań.	To	także	szansa	na	dorastanie	w	przyjaznym	gronie	rówieśników.	Życzymy,	by	ten	rok	pracy	
w	szkole	był	dla	Was	jak	najbardziej	owocny,	a	nauka	nie	była	nudnym	i	trudnym	obowiązkiem,	ale	przede	wszystkim	
powodem	do	satysfakcji.
	 Dla	Nauczycieli	i	Rodziców	rok	szkolny	to	niepowtarzalna	okazja,	by	kształtować	wartościowych	ludzi,	
pokazywać	im	drogę	do	szczęśliwego	i	godnego	życia.	Niech	to	będzie	dla	Państwa	okres	pomyślnej,	twórczej	współpracy	i	
wzajemnej	życzliwości.
	 Wszystkiego	dobrego	w	Nowym	Roku	Szkolnym.

          Leszek Stróżyk                                                Ryszard Dźwiniel
	 	 	 						Przewodniczący	 																																						Burmistrz
	 	 	 Rady	Miejskiej	Bielawy

1.050.000 złotych pozyska-
ła Bielawa na modernizację murów 
oporowych potoku Bielawica. Dofi-
nansowanie odebrał z rąk Jerzego 
Millera, ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji, burmistrz Ry-
szard Dźwiniel. 

W tym roku nasze miasto już 
po raz drugi otrzymało tak duże pie-
niądze z funduszy rządowych. Kilka 
miesięcy temu MSWiA przekazało 
Bielawie 700 tys. złotych, co pozwo-
liło wyremontować półkilometrowy 
odcinek muru oporowego w dolnej 
części miasta. 

Tym razem wsparcie MSWiA 
Bielawa wykorzysta na odnowę kil-
kusetmetrowego odcinka muru 
oporowego w centrum miasta oraz 
na przykrycie potoku Bielawica od 
skrzyżowania ulic 3 Maja i Berlinga 
do zbiegu ulic 3 Maja i Hotelowej. 

- Modernizacja murów oporo-
wych jest bardzo ważną inwestycją. 
Systematycznie zabezpieczamy bo-

wiem nasze miasto przed skutkami 
intensywnych opadów deszczu, a 
co za tym idzie, podwyższaniem po-
ziomu wody w rzece – argumentuje 
burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Uroczystość wręczenia tzw. 
rządowych promes odbyła się 20 
lipca w Dolnośląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Wzięli w niej udział mi-
nister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Jerzy Miller, Tomasz 
Siemoniak, sekretarz stanu przy 
MSWiA oraz Aleksander Marek Sko-
rupa, wojewoda dolnośląski. 

Przedstawiciele dolnośląskich 
gmin i powiatów otrzymali w sumie 
ponad 85 mln zł na modernizację 
infrastruktury, w tym na inwestycje 
przeciwpowodziowe. Beneficjentami 
było 65 jednostek samorządu teryto-
rialnego z naszego województwa. Z 
powiatu dzierżoniowskiego wsparcie 
MSWiA oprócz Bielawy, otrzymały 
także sąsiednie Pieszyce. 

  Łukasz Masyk 

Pieniądze na inwestycje przeciwpowodziowe

Na uczniów Gimnazjum nr 1, 
którzy we wrześniu powrócą do szko-
ły po wakacyjnej przerwie, czeka 
duża niespodzianka. Do 30 sierpnia 
ma się bowiem zakończyć budowa 
kompleksu lekkoatletycznego, który 
spełni marzenia wszystkich młodych 
sportowców. Inwestycja wyniesie 
około 800 tys. zł, ale miasto pokryje z 
własnego budżetu jedynie 30 procent 
kosztów. Resztę, czyli 560 tys. zł sfi-
nansuje Unia Europejska. 

Co powstanie za te pieniądze? 
Wybudowany zostanie mini stadion 
lekkoatletyczny z biegnącą wokół 
125. metrową bieżnią oraz 60. me-
trową bieżnią sprinterską. Na tere-
nie szkoły pojawią się także skocz-
nie do skoku w dal i wzwyż. Ponadto 
można będzie uprawiać coraz bar-
dziej popularną dyscyplinę, jaką jest 
pchnięcie kulą. 

Miejsce na budowę obiektu nie 
zostało wybrane przypadkowo. Gim-

nazjum nr 1 posiada przecież długie 
i bogate tradycje lekkoatletyczne. 
Szkoła wychowała wielu znakomi-
tych zawodników, którzy zdobywa-
li medale w zawodach rangi ogól-

nopolskiej. To właśnie tutaj działają 
przecież utytułowane Uczniowskie 
Ludowe Kluby Sportowe „Muflon” i 
Kalenica. Oprócz młodzieży z nowe-

Piękny wiek !
W 1911 roku, kiedy mieszkanka 

Bielawy Pani Marta Dypa przycho-
dziła na świat, zwodowano Titanica, 
a słynny naukowiec Ernest Ruther-
ford publikował swój model atomu. 
Od tego czasu minęło 100 lat i za-
równo w Polsce jak i na świecie wy-
darzyło się wiele historycznych chwil. 
Ich świadkiem była Pani Marta Dypa, 
która 4 sierpnia 2011 roku święto-
wała swoje setne urodziny. W tym 
szczególnym dniu, oprócz rodziny 
i najbliższych przyjaciół, życzenia 
wszelkiej pomyślności złożył soleni-
zantce burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Oprócz życzeń i urodzinowe-
go prezentu burmistrz przekazał na 
ręce Pani Marty gratulacje nadesła-
ne przez Premiera Donalda Tuska 

i Wojewodę Województwa Dolno-
śląskiego Aleksandra Marka Sko-
rupę. 

Pani Marta Dypa jest drugą 
mieszkanką naszego miasta, która 

osiągnęła tak wspaniały wiek. Naj-
starszą bielawianką jest Pani Ma-
rianna Marciak, która w tym roku 
będzie obchodzić 106. urodziny. 

  Łukasz Masyk 

Kompleks lekkoatletyczny w Gimnazjum nr 1
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go obiektu cieszą się także nauczy-
ciele i trenerzy – Jestem przekona-
ny, że teraz sukcesów sportowych 
będzie jeszcze więcej, bo takich 
warunków do uprawiania lekkoatle-
tyki ma niewiele szkół w regionie – 
mówi brązowy medalista halowych 
mistrzostw Polski w siedmioboju, a 
teraz prezes ULKS Muflon Michał 
Wojtanowski. 

Mimo że kompleks lekkoatle-
tyczny powstaje na terenie Gimna-

zjum nr 1, to skorzysta z niego każ-
dy kto tylko będzie chciał. Obiekt 
będzie bowiem ogólnodostępny dla 
wszystkich bielawian. 

Warto przypomnieć, że do 
dyspozycji mieszkańców pozostaje, 
wybudowane w 2008 roku na tere-
nie szkoły, boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią. Inwestycję 
wsparła Unia Europejska kwotą w 
wysokości 260 tys. zł oraz Minister-
stwo Sportu i Turystyki, które prze-
znaczyło na ten cel 200 tys. zł.

       Łukasz Masyk 

Kompleks lekkoatletyczny w Gimnazjum nr 1

Pływalnia Aquarius przygoto-
wała dla swoich klientów specjalną 
letnią promocję. Tylko w sierpniu za 
dziesięciogodzinny wstęp na basen 
trzeba będzie zapłacić jedynie 10 zł. 
Oferta obowiązuje od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 6.00 do 
16.00 oraz dotyczy dzieci i młodzie-
ży uczącej się do 25. roku życia. 

Opłata za wstęp na basen po 
godzinie 16.00, a także w weekendy - 
zgodnie z obowiązującym cennikiem 
pływalni. Letnia promocja obejmu-

je również klientów Studia Odnowy 
Aquariusport. W sierpniu każdy wła-
ściciel ważnego karnetu „EX” lub kar-
netu kwartalnego „KW”, może nieod-
płatnie wprowadzić drugą osobę na 
siłownię (osoba wprowadzona może 
przebywać na siłowni tylko w obecno-
ści właściciela karnetu). Oferta obo-
wiązuje w godzinach 8.00 – 14.00. 

Szczegółowych informacji na 
temat promocji udziela Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie – tel. 
74 833 95 10. 

Warto skorzystać z letniej oferty w Aquariusie

Przed kilkoma dniami rozpo-
częła się modernizacja Ekologicz-
nego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Inwestycja obejmuje 
przede wszystkim wykonanie nowej 
elewacji, modernizację centralnego 
ogrzewania oraz montaż windy. Ca-
łość kosztować będzie 735 tys. zł, 
ale miasto za remont zapłaci dużo 
mniej. Bielawa otrzymała dofinan-
sowanie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, który zdecydował się pokryć 
co najmniej 40% kosztów (300 tys. 
zł). Ostateczna wysokość finanso-
wego wsparcia PFRON-u, może jed-
nak sięgnąć nawet 50%. 

Położona przy ulicy Lotniczej 
szkoła, może pochwalić się znaczą-
cymi osiągnięciami oraz zaangażo-
waniem w edukację ekologiczną. Jej 
uczniowie oraz nauczyciele zasługu-
ją więc na jak najlepsze warunki do 
nauki i pracy. Dlatego też budowlań-
cy dokładają starań, aby przed pierw-
szym dzwonkiem na lekcje uporać się 

z najważniejszymi zadaniami. Cała 
inwestycja zakończy się w paździer-
niku i właśnie wtedy można będzie 
zobaczyć kolorową elewację, która 
zastąpi stare i zniszczone już szkol-
ne mury. Ponadto na niepełnospraw-
nych uczniów tego gimnazjum, cze-
kać będzie winda oraz przebudowany 
podjazd. Szkoła zyska także poprzez 
oszczędności na cieple, a stanie się to 
za sprawą wymiany sieci centralnego 
ogrzewania, montażu mierników i do-
cieplenia ścian. Zgodnie z harmono-
gramem wszystkie prace powinny się 
zakończyć do 30 września. 

Ekologiczne Gimnazjum nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi jest 
piątym obiektem oświatowym, któ-
ry w ciągu ostatnich kilku lat pod-
dany został kompleksowej moder-
nizacji. Wcześniej miasto wykonało 
podobne prace w Gimnazjum nr 2, 
w dwóch budynkach Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2. 

  Łukasz Masyk 

Modernizacja Gimnazjum nr 3 

UCHWAŁA Nr XI/100/11 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr XI/101/11 w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Miasta Bielawa
Na obecnych na sesji 19 radnych - 12 opowiedziało się 

za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Bielawa za 
2010 rok, a 7 było przeciw.

UCHWAŁA Nr XI/102/11 w sprawie upoważnienia Dy-
rektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie do wyda-
wania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym

Uchwałą tą radni upoważnili Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej, w tym do prowadzenia postę-
powania i wydawania decyzji administracyjnych.

UCHWAŁA Nr XI/103/11 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Szczegóły w art. „Jak przeciwdziałać przemocy w rodzi-
nie i chronić jej ofiary”.

UCHWAŁA Nr XI/104/11 w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscy-
plinarnego w Bielawie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania

W uchwale określono tryb powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe wa-
runki jego funkcjonowania. Zespół ten zajmować się będzie 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powołanie Zespołu 
wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 
roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz niektórych innych ustaw, gdyż poszerzone zostały obo-
wiązki gminy w tym zakresie.

UCHWAŁA Nr XI/105/11 w sprawie utworzenia jed-
nostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Bielawie

 Z dniem 1 września tworzy się w Bielawie jednostkę 
budżetową o nazwie Żłobek Publiczny, która będzie prowadzić 
gospodarkę finansową i rozliczać się z budżetem Miasta Biela-
wa na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Nad-
zór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Miasta Bielawa. Siedzibą 
Żłobka jest budynek przy ul. Grota Roweckiego 7 w Bielawie. 

Na realizację zadania utworzenia żłobka publicznego 
Gmina Bielawa otrzymała dotację  w wysokości 286.000 zł, 
która zostanie przeznaczona na dostosowanie bazy lokalowej 
do przyjęcia dzieci, a także na wyposażenie potrzebne w celu 
zagwarantowania opieki.

UCHWAŁA Nr XI/106/11 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dzienny-
mi opiekunami

Radni przyjęli plan kontroli nad żłobkami, klubami dzie-
cięcymi i dziennymi opiekunami Kontrolowane będą warunki i 
jakość świadczonej opieki.

UCHWAŁA Nr XI/107/11 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr IV/57/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 
r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa

Zmienił się §2 styczniowej uchwały, który otrzymał 
brzmienie:

„Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) 
za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmu-
jącego w szczególności:

zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru nad dzieckiem 
do czasu odebrania dziecka przez rodzica,

gry i zabawy plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, 
twórcze i rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich 
potrzebę aktywności i zainteresowania otoczeniem,

gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psycho-
fizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

zajęcia relaksacyjno-wyciszające,
zajęcia integrujące dzieci i rodziców,
zajęcia przygotowujące do udziału w przedszkolnych 

konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i 

innowacyjnych, poszerzających podstawę programową,
zajęcia adaptacyjne, realizowane na rzecz dzieci prze-

bywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.
UCHWAŁA Nr XI/108/11 w sprawie ustalenia wysoko-

ści opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyży-
wienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat pono-
szonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie

Artykuł „Żłobek publiczny – wysokość opłat za pobyt i 
wyżywienie, częściowe zwolnienie z opłat” ukazał się w po-
przednim wydaniu gazety.

UCHWAŁA Nr XI/109/11 w sprawie wysokości i zasad 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Bielawa

Wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bie-
lawa dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyj-
nych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących 
żłobki na terenie Gmin Bielawa, ustalono na poziomie 300 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. Natomiast dla 
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie miasta 
ustalono dotację na poziomie 200 zł miesięcznie na każde 
dziecko.

Dotacje są udzielane począwszy od 1 września 2011 r.
Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opie-

ki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.
Dotacja celowa udzielana jest pod warunkiem:
1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za 

pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) 
w wysokości nie przekraczającej 300 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy 
opłaty za pobyt dziecka pobieranej od rodziców (opiekunów 
prawnych) w wysokości nie przekraczającej 250 zł miesięcznie.

UCHWAŁA Nr XI/110/11 w sprawie wystąpienia ze 
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”

Na mocy podjętej uchwały Gmina Bielawa występuje zw 
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.

UCHWAŁA Nr XI/111/11 w sprawie powołania Zespo-
łu do opiniowania kandydatów na ławników

Radni powołali Zespół do opiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejo-
nowego w Dzierżoniowie w składzie: Adam Mieczysław Paj-
da, Władysław Kroczak, Bronisława Stefania Pagórska, Alicja 
Anna Burska, Wioletta Majchrzak-Przybyszewska, Marek Artur 
Pyziak.

Zespół zobowiązany jest, przed przystąpieniem do wy-
boru ławników, do przedstawienia na sesji rady Miejskiej Bie-
lawy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w za-
kresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie 
– prawo o ustroju sądów powszechnych.

UCHWAŁA Nr XI/112/11 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2011 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wynosi: do-
chody – 87.368.336 zł, wydatki – 100.567.632 zł.

UCHWAŁA Nr XI/113/11 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr V/67/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lutego 2011 
roku w spawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Bielawa

Wprowadzone zmiany dotyczą uchylenia i wprowadze-
nia nowych załączników: nr 1 – Wieloletnia prognoza finanso-
wa Gminy Bielawa na lata 2011-2026, nr 2 - „Przedsięwzięcia 
realizowane w latach 2011-2026”, nr 3 – Objaśnienia wartości 
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa 
na lata 2011-2026”.

UCHWAŁA Nr XI/114/11 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr III/34/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej na 2011 rok

Wprowadzone zmiany polegają na: skreśleniu terminu 
posiedzenia Komisji ustalonego na dzień 4 lipca 2011 r., a te-
mat zaplanowany na ten dzień wpisuje się do porządku posie-
dzenia Komisji w dniu 7 listopada 2011 r.

UCHWAŁA Nr XI/115/11 w sprawie planu pracy Komi-
sji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na II półrocze 2011 r.

Przyjęto plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na II pół-
rocze 2011 r. 

UCHWAŁA Nr XI/116/11 w sprawie planu pracy Komi-
sji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 
na II półrocze 2011 r.

Przyjęto plan pracy Komisji Planowania i Rozwoju Go-
spodarczego na II półrocze 2011 r.

UCHWAŁA Nr XI/117/11 w sprawie planu pracy Komi-
sji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej 
na II półrocze 2011 r.

Radni przyjęli plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia na II półrocze 2011 r.

UCHWAŁA Nr XI/118/11 w sprawie planu pracy Komi-
sji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miej-
skiej na II półrocze 2011 r.

Radni przyjęli plan pracy Komisji Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej na II półrocze 2011 r.

UCHWAŁA Nr XI/119/11 w sprawie planu pracy Komi-
sji Statutowej Rady Miejskiej na II półrocze 2011 r.

Radni przyjęli plan pracy Komisji Statutowej na II półro-
cze 2011 r.

    B.Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2011 roku

PLAN PRACY
Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej na II półrocze 2011r.

07 lipca 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Bezpieczeństwo w mieście w aspekcie zabezpieczenia przeciw-
pożarowego. Bezpieczeństwo osób i mienia. Zabezpieczenie 
wypoczynku na OWW Sudety, w tym kolonie i półkolonie.
Sprawy różne.

25 sierpnia 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

08 września 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Stan techniczny przy-
stanków, ławek, wiat przystankowych. Planowane remonty i in-
westycje, planowanie nowych tras komunikacji. Nakłady finan-
sowe.
Sprawy różne.

22 września 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Wnioski do budżetu gminy na 2012r.
Sprawy różne.

06 października 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Ochrona środowiska w gminie. Gospodarka odpadami, Ekolo-
giczne Centrum Odzysku – stan aktualny i dalsze plany.
Sprawy różne.

20 października 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

03 listopada 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Analiza budżetu gminy w 2011r., w tym wykaz zadań inwesty-
cyjnych, limity wydatków na WPI na lata 2011-2013.
Sprawy różne.

24 listopada 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne.

15 grudnia 2011r. godz. 13:00 (czwartek)
tematy:
Opiniowanie projektów uchwał.
Funkcjonowanie infrastruktury miejskiej – przygotowanie mia-
sta do sezonu zimowego (utrzymanie ulic, dróg, chodników)- 
realizacja umowy na zimowe utrzymanie dróg.
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2011r.
Sprawy różne.                                                                                
                                       Przewodniczący Komisji
                                                  Władysław Kroczak

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-

ści 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 193/11 z dnia 26 lipca 2011 r. 

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-

ści 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 206/2011 z dnia 3 sierpnia 2011. 



3

05 lipca 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Finansowe aspekty realizacji zadań zleconych gminie Bielawa 
w 2010r.i I półroczu 2011r.
Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w mieście.
Dyskusja nad postulatami radnych do budżetu gminy na 2012r.
Sprawy różne.

30 sierpnia 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Dyskusja nad postulatami radnych do budżetu gminy na 2012r.
Sprawy różne.

06 września 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Wnioski Komisji do budżetu na 2012r. - dyskusja nad wnioska-
mi z udziałem przedstawiciela Burmistrza i/lub Skarbnika.
Sprawy różne.

27 września 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy: 
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

04 października 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Polityka podatkowa Gminy (dyskusja z przedstawicielem Bur-
mistrza lub Skarbnika).Wypracowanie wniosków Komisji w za-
kresie polityki podatkowej gminy 
Informacja Burmistrza o założeniach do projektu budżetu gminy na 
2012r. i dotychczasowej pracy nad projektem uchwały budżetowej.
Sprawy różne.

25 października 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

08 listopada 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych w 2011r.
Informacja o postępach pracy nad projektem uchwały budżeto-
wej i ewentualnych zmienionych założeniach do projektu.
Sprawy różne.

29 listopada 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Omówienie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.-propozy-
cje.
Sprawy różne.

06 grudnia 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Opinia Komisji o projekcie budżetu gminy na 2012r.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne.

20 grudnia 2011r. godz. 14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2011r.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartosz Skwara

PLAN PRACY
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na II półrocze 2011 roku

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po-

łożonych na terenie miasta  Bielawa.

A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1310/6 Obręb Południe o pow. 

718 m2, RIIIa wraz z udziałem 1/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, RIIIa, która 
stanowi drogę dojazdową, ujawnione w Kw nr 15432 położone przy ulicy Kruczej. 
Działka 1310/6 kształtem zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się na 
terenie nie w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury. 
Położona jest w „dolnej” części miasta,  niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza 
„nowy” obszar inwestycyjny. Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawa, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2011 roku o godz. 9,00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 57 700,00 zł /słownie: pięćdziesiąt siedem ty-
sicy siedemset złotych/.

B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki nr 

1310/4 i 1310/5 Obręb Południe o łącznej powierzchni 1904 m2, RIIIa wraz z udzia-
łem 2/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, ujaw-
nione w Kw nr 15432. Nieruchomość jest położona przy ulicy Kruczej, na terenie nie 
w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury, niedaleko 
obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny. Dla tego obszaru obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, który przeznacza 
ten teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2011 roku o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 90 700,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 
siedemset złotych/.                                                    

C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana w skład której wchodzą działki nr 

1310/8 i 1310/9 Obręb Południe o łącznej powierzchni 1585 m2, RIIIa, wraz z udzia-
łem 2/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, 
ujawnione w Kw nr 15432 położone przy ul. Kruczej.  Nieruchomość znajduje się na 
terenie nie w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury. 
Położona jest w „dolnej” części miasta,  niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza 
„nowy” obszar inwestycyjny. Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawa, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2011 roku o godz. 11,00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 116 700,00 zł /słownie: sto szesnaście tysięcy 
siedemset złotych/.                                                    

D
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1310/10 Obręb Południe o pow. 

763 m2, o RIIIa, wraz z udziałem 1/6 w działce 1310/7 o pow. 505 m2, RIIIa, któ-
ra stanowi drogę dojazdową, ujawnione w Kw nr 15432. Działka 1310/10 kształtem 
zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość położona przy ul. Kruczej, na terenie nie 
w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury i położona 
jest niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyjny. Dla tego 
obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, który 
przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 12.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 60 700,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
siedemset złotych

1. Nieruchomości są  wolne od długów i obciążeń.
2. Do cen uzyskanych w przetargach doliczony zostanie podatek VAT w 

wysokości 23%. 
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść prze-

lewem na rachunek Gminy Bielawa : Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 
1090 2284 0000 0005 8600 0065  najpóźniej w dniu 05.09.2011. Za datę wniesie-
nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy 
Bielawa. 

3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. 

4. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, - aktualnego wypisu z 

właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych 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 na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 
z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. 
Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego 
wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarial-
nego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 
0000 0005 8600 0060.

8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nierucho-

mością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbroje-
niem terenu.

10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicz-
nego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. 
Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków 
podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na 
wniosek nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do 
nabywcy. Dla działki  przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotech-
nicznych gruntu.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 /
II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabu-
dowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

Tylko w 2010 roku w Biela-
wie 60 osób zostało pokrzywdzo-
nych w wyniku przemocy domo-
wej, w tym 38 kobiet, 3 mężczyzn, 
17 małoletnich do ukończenia 13 
lat i 2 małoletnich w przedziale 
wiekowym 13-18 lat.

Sprawcami przemocy było 
36 osób, w tym 2 kobiety i 34 
mężczyzn. Pod wpływem alkoho-
lu przemoc stosowało 31 osób, w 
tym 2 kobiety i 29 mężczyzn.

Ja się zapewne domyślamy, 
w rzeczywistości jest dużo więcej 
aktów przemocy i osób pokrzyw-
dzonych, tylko z różnych powo-
dów (wstyd, strach, niewiedza) 
nie są te przypadki zgłaszane. 

Na sesji Rady Miejskiej Bie-
lawy w dniu 29 czerwca podjęto 
uchwałę w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 
2011-2015.

Przemoc w rodzinie – zwana 
także potocznie przemocą domową, 
to jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniecha-
nie działań koniecznych do ochrony 
zdrowia i życia, naruszające prawa 
lub dobra osobiste osób najbliż-
szych (małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu, osoba pozostająca 
w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonek, osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu), a także innych 
osób wspólnie zamieszkujących 
lub gospodarujących, narażające 
te osoby w szczególności na nie-
bezpieczeństwo utraty życia, zdro-
wia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym, a także wywołujące cierpienia i 
krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą. 

 Tyle definicja, ale przemoc 
może mieć różne oblicza: przemoc 
fizyczna – popychanie, odpychanie, 
obezwładnianie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, 
duszenie, bicie otwartą ręką i pię-
ściami, bicie przedmiotami, ciskanie 

w kogoś przedmiotami, parzenie, po-
lewanie substancjami żrącymi, uży-
cie broni, porzucanie w niebezpiecz-
nej okolicy, nieudzielanie koniecznej 
pomocy, itp.; przemoc psychiczna 
– wyśmiewanie poglądów, religii, 
pochodzenia, narzucanie własnych 
poglądów, karanie przez odmowę 
uczuć, zainteresowania, szacun-
ku, stała krytyka, wmawianie choro-
by psychicznej, izolacja społeczna 
(kontrolowanie i ograniczanie kon-
taktów z innymi osobami), domaga-
nie się posłuszeństwa, ograniczanie 
snu i pożywienia, degradacja wer-
balna (wyzywanie, poniżanie, upo-
karzanie, zawstydzanie), stosowa-
nie gróźb, itp.; przemoc seksualna 
– wymuszanie pożycia seksualne-
go, wymuszanie nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, 
wymuszanie seksu z osobami trze-
cimi, sadystyczne formy współżycia 
seksualnego, demonstrowanie za-
zdrości, krytyka zachowań seksual-
nych, itp.; przemoc ekonomiczna 
– odbieranie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia pracy za-
robkowej, niezaspokajanie podsta-
wowych materialnych potrzeb rodzi-
ny, itp.

Przyjęty przez bielawską Radę 
Miejską program przeciwdziałania 
przemocy skierowany jest przede 
wszystkim do: rodzin i osób dotknię-
tych bezpośrednio zjawiskiem prze-
mocy, rodzin i osób zagrożonych 
zjawiskiem przemocy, przedstawi-
cieli instytucji i służb pracujących z 
osobami i rodzinami zagrożonymi 
bądź dotkniętymi przemocą.

Głównym celem programu jest 
zmniejszenie skali zjawiska przemo-
cy oraz stworzenie jednolitego, pro-
fesjonalnego systemu interwencji i 
wsparcia dla osób zagrożonych bądź 
uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele programu, 
to koordynacja działań pomocowych 
lokalnych podmiotów i ma w tym po-
móc stworzenie Interdyscyplinar-
nego Zespołu do Spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie – w celu szybkiego i sku-
tecznego podejmowania działań 

zmierzających do zapewnienia bez-
pieczeństwa oraz zatrzymania prze-
mocy w rodzinie, a także planowa-
nie i realizacja działań pomocowych 
na podstawie diagnozy potrzeb, 
jak również poszerzenie działal-
ności Punktu Poradnictwa dla 
Ofiar Przemocy Domowej – w celu 
wsparcia prawnego i psychologicz-
nego ofiar przemocy oraz do realiza-
cji działań korekcyjno-edukacyjnych 
oraz wsparcia psychologicznego dla 
sprawców przemocy w rodzinie.

Niezwykle ważne są w tej sy-
tuacji: systematyczna edukacja 
środowiska lokalnego, poprzez 
przygotowanie i udostępnienie ma-
teriałów o charakterze informa-
cyjnym i edukacyjnym w celu uła-
twienia dostępu do podstawowych 
informacji z zakresu przeciwdziała-
nia przemocy oraz podniesienie po-
ziomu wiedzy mieszkańców Gminy 
na temat przemocy domowej oraz 
promowanie efektywnych sposo-
bów i umiejętności rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie oraz spo-
sobów radzenia sobie z agresją i 
złością – wobec dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć eduka-
cyjno-wychowawczych w szkołach i 
świetlicach środowiskowych, prowa-
dzenie szkolnych programów profi-
laktyki przemocy, wspieranie aktyw-
nych form spędzania czasu wolnego 
promującego zachowanie bez agre-
sji,  a wobec dorosłych – poprzez 
konsultacje z psychologiem, terapię 
dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych, uczestnictwo w spotka-
niach grupy AA oraz grupy terapeu-
tycznej.

Niezbędna staje się też eduka-
cja przedstawicieli różnych grup za-
wodowych stykających się z proble-
matyką przemocy w rodzinie.

Realizatorem programu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bie-
lawie we współpracy z: Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bielawie, szkołami, 
Komisariatem Policji i Strażą Miej-
ską w Bielawie, Sądem, NZOZ Eu-
ro-Medica w Bielawie i organizacja-
mi pozarządowymi.

  B.Lesiewicz

„Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie i chronić jej ofiary”

Nowe nawierzchnie pojawią 
się w ciągu najbliższych tygodni na 
ulicach Konopnickiej, Przeskok i Ró-
żanej. Jest to kontynuacja działań, 
jakie od dłuższego czasu prowadzi 
Bielawa w celu odnowienia stanu lo-
kalnych dróg. Prace rozpoczęły się 
już na ulicy Konopnickiej, gdzie zo-
stanie wykonana tak zwana nakład-
ka asfaltowa, która zastąpi dziura-
wą w wielu miejscach nawierzchnię. 
Podobnie ulice Przeskok i Różana, 
których nawierzchnie również nie 
należą do najlepszych, już niedługo 
zyskają nową jakość. 

Remonty na bielawskich drogach
Jeszcze w tym miesiącu za-

kończy się remont drogi prowa-
dzącej od ulicy Karola Marksa do 
przychodni zdrowia Astra. Dotych-
czasowa nawierzchnia utrudniała 
poruszanie się osobom starszym 
oraz niepełnosprawnym. Asfalt, któ-
ry zostanie tam położony ucieszy 
także kierowców, ponieważ z drogi 
znikną wszelkie nierówności. Wspo-
mniane prace kosztować będą oko-
ło 170 tys. złotych i zakończą się do 
września. 

W tym roku podobne remon-
ty zostały wykonane na ulicy Ban-

kowej i Lipowej. Na wymianę na-
wierzchni czeka natomiast odcinek 
ulicy Dzierżoniowskiej - od skrzy-
żowania z ulicą Żeromskiego do 
przejścia dla pieszych w kierunku 
Dzierżoniowa. Droga zostanie od-
nowiona w ciągu najbliższych dni, 
bowiem prace zostaną połączone z 
wylaniem asfaltu na rondzie u zbie-
gu ulic Dzierżoniowskiej – Piław-
skiej – Wolności i Alei Jana Paw-
ła II. 

Drogowcy wykonają również 
nakładkę asfaltową na parkingu w 
sąsiedztwie ogrodów działkowych 
im. M. Reja, przy ulicy Dzierżoniow-
skiej.

  Łukasz Masyk 
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PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej 

na II półrocze  2011 roku

01 lipca 2011r. godz. 14:00 (piątek)
tematy:
Wakacje w mieście – posiedzenie wyjazdowe (szkoła leśna, 
półkolonie w gimnazjach, szkołach podstawowych, OWW Su-
dety, obiekty OSiR).
Sprawy różne.

24 sierpnia 2011r. godz. 14:00 (środa)) 
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.

07 września 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Estetyka miasta, zieleń w mieście.
Budżet na 2012r.-propozycje.
Sprawy różne.

21 września 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Sprawy różne.

05 października 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Oświata w mieście – funkcjonowanie placówek szkolnych prowa-
dzonych przez gminę, powiat oraz inne instytucje (również prywat-
ne). Plany remontowe i organizacyjne, rozpoczęcie roku szkolnego. 
Zamierzenia Burmistrza w zakresie oświaty na najbliższe lata.
Sprawy różne.

19 października 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Placówki oświatowe – wnioski.
Sprawy różne.

09 listopada 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Bezpieczeństwo zdrowotne gminy.
Wnioski do budżetu gminy na 2012r.
Zebrane propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne.

23 listopada 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Projekt budżetu gminy na 2012r.- analiza, wnioski, opinia.
Sprawy różne.

07 grudnia 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Budżet gminy na 2012 – opinia Komisji.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne.

21 grudnia 2011r. godz. 14:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Młodzieżowa Rada Miasta – samorządność młodzieży w mie-
ście.
Ocena pracy Komisji.
Sprawy różne.
 

                                                           Przewodniczący Komisji
                                                            Tomasz Wojciechowski

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA 
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na 

terenie miasta Bielawa.

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewi-
dencyjnym 953/7 Obręb Osiedle o powierzchni 1355 m2, położona w rejonie ul. Gen. Włady-
sława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV,ujawniona 
w Księdze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość 
do sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowa-
nym. Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to ob-
szar zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /Uchwała Nr XXXVII/274/01 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona. Po-
przednie przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011r, 27.05.2011 r

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
B. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewi-

dencyjnym 953/6 Obręb Osiedle o powierzchni 1261 m2, położona w rejonie ul. Gen. Włady-
sława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV, ujawniona 
w Księdze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość 
do sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowa-
nym. Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to ob-
szar zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych (Uchwała Nr XXXVII/274/01 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na ten cel zostaje przeznaczona.  Po-
przednie przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011r, 27.05.2011 r

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
C. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewi-

dencyjnym 953/5 Obręb Osiedle o powierzchni 1402 m2, położona w rejonie ul. Gen. Włady-
sława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV, ujawniona 
w Księdze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość 
do sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowa-
nym. Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to ob-
szar zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /Uchwała Nr XXXVII/274/01 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.  Po-
przednie przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011r, 27.05.2011 r

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
D. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewiden-

cyjnym 953/4 Obręb Osiedle o powierzchni 1093 m2, położona w rejonie ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIa RIIb, ujawniona w 
Księdze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka sąsia-
duje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. 
Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obowiązuje 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, według którego jest to obszar za-
budowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona. Poprzednie 
przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011r, 27.05.2011 r

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
E. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewi-

dencyjnym 953/3 Obręb Osiedle o powierzchni 1065 m2, położona w rejonie ul. Gen. Włady-
sława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIa, ujawniona w 
Księdze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka sąsia-
duje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. 
Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obowiązuje 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to obszar za-
budowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych (Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona.  Poprzednie 
przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011r, 27.05.2011 r

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
F. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o numerze ewiden-

cyjnym 953/2 Obręb Osiedle o powierzchni 1126 m2, położona w rejonie ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego /obwodnica miejska/ w Bielawie oznaczona użytkami R IIIa, ujawniona w Księ-
dze wieczystej Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym/ ponadprzeciętna odległość do sieci 
uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prostokąta. Działka sąsiaduje 
z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem niezagospodarowanym. Do-
jazd do działki od ulicy Sikorskiego poprzez drogę gruntową. Dla tego obszaru obowiązuje 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, według którego jest to obszar za-
budowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług bytowych /Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001r.) i na taki cel zostaje przeznaczona. Poprzednie 
przetargi na ww. działkę odbyły się w dniach:10.12.2010 r, 04.03.2011 r, 27.05.2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ 
1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń. 
2. Nieruchomości zostają sprzedane na własność. 
3. Do cen nieruchomości uzyskanych w drodze przetargów doliczony zostanie podatek 

VAT wg stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.
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 do dnia 12.09.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

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

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu: 

- 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 osobo-
wości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców ( Dz. U. Z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest 
przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.  
7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawia-
domić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez 
usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona 
o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy 
Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 86000060. 

9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomo-

ścią, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.  
11. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży 
je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz 
określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą 
właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do 
nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospo-

darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p /telefon 74-83-28-740/.
 Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy 

udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ 
telefon 74- 83-28-751.

PLAN PRACY
Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady 

Miejskiej na II półrocze 2011 roku

01 lipca 2011r. godz. 10:00 (piątek)
tematy:
Promocja imprez letnich.
Przygotowanie bazy miejskiej do wypoczynku letniego.
Sprawy różne.

24 sierpnia 2011r. godz. 10:00 (środa)
tematy:
Działalność Gminnego Centrum Informacji – posiedze-
nie wyjazdowe.
Sprawy różne.

21 września 2011r. godz. 10:00 (środa)
tematy:
Podsumowanie sezony wakacyjnego – imprezy kultural-
ne i sportowe.
Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r. pod 
względem działań promocyjnych.

Wnioski Komisji do budżetu gminy na 2012r.
Sprawy różne.

19 października 2011r. godz. 10:00 (środa)
tematy:
Promocja walorów turystycznych gminy.
Działania w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej.
Sprawy różne.

23 listopada 2011r. godz. 10:00 (środa)
tematy:
Współpraca z za granicą.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne.

21 grudnia 2011r. godz. 10:00 (środa)
tematy:
Promocja usług świadczonych przez referaty, jednostki 
i spółki miasta.
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r.
Sprawy różne.
                         Przewodniczący Komisji
                                         Grzegorz Raganowicz

Intensywne dwa tygodnie 
spędzili w Bielawie studenci z Wy-
działu Mechaniczno – Energetycz-
nego Politechniki Wrocławskiej, w 
ramach stażu współfinansowanego 
przez Unię Europejską i dolnośląską 
uczelnię. 

Przyszli inżynierowie, na co 
dzień zgłębiający teoretyczną wie-
dzę na temat energetyki, w Bielawie 
mieli okazję poznać praktyczną stro-
nę tej niezwykle interesującej dzie-
dziny. Na studentach duże wraże-
nie wywarły Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii, Szkoła Słoneczna 
oraz zabytkowa stacja pomp. - By-
liśmy zaskoczeni widząc w jaki spo-
sób szkoły, instytucje, a także sami 
mieszkańcy miasta, angażują się 
w działania proekologiczne – mówi 
Barbara Zając, studentka wrocław-
skiej uczelni. - Z pewnością to co zo-
baczyliśmy w Bielawie będzie nam 
pomocne w dalszym kształceniu – 
dodaje kolejna uczestniczka stażu 
Maria Bartczyk. 

Wizyta studentów jest efek-
tem trwającej już kilka lat współ-
pracy miasta z Wydziałem Me-
chaniczno – Energetycznym 
Politechniki Wrocławskiej. To wła-

Studenci Politechniki Wrocławskiej na stażu w Bielawie

śnie w Bielawie działa z powodze-
niem Zamiejscowy Oddział Dy-
daktyczny tej prestiżowej uczelni, 
kształcący specjalistów z dziedzi-
ny odnawialnych źródeł energii. 
- Cieszymy się, że nasze miasto 
może być partnerem dla Politech-
niki Wrocławskiej i być częścią 
projektów realizowanych przez 
uczelnię – mówi wiceburmistrz dr 
Andrzej Hordyj, który uczestni-
czył w organizowaniu stażu. 

Studenci w trakcie praktyki 
znaleźli czas na zwiedzanie miasta 
i poznanie jego atrakcji. - Odwiedzili-
śmy pływalnię Aquarius, wieżę wido-
kową oraz Ośrodek Wypoczynkowy 
i mamy same pozytywne wrażenia – 
powiedzieli studenci trzeciego roku 
Mateusz Kranc i Jolanta Firla. 

Kolejna grupa stażystów przyje-
dzie do Bielawy w sierpniu. Łącznie w 
projekcie weźmie udział dziesięć osób.

  Łukasz Masyk 

„GORĄCE SERCE” 
dla Bronisława 

Wilka
21 czerwca Kapituła Wy-

chowanków Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w 
Bielawie przyznała Bronisławo-
wi Wilkowi – prezesowi Zarzą-
du Miejskiego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 
w Bielawie „GORĄCE SERCE” 
w podziękowaniu za krzewienie 
myśli patriotycznej wśród wycho-
wanków.

Panu Bronisławowi gratulu-
jemy.
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Biblioteka rekomenduje i 
poleca dwa tomiki wierszy Le-
cha Tkaczyka. Autor jest biela-
wianinem, prezesem wydawnic-
twa Astrum. Znany jest z książek 
z dziedziny żywienia i komuniko-
wania niewerbalnego oraz licz-
nych bajek edukacyjnych dla dzie-
ci. Pisze też wiersze. W tekstach 
poetyckich odsłania swoją duszę 
wrażliwca, który swoją wrażliwość 
„…budzi wpół do pierwszej, kiedy 
pisze wiersze…”, romantyka, dla 
którego miłość, nawet jej ciem-
na strona, jest jedynym sensem 
życia, poety, który w wierszach-
-modlitwach wyraża to, co mu naj-
bardziej doskwiera, przywołując 
Anioły Codziennej Troski. Taki jest 
również tytuł jego tomiku poezji -  
„Anioły Codziennej Troski”, drugi 
nosi tytuł „Ciemna strona miłości”. 
Wiersze napisane prostymi sło-
wami, pozbawione wyszukanych 
metafor. I w tym tkwi ich siła. Są 
zrozumiałe. Z tymi wierszami iden-
tyfikować  może się każdy. Do każ-
dego tomiku dołączona jest płyta, 
a piosenki do tekstów Autora śpie-
wa, również bielawianka, Kamila 
Kłos. I dopiero muzyka oraz inter-
pretacja tekstów Kamili Kłos wy-
dają się całkowitym dopełnieniem 
tych wierszy, a słowa nabierają 
właściwego znaczenia.

Anioły Codziennej Troski 
-  do tego tomiku wierszy muzykę 
skomponował Jacek Wanszewicz, 
multiinstrumentalista, aranżer, kom-
pozytor. Oczywiście  bielawianin. 
Bardzo bogata i zróżnicowana ścież-
ka muzyczna wydaje się, że dobrze 

muzycznie opisuje treści zawarte w 
wierszach Lecha Tkaczyka. Kom-
pozycje „Anioły Codziennej Troski”, 
„Na rozstaju” nieodparcie przywo-
łują skojarzenia z utworami Rubika. 
Liryczny i mocny głos Kamili Kłos to 
wielki atut tych śpiewanych tekstów 
literackich, a ich często aktorska in-
terpretacja wydobywa głębszą war-
stwę znaczeniową wierszy, wydaje 
się niemożliwą do odczytania bez tej 
interpretacji muzyczno-werbalnej. 

Anioły – jakie widzi Lech Tkaczyk? 
„…aniołowie…/zatem że są to 
pewne widziałem ich/ tu i tam krą-
żących w zakamarkach/ duszy…” 
są „…/anioły stróże praw boskich/ 
spadkobiercy codziennej troski/ co 
boską są przestrogą/ drogowska-
zem i drogą/ echem przeznacze-
nia/…”, są też anioły, które „…/
obiecują pióra anielskie/ białe lilie i 
skrzydła motyla/ pszczół brzęcze-
nie i miodu smak słodki/…”, są też 
anioły frywolne, moje ulubione, jak 
w utworze „Stoję w oknie” czy 
„Anioły trzy w bzy” w świetnej inter-
pretacji Kamili Kłos.   

Miejska Biblioteka Publiczna

Jaskółki z bibliotecznej półki

Ciemna strona miłości – muzykę napi-
sała Ewa Dymek-Kuś i ta płyta jest zu-
pełnie inna od poprzedniej. Muzyka jest 
bardziej nostalgiczna, mocno refleksyj-
na, może monotonna. Takie wrażenie 
odnosi się podczas pierwszego słucha-
nia. Ale kiedy przesłuchuje się ją po raz 
drugi, słyszymy inne, mocne akordy, 
dźwięki, słyszymy jazzujący saksofon i 
fortepian i czasami żartobliwy tekst za-
śpiewany w lekko frywolnym stylu przez 
Kamilę Kłos. A teksty są różne. Prze-
ważnie ukazujące tę „ciemną stronę mi-
łości”, która nie zawsze jest piękna, 
czysta i wspaniała. Często gorzka, 
smutna i po przejściach. Ale jest. „…/i 
przyszła do mnie zadziwiona/ dzika 
szalona i namiętna/ choć nie pierwsza 
niepojęta/ niczym anioł zamyślona/…” 
Zadziwia, że te słowa napisał mężczy-
zna. Słowa niby proste, ale poruszające 
nasze struny wrażliwości głęboko ukry-
te. Poeta wrażliwiec, który pisze w wier-
szu „…ludzka wrażliwość dźwięczniej 
płacze/ łatwo odróżnisz ją w sobie/ 
zresztą ja to codziennie robię/ budząc 
wrażliwość wpół do pierwszej/ kiedy dla 
ciebie piszę wiersze/”.    

Tomiki poezji wraz z płytą zo-
stały wydane przez wrocławskie wy-
dawnictwo Astrum i przekazane bi-
bliotece w darze.

Urszula Ubych

Wygospodarowanie z budżetu 
domowego kilkuset złotych na wypo-
czynek wakacyjny dziecka dla wielu 
rodzin graniczy z cudem. Dzieci pozo-
stają więc w domu i nie wiedzą, co z 
sobą zrobić. Dlatego też w pierwszym 
dniu wakacji pod drzwiami Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr7 w Biela-
wie ustawili się tłumnie półkoloniści, 
którzy już „zatęsknili” za szkołą. Wielu 
z nich już kilkakrotnie korzystało z ta-
kiej oferty, ale byli i tacy, którzy dopiero 
rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. 
Mowa o tych najmłodszych półkolo-
nistach - Wiktorze, Pawle, Przemku i 
wielu innych. Sprawdzili się.

Półkolonie trwały od 27 czerw-
ca do 15 lipca 2011r. Zajęcia rozpo-
czynały się od godziny 9.00, ale już 
po ósmej pod drzwiami pojawiali się 
pierwsi chętni, dla których szkoła sta-
ła się teraz miejscem, gdzie mogą 
przyjemnie spędzić czas. A atrakcji 
nie brakowało. Ponieważ opiekuno-
wie preferowali aktywne formy wy-
poczynku, większość zajęć odbywała 
się na świeżym powietrzu. Sprzyjała 
temu prawdziwie letnia aura.

Dzieci wychodziły na space-
ry na place zabaw, na Łysajkę, nad 
zbiornik Sudety. Podziwiały krajobra-
zy Bielawy z wysokości 101 m Tara-
su Widokowego na wieży Kościo-
ła WNMP – a wcale niełatwo było 
wspiąć się na szczyt. Wzięły udział 
w zajęciach w Szkole Leśnej, po-
łączonych z pieczeniem kiełbasek. 
Każde wyjście wspomagało pro-
ces nabywania wiedzy o sobie sa-
mym, poznawania swoich „słabych” i 
„mocnych” stron, dawało możliwość 
uczenia się nowych ról przez tych 
najmłodszych. 

Atrakcją były wycieczki do Za-
górza Śląskiego i Pieszyc. W Zagó-
rzu zwiedziliśmy z przewodnikiem 
zamek Grodno i obejrzeliśmy z bli-
ska tamę. Ileż radości dawał cel-
ny rzut do studni „spełniającej ży-
czenia” i możliwość kupna miecza 
rycerskiego. W Pieszycach dzię-
ki życzliwości właścicieli mieliśmy 
sposobność przyjrzenia się z bliska  
„Perle Dolnego Śląska” - Pałacowi.  
Zwiedziliśmy również Sowiogórskie 
Muzeum Techniki w Dzierżoniowie. 
W te upalne dni  dużym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia na pły-
walni miejskiej Aquarius, gdzie dzie-
ci bezpiecznie bawiły się w wodzie. 

Każdy z uczestników pół-
kolonii mógł się sprawdzić i roz-

wijać swoje zainteresowania. Mi-
łośnicy ruchu mieli do dyspozycji 
sprzęt sportowy, który wykorzysty-
wano na boisku szkolnym podczas 
biegów zręcznościowych po torze 
przeszkód, rozgrywek w piłkę noż-
ną i piłkę siatkową. Przyszli adepci 
szkół artystycznych przygotowywa-
li półkolonijny spektakl teatralny i 
brali udział w konkursach plastycz-
nych. Intelektualiści wykazywali się 
w grach komputerowych. Uczestnicy 
półkolonii skorzystali również z ofer-
ty Biblioteki Miejskiej.

Trzy tygodnie szybko minęły. 
Na podsumowanie półkolonii zor-
ganizowano grilla. Pozostały pa-
miątkowe zdjęcia i gruba kronika. 
Różnorodność oferowanych form 
niewątpliwie dostarczała wielu emo-
cji, sprzyjała odreagowaniu napięć 
psychicznych dzieci i posłużyła ak-
tywnemu uczeniu się nowych umie-
jętności i sposobów zachowania, a 
także pokonywaniu własnych słabo-
ści. Tu każdy czuł się wyjątkowy, do-
ceniony, zmobilizowany do przekra-
czania swoich możliwości.

A nam, organizatorom i opie-
kunom – M. Cieślik, R. Sznajder-
-Zając, E. Środoń, B. Wszół,  i  K. 
Szczechowiak – pozostaje świado-
mość, że przez ten czas 70 dzieci 
pod naszą opieką mogło w mieście 
bezpiecznie  i atrakcyjnie spędzić 
część wakacji.

Dyrekcja Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej Nr7 w Bielawie, opieku-
nowie i uczestnicy półkolonii dziękują: 

Państwu Alicji i Marianowi Haj-
duk - za udostępnienie do zwiedza-
nia Pałacu w Pieszycach, 

Panom: Piotrowi Jelonek, Józe-
fowi Kłos i Ryszardowi Ciszewskiemu 
za oprowadzenie po Zamku w Pieszy-
cach  i przybliżenie jego historii,

Pani Wiolecie Wronie - za 
możliwość przejażdżki drezyną i nie 
tylko, w ramach zwiedzania Muzeum 
Sowiogórskiego,

Pani Beacie Murawskiej -  wła-
ścicielce sklepu „U Beaty”, pani Wiole-
cie Ewalum, panu Jerzemu Gawryckie-
mu „Przetwórstwo Mięsne”, państwu 
Jadwidze, Leszkowi Stolarskim z pie-
karni „Bochenek”, panu Grzegorzowi 
Tkacz - za słodycze na nagrody, kieł-
baski, chleb i napoje na pożegnalnego 
grilla, słodkie bułeczki na każdy dzień. 

Opracowała
Bożena Wszół

Wolność osiągania szczytów własnych możliwości nic nie zna-
czy, jeśli nie chcesz dać z siebie wszystkiego”. (Colin Powell)

PÓŁKOLONIE W ESP7 - OSIĄGALIŚMY 
SZCZYTY WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI

PLAN PRACY
Komisji Statutowej Rady Miejskiej na II półrocze 2011r.

06 września 2011r. godz. 16:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa po doko-
nanych zmianach.
Sprawy różne, w tym przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.

04 października 2011r. godz. 16:00 (wtorek)
tematy:
Analiza Statutu Miasta Bielawa, w celu jego aktualizacji.
Sprawy różne, w tym przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.

08 listopada 2011r. godz. 16:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie uchwały Komisji Heraldycznej w sprawie opinii flagi i baneru 
miasta Bielawa.
Sprawy różne, w tym przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.

06 grudnia 2010r. godz. 16:00 (wtorek)
tematy:
Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej za 2011 rok.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Sprawy różne, w tym przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                             Adam Pajda
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Dyscypliny sportowe takie jak: turniej piłki nożnej, 
zawody wędkarskie itp. rozpoczęły sportową część im-
prezy sudeckie Lato 2011. W trakcie zmagań miłośni-
cy sportów samochodowych mogli oglądać pokazy dri-
ftu odbywającego się na parkingu przy OWW Sudety. 
Punktualnie o godzinie 16.00 najsilniejsi mieszkańcy 
Bielawy stanęli czoło w czoło w konkurencjach wyma-
gających solidnej krzepy, znanych z programu Strong-
man. 

Godzina 17.00 otworzyła strefę koncertową Festy-
nu Rodzinnego Sudeckie Lato 2011. Nasze lokalne ze-
społy jak Bellrock oraz Fragnatic wprowadzały publikę 
w doskonały klimat muzyczny. Dla miłośników greckich 
klimatów zespół Zorba wykonał specjalny koncert, w 
którym wykorzystano mało znane instrumenty muzycz-
ne takie jak buzuki. 20.15 to support zespołu Spaceman 
grającego wszelkiego rodzaju gatunki rock and rolla. 

Punktualnie o 21:45 na scenie pojawiała się gwiaz-
da wieczoru - Ada Szulc finalistka programu telewizyjne-
go X-Factor wraz z zespołem Chilitoy. Ada zaśpiewała 
najlepsze rockowe i popowe covery znanych zespołów 
oraz swoje własne piosenki. 

Na zakończenie Sudeckiego Lata organizatorzy 
przygotowali specjalny i unikatowy pokaz laserowy wraz 
z pokazem pirotechniki scenicznej. 

Sudeckie Lato 2011 można zaliczyć do udanych 
imprez w letnim sezonie rozrywkowym. Piękna pogoda 
oraz wspaniała liczna publiczność utwierdza organiza-
torów w słuszności organizacji tego rodzaju imprez. 

Dziękujemy wszystkim partnerom medialnym, 
sponsorom, obsłudze technicznej oraz służbom odpo-
wiedzialnym za bezpieczeństwo w trakcie imprezy. 

Do zobaczenia przy kolejnych imprezach! 
Festyn rodzinny Sudeckie Lato 2011 zorganizował 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. 

    Rafał Smoliński
    zdj. M.Fronczak  

Sudeckie Lato 2011 
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W rozegra-
nym 17 lipca, w 
Bielawie VI Su-
per Finale Pol-

skiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 
drużyna The Crew pokonała Devils 
Wrocław 27:26. W ten sposób Za-
łoga zdobyła drugi tytuł mistrzowski 
w PLFA. The Crew czekali na ten 
triumf od 2007 roku, w poprzednich 
dwóch latach ulegając w finale roz-
grywek.

Świętowanie finałowej niedzie-
li rozpoczęło się w dolnośląskiej Bie-
lawie już na dobre 4 godziny przed 
pierwszym wykopem. Tradycyjne 
amerykańskie grillowanie pomogło 
fanom przyjemnie spędzić ten czas. 
Trybuny zaczęły się zapełniać już na 
dwie godziny przed spotkaniem. O 
16:00 rozpoczęła się też pierwsza w 
historii polskiego futbolu transmisja 
w telewizji Sportklub i za pośrednic-
twem telewizji internetowej ipla.tv.

Sam mecz rozpoczął się od 
błędu The Crew. Nieudana próba 
odkopnięcia w wykonaniu The Crew 
dała Diabłom piłkę na 25. jardzie 
od pola punktowego rywali. Devils 

wystarczyła raptem jedna akcja do 
zdobycia przyłożenia. Po podaniu 
Luke’a Balcha do Christophera Wa-
shingtona drużyna broniąca tytułu 
mistrzowskiego prowadziła 7:0.

Dwie kolejne serie ofensyw-
ne zakończyły się odkopnięciami. 
Załoga odżyła dopiero w końcówce 
pierwszej kwarty, zdobywająca jar-
dy głównie po biegach rozgrywają-
cego Justina Walza. Jedno z podań 
rozgrywającego The Crew, na po-
czątku drugiej kwarty, na przyłoże-
nie zamienił MVP sezonu 2011 Mark 
Philmore. 

Przełomowym zagraniem był 
przechwyt Mateusza Ruty, który 
przechwycił podanie Balcha i wbiegł 
w pole punktowe rywali. Sędziowie 
dostrzegli jednak, że defensor The 
Crew nadepną na linię boczną. Po 
kilku zagraniach Załoga mogła się 
cieszyć z pierwszego prowadzenia. 
Biegiem na touchdown popisał się 
Justin Walz. Chwilę później rozpo-
częła się bardzo dobra seria ofen-
sywna Diabłów, która została jednak 
zniweczona raptem na 9 jardów od 
pola punktowego rywali, gdy piłkę 
zgubił Adam Synacek.

W odpowiedzi, The Crew wy-
konali 91-jardową serię ofensywną 
zakończoną drugim, w meczu fina-
łowym, przyłożeniem Philmore’a. Do 
przerwy wicemistrzowie z 2010 roku 
prowadzili 20:7.

W przerwie trener Diabłów, Di-
mos Spiropoulos, musiał wstrząsnąć 
swoimi zawodnikami, bo w trzeciej 
kwarcie to oni niepodzielnie rządzili 
na boisku. W ataku, Balch znakomi-
cie dystrybuował piłkę wśród swoich 
skrzydłowych - Grzegorza Mazura, 
Patrycjusza Pałaca i Christophera  
Washingtona. To szybko przyniosło 
przyłożenie, a niedługo później po-
mogło w zdobyciu kolejnych, tym ra-
zem po kopnięciu z pola. W całej, 
otwierającej drugą połowę kwartę, 
formacja ataku Załogi była bezrad-
na. W tej części gry udało się jej zdo-
być raptem jedną pierwszą próbę.

Na początku ostatniej części 
bielawskiej batalii rozgrywający Dia-
błów znalazł w polu punktowym Pio-
tra Wisa, który odzyskał prowadze-
nie dla swojego zespołu. Załoga nie 
odpowiedziała w ataku i znów tylko 
odkopywała piłkę. The Crew urato-
wała jednak defensywa, która za-
trzymała mistrzów z 2010 roku tuż 
przed własnym polem punktowym, 
nie pozwalająca rywalom na sku-
teczną zmyłkę przy kopnięciu z pola. 
To zagranie miało być decydującym 
dla dalszych losów spotkania. Dia-
bły prowadziły sześcioma, zamiast 
dziewięcioma punktami i Załoga po-
trzebowała zaledwie jednego przy-
łożenia, z podwyższeniem za jeden 
punkt, by wyjść na prowadzenie.

W kolejnej serii The Crew ura-
towali się od konieczności gry w 
czwartej próbie po tym jak 15-jar-
dowe przewinienie popełniły Diabły. 
Brakujące kilka jardów do pola punk-
towego Devils zdobył Justin Walz. 
Po skutecznym podwyższeniu za je-
den punkt w wykonaniu Kamila Ruty, 
zespół Jacka Walluscha prowadził 
27:26. Do końca meczu pozostawa-
ła jeszcze minuta i 27 sekund.

Balch i prowadzona przez nie-
go formacja ofensywna, jeszcze raz 
udowodnili, że potrafią seryjnie zdo-
bywać jardy, po tym jak Diabłom 
udało się dotrzeć do 9. jarda od pola 
punktowego The Crew.

Do końca meczu pozostały 
raptem dwie sekundy i Diabły po-
prosiły o przerwę na żądanie, żeby 
przygotować się do kopnięcia, które 
miało im dać drugi z rzędu tytuł mi-
strzowski. Wtedy zaczął się jednak 
festiwal nerwów, który Devils zafun-
dowali sobie po części sami. Dwie 
kary za falstart cofnęły Diabły o 10 
jardów, a dodatkowe korzystanie z ti-
me-outów trenera Walluscha sprawi-
ło, że kopacz Krzysztof Wis podcho-
dził do tego decydującego kopnięcia 
aż czterokrotnie. Gdy wreszcie, po 
długim ciągle budującym atmosfe-
rę oczekiwaniu, pozwolono mu je 
wykonać... chybił je minimalnie. Za-
łoga i jej fani oszaleli z radości. Po 
raz drugi w historii zostali mistrzami 

PLFA, tym razem w dopiero w ostat-
niej akcji meczu.

- Nawet nie chcę myśleć, co 
czułbym gdybyśmy przegrali. Przed 
tym kopnięciem myślałem, że do-
stanę zawału serca - komentował 
Justin Walz, MVP VI SuperFina-
łu PLFA - Myślę, że takie spotkanie 
to wspaniała reklama dla futbolu w 
Polsce i w Europie - dodał Amery-
kanin. - Rzeczywiście, lepszego, 
bardziej emocjonującego scenariu-
sza nie mogliśmy sobie wyobrazić 
- stwierdził Jędrzej Stęszewski, pre-
zes PLFA.

- W przerwie, gdy przegry-
waliśmy 13 punktami, powiedzia-
łem moim graczom, że jesteśmy 
warci więcej niż to, co pokazujemy 
na boisku. Zadziałało, bo w drugiej 
połowie zagraliśmy znacznie le-
piej. Niestety zabrakło nam tej jed-
nej akcji. Mimo tego jestem dumny 
ze swojego zespołu - mówił niepo-
cieszony Dimos Spiropoulos, tre-
ner Devils.

Po zaledwie czterech i pół roku 
działalności ligi, w sezonie 2011 w 
szranki stanęła rekordowa liczba 31 
drużyn, podzielonych na trzy ogól-
nopolskie klasy rozgrywkowe. Tego-
roczny czempion PLFA I w trzy i pół 
miesiąca rozegra aż 11 spotkań. Ty-
tułu mistrzowskiego broni perfekcyjna 

w ubiegłym roku drużyna Devils Wro-
cław. W rozgrywkach drugoligowych 
występuje 12 drużyn, podzielonych 
na dwie dywizje. W tym sezonie, trzy 
lata po utworzeniu PLFA II, wystar-
towały nowe rozgrywki ustanowione 
specjalnie z myślą o drużynach, któ-
re nie są jeszcze gotowe do rywalizo-

wania w drugiej lidze. W 6 turniejach 
grupowych w futbolu w wersji ośmio-
osobowej wystąpi 9 zespołów. Dzię-
ki rozgrywkom nazwanych „PLFA 
8” futbol w wydaniu ligowym, po raz 
pierwszy zawita do Bydgoszczy, Lu-
blina, Olsztyna, Rzeszowa, Suchej 
Beskidzkiej oraz Zielonej Góry.

Polska Liga Futbolu Amerykańskiego (PLFA)

SuperFinał: Zwycięzca wyłoniony w ostatniej sekundzie!
The Crew – Devils Wrocław 

27:26 (0:7, 20:0, 0:11, 8:7)
I kwarta
0:7 przyłożenie Christophera 

Washingtona po 30-jardowej akcji 
po podaniu Luke’a Balcha (podwyż-
szenie za jeden punkt Krzysztof Wis)

II kwarta
7:7 przyłożenie Marka Philmo-

re’a po 22-jardowej akcji po podaniu 
Justina Walza (podwyższenie za je-
den punkt Kamil Ruta)

14:7 przyłożenie Justina Wal-
za po 1-jardowej akcji biegowej 

(podwyższenie za jeden punkt Ka-
mil Ruta)

20:7 przyłożenie Marka Phil-
more’a po 6-jardowej akcji po poda-
niu Justina Walza

III kwarta
20:15 przyłożenie Grzego-

rza Mazura po 24-jardowej akcji 
po podaniu Luke’a Balcha (pod-
wyższenie za dwa punkty Tomasz 
Tarczyński po podaniu Chrisa Wa-
shingtona)

20:18 32-jardowe kopnięcie z 
pola Krzysztofa Wisa

IV kwarta
20:26 przyłożenie Piotra Wisa 

po 9-jardowym podaniu Luke’a Bal-
cha (podwyższenie za dwa punkty 
Christopher Washington po podaniu 
Luke’a Balcha)

27:26 przyłożenie Justina 
Walza po 5-jardowej akcji biegowej 
(podwyższenie za jeden punkt Kamil 
Ruta)

 Mecz obejrzało 1500 wi-
dzów.

Zdjęcia Marcin Fijałkowski
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W dniach 16 i 17 lipca na Górze 
Parkowej przy ul. Sikorskiego w Bie-
lawie odbyły się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska MTB Cross Country, organi-
zowane przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bielawie oraz profesjonalny 
sklep rowerowy Dream-Bike. W pierw-
szym dniu zawodów odbyła się szta-
feta na trasie okrężnej 2,7 km. Tra-
sa wyścigu była trudna, wymagająca 
od zawodników dużych umiejętności 
technicznych. Rywalizowały kluby z 
Wałbrzycha, Nowej Rudy, Chojnowa 
oraz Jaworzyny Śląskiej. Nasze mia-
sto reprezentowali wychowankowie 
klubu Dream Bike w składzie: Paw-
laczek Artur, Czajkowski Kacper, 
Bagiński Grzegorz i Aleksandra 
Podgórska. Bielawskiej drużynie gra-
tulujemy zdobycie trzeciego miejsca. 
Po zakończeniu zawodów odbyła się 
uroczysta dekoracja i wręczanie na-
gród. Zawodnicy za zdobycie trzech 
najlepszych miejsc otrzymali medale, 
dyplomy i puchary.

W drugim dniu odbyły się zawo-
dy indywidualne. Wystartowało 63 za-
wodników reprezentujących 12 klubów 
z Dolnego Śląska, m.in. z Wałbrzycha, 
Legnicy, Nowej Rudy, Sobótki, Wrocła-
wia i Świdnicy. W kategorii Juniorka 
pierwsze miejsce zdobyła bezkon-
kurencyjna i niezwykle utalentowa-
na Aleksandra Podgórska z klubu 
Dream Bike. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych otrzymali 
medale, dyplomy i puchary.  N a g r o -
dy wręczali: v-ce prezes PZKol Bog-
dan Rzepka,  z-ca burmistrza Bielawy 
Mariusz Pach oraz kierownik dzia-
łu sportu Czesław Szewczyk.  
Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my i dziękujemy za wzięcie udziału w 
Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB 
Cross Country. 

WYNIKI SZTAFET (4 ZAWOD-
NIKÓW): 1. KKW JAMA Wałbrzych 
(Dawid Bujalski, Filip Helta, Karoli-
na Piotrowska i Łukasz Winiarski) – 
1.00,09, 2. UKS Centrum Nowa Ruda 
(Oskar Kurpiel, Klaudia Cybulska, 
Remigiusz Szymaniak i Mateusz 
Masłyk) – 1.00,21, 3. UKS Dream 
Bike Bielawa (Artur Pawlaczek, Kac-
per Czajkowski, Grzegorz Bagiński 
i Aleksandra Podgórska) – 1.10,27, 
4. MKS Karolina Jaworzyna Śląska 
(Karol Jaremko, Kamila Szewczyk, 
Patryk Ragan i Grzegorz Dobroń) 
– 1.19,08, 5. UKS Oriens MTB DAMI 
Chojnów (Przemysław Kaczmarek, 
Sandra Traczyk, Karol Rokus i Ad-
rianna Cybin) – 1.21,49.

WYNIKI MISTRZOSTW DOLNEGO 
ŚLĄSKA - START WSPÓLNY (trzech naj-
lepszych zawodników i miejsca bielawian):

Kategoria MŁODZICZKA - 1 
okrążenie - dystans 2,7 km - prze-
ciętna 9,25 km/h.: 1. Klaudia Cybul-
ska – UKS Centrum SS Wąs Nowa 
Ruda (0.17,31), 2. Sandra Traczyk 
– UKK Oriens MTB DAMI Chojnów 
(0.19,32), 3. Patrycja Piotrowska – 
KWW Jama Wałbrzych (0.21,00),

Kategoria MŁODZIK – 2 okrą-
żenia – dystans 5,4 km – przecięt-
na 10,25 km/h.: 1. Filip Helta – KKW 
Jama Wałbrzych – (0.31,36), 2. Oskar 
Kurpiel – UKS Centrum Nowa Ruda 
(0.32,48), 3. Przemyslaw Kaczma-
rek - UKK Oriens MTB Dami Chojnów 
(0.33,34). 

Kategoria JUNIORKI MŁOD-
SZE – 2 okrążenia – dystans 5,4 km 
– przeciętna 8,80 km/h.: 1. Karolina 
Cierluk – MKK Bolmet Trek Legnica 
(0.36,48), 2. Agnieszka Jastrzębska 
– MKK Bolmet Trek Legnica (0.37,29), 
3. Karolina Piotrowska – KKW Jama 
Wałbrzych (0.39,35).

Kategoria JUNIOR MŁODSZY – 
3 okrążenia – dystans 8,1 km – prze-
ciętna 11,39 km.: 1. Krzysztof Bujal-
ski – KKW Jama Wałbrzych (0.42,41), 
2. Tobiasz Tutkalik – TC Chrobry Felt 
Głogów (0.44,02), 3. Łukasz Winiar-
ski – KKW Jama Wałbrzych (0.45,00), 
7. ARTUR PAWLACZEK – UKS Dre-
am Bike Bielawa (0.48,19).

Kategoria JUNIORKI – 3 okrą-
żenia – dystans 8,1 km – przeciętna 
10,38 km/h.: 1. ALEKSANDRA POD-
GÓRSKA – UKS Dream Bike Bielawa 
(0.46,46), 2. Dorota Silarska – KTM 
Racing Team Złoty Stok (1.01,46), 3. 
Magdalena Łacińska – MKK Bolmet 
Trek Legnica (1.02,12).

Kategoria JUNIOR – 4 okrą-
żenia – dystans 10,8 km – przecięt-
na 11,52 km/h.: 1. Paweł Kawalec 
– Wrocławski Klub Kolarski (0.56,14), 
2. Michał Czapla – KKW Jama Wał-
brzych (0.59,41), 3. Dawid Bujalski 
– KKW Jama Wałbrzych (1.00,56), 6. 
GRZEGORZ BAGIŃSKI – UKS Dre-
am Bike Bielawa (1.08,38).

Kategoria KOBIETY-ELITA – 3 
okrążenia – dystans 8,1 km – prze-
ciętna 9,51 km/h.: 1. Marta Sułek 
– KS Sułek Sport Boplight Świdnica 
(0.51,05), 2. Paulina Hebisz – KTM 
Racing Team Złoty Stok (0.57,18).

Kategoria MĘŻCZYŹNI-ELI-
TA – 5 okrążeń – dystans 13,5 km 
– przeciętna 9,51 km/h.: 1. Rafał He-
bisz – KTM Racing Team Złoty Stok 
(1.04,10), 2. Piotr Sułek – KS Sułek 
Sport Team Świdnica (1.04,27), 3. 
Marcin Kawalec – KTM Racing Team 
Złoty Stok (1.07,10).

Zdjęcia Daniel Niedbalski

Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB Cross Country
Bielawa 16 - 17.07.2011r.

30 lipca ponad 100 zawodniczek i zawodników  
zmagało się z 300 stopniami schodów  wachlarzowych  
wieży kościoła  pw. WNMP w Bielawie. W jedynym w 
kraju i w Europie biegu górskim przeprowadzanym w 
obiekcie sakralnym startowali zawodnicy z kraju i z za-
granicy. Fantastyczny rekord 0:59,32  ustanowił zwy-
cięzca zawodów Tomas Celko z Czech. Wśród kobiet 
zwyciężyła z czasem 1:30,93  Anna Ficner reprezen-
tująca Złotoryję. Najlepszy mieszkaniec Bielawy Prze-
mysław Kępski  z czasem 1:05,99 zajął  w klasyfikacji 
generalnej znakomite 5 miejsce. Puchary Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Bielawy dla najstarszej i naj-
starszego zawodnika odebrali: Zofia Kot z Bielawy oraz 
Czesław Marciak - również mieszkaniec Bielawy.

Klasyfikacja generalna :
Open mężczyźni:

1 CELKO TOMAS ŻILINA CZE      00:00:59,32
2 ŁOBODZIŃSKI PIOTR WARSZAWA POL      00:01:02,27
3  NOVOTNY VIKTOR JESENIK CZE 00:01:03,26
4 HOLEC PAVEL HUSLENKY CZE 00:01:05,43
5 KĘPSKI PRZEMYSŁAW BIELAWA POL 00:01:05,99
6 ZIEMIANIN DAMIAN DOBRA POL 00:01:07,82
7 ŚWIĄTKOWSKI BARTOSZ KOŚCIAN POL      00:01:07,93
8  ULFIK RAFAŁ ZABRZE POL 00:01:16,99
9  KUBICA PAWEŁ Wrocław POL 00:01:17,26
10 SENTYSZ ROBERT MYŚLENICE POL 00:01:17,31
Open kobiety
1.FICNER ANNA ZŁOTORYJA POL 00:01:30,92
2.BRYCZKA MARTA LEGNICA POL 00:01:31,03
3.WIŚNIEWSKA DOMINIKA ZABRZE POL 00:01:33,97
4 SZCZĘSNA-RADZIKOWSKA Halina ŚWIDNICA POL 00:01:42,10
5.PISKOROWSKA DANUTA WROCŁAW POL 00:01:45,26
6.OSTROWSKA KAROLINA WALBRZYCH POL 00:01:50,48
7.NAPIERAJ DOMINKA ŻYTNIÓW POL 00:01:51,30
8.ZAFRAŃSKA DARIA JAWOR POL 00:01:52,02
9.KOT ZOFIA  BIELAWA POL 00:02:06,98
10.HAJTKO PAULINA  WOŁÓW POL 00:02:16,55

Wyniki w kategoriach wiekowych
Mężczyźni:
M-16
1 KOWALCZYK KAMIL HALINÓW POL 00:01:24,95
2 KACPROWICZ KAROL BIELAWA POL 00:01:27,35
3 KULIK BARTŁOMIEJ BIELAWA POL 00:01:33,43
M-20
1  CELKO TOMAS ŻILINA CZE  00:00:59,32
2 ŁOBODZIŃSKI PIOTR WARSZAWA POL     00:01:02,27
3 NOVOTNY VIKTOR JESENIK CZE 00:01:03,26
M-30
1 SENTYSZ ROBERT MYŚLENICE POL 00:01:17,31
2 MOCZEK TOMASZ GŁOGÓW POL 00:01:20,42
3 SMOGOROWSKI ŁUKASZ KRAKÓW POL 00:01:25,39
M-40
1 KACZUGA JANUSZ WAŁBRZYCH POL 00:01:24,10
2 KACZUGA MIROSŁAW WAŁBRZYCH POL 00:01:31,09
3 OPAJDOWSKI DARIUSZ GROMADKA POL 00:01:31,15
M-50
1 KLUBA ANDRZEJ WAŁBRZYCH POL 00:01:35,68

2 BASIŃSKI WIKTOR RUDNIKI POL 00:01:37,01
3 SALA MIECZYSŁAW JELENIA GÓRA POL   00:01:41,25
M-60
1  CIEŚLA JAN PRASZKA POL  00:01:50,09
2  STASZEWSKI LESZEK  BIELAWA  POL 00:02:02,16
3 CZAJKOWSKI STANISŁAW JELCZ-LASKOWICE POL 00:02:09,41
M-65
1 PIETREK HENRYK KATOWICE POL 00:01:39,62
2 ŚLEBODA RYSZARD  WOŁÓW POL  00:02:27,97
3 PIETKIEWICZ WALDEMAR DZIERŻONIÓW POL  00:02:54,28
M-70
1  WEŁNA TADEUSZ BIELAWA POL 00:02:40,15
2  ŻUK JÓZEF WAŁBRZYCH POL 00:03:04,09
M-75
1  WITCZAK MIKOŁAJ BIELAWA POL 00:03:37,86
2  MARCIAK CZESŁAW  BIELAWA POL 00:03:56,93
Kobiety:
K-16
1 OSTROWSKA  KAROLINA  WALBRZYCH  POL  00:01:50,48
2  SZAFRAŃSKA DARIA JAWOR POL 00:01:52,02
3  DOBEŠOVÁ MARKÉTA HALENKOV CZE   00:02:44,37
K-20
1  FICNER ANNA ZŁOTORYJA POL 00:01:30,92
2 BRYCZKA MARTA LEGNICA POL 00:01:31,03
3 WIŚNIEWSKA DOMINIKA ZABRZE POL  00:01:33,97
K-30
1 SZCZĘSNA-RADZIKOWSKA HALINA ŚWIDNICA POL  00:01:42,10
2 PISKOROWSKA DANUTA WROCŁAW POL  00:01:45,26
3 CYTAWA ILONA WROCŁAW POL 00:02:32,99
K-40
1 PERZ MARZENNA NOWY TOMYŚL POL 00:02:31,19
K-50
1 KOT ZOFIA BIELAWA  POL 00:02:06,98
2  ŁABUZ EWA WROCŁAW  POL 00:02:30,25
3  DUDEK IRENA RADZIECHOWY  POL 00:08:55,55

Pełne  wyniki biegu ( klasyfikacja open i kat. wie-
kowych) dostępne są na stornach internetowych : www.
osir.bielawa.pl , www.datasport.pl 

    Czesław Szewczyk

Fantastyczny rekord w  Trzecim Biegu 
po Schodach Wieży Kościoła w Bielawie !

Bieg Masowy Ulicami Bielawy
31 lipca o godz.11.00 ponad 195 zawodniczek i 

zawodników wystartowało na trasę Biegu Ulicami Biela-
wy. Na atestowanej trasie na dystansie 10 km, przebie-
gającej ulicami w centrum miasta, rywalizowali zawod-
nicy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech i po raz pierwszy 
w Bielawie zawodnicy z Kenii.

Zwycięzcą biegu z czasem 00:29:59 został Artur Ko-
złowski z Sieradza. W klasyfikacji kobiet z czasem 00:35:53 
zwyciężyła Aleksandra Duliby z Mińska. Puchary dla naj-
starszej i najstarszego zawodnika ufundowane przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Bielawy odebrali: Renata Sob-
czak z Oleśnicy oraz Mikołaj Witczak z Bielawy.  

Klasyfikacja generalna.
Open mężczyźni:

1.  KOZŁOWSKI ARTUR SIERADZ POL 00:29:59 
2. OKSENIUK SERGII LUCK  UKR 00:30:18 
3. BŁAZIŃSKI MARCIN WAWELNO POL 00:30:44 
4. CHERUIYOT  MIKE ELDORET         KEN  00:31:07 
5  KRUCZKOWSKI DARIUSZ  SZKLARSKA  P O L   
00:31:10 
Open kobiety:
1. DULIBY  ALEKSANDRA MIŃSK POL  00:35:53 
2. DURAK KATARZYNA WROCŁAW POL  00:35:56 
3. JAKIMOWICZ NATALIA LUFSK UKR  00:36:26 
4. FICNER ANNA ZŁOTORYJA POL 00:37:37
5. PISKOROWSKA DANUTA WROCŁAW POL 00:37:51

Wyniki w kategoriach wiekowych
Mężczyźni 
KATEGORIA: M-16
1  NOWAK JAKUB BIELAWY POL 00:34:19 
2  KUJAWA WIKTOR KOŚCIELEC  POL 00:37:51 
3  NAPIERAJ DANIEL ŻYTNIÓW POL 00:37:51  
KATEGORIA: M-20
1  KOZŁOWSKI ARTUR SIERADZ POL 00:29:59 

2 BŁAZIŃSKI MARCIN WAWELNO POL 00:30:44 
3 CHERUIYOT MIKE ELDORET KEN 00:31:07 
KATEGORIA: M-30
1  OKSENIUK SERGII LUCK UKR 00:30:18 
2 KRUCZKOWSKI DARIUSZ SZKLARSKA PORĘBA POL    00:31:10 
3  SOBCZYK TOMASZ WROCŁAW POL 00:32:31 
KATEGORIA: M-40
1 PRZYBYŁA KRZYSZTOF WAWELNO POL 00:34:23
2 SIEMASZKO JERZY  OPOLE POL 00:34:33 
3 GAWROŃSKI ARTUR KAMIENNA GÓRA POL 00:35:49
KATEGORIA: M-50
1  KIEŁCZEWSKI GRZEGORZ WROCŁAW POL 00:34:40 
2  PILARSKI DIONIZY OLEŚNICA POL 00:40:54 
3  BASIŃSKI WIKTOR RUDNIKI POL 00:40:58 
KATEGORIA: M-60
1GARCZYŃSKI GRZEGORZ LUBIN POL 00:41:39 
2  AMBROSIEWICZ HENRYK LEGNICA POL 00:41:52 
3 DYGUDAJ JERZY LEGNICA POL 00:42:34 
KATEGORIA: M-70
1 FUS JAN WROCŁAW POL    00:43:50 
2  PALCZAK JÓZEF WROCŁAW POL 00:46:29 
3  PUSZCZEWICZ ZENON PISARZOWICE POL 00:47:24 
Kobiety 
KATEGORIA: K-20
1  DULIBA ALEKSANDRA MIŃSK POL 00:35:53 
2  FICNER ANNA ZŁOTORYJA POL 00:37:37 
3  NAPIERAJ DOMINIKA ŻYTNIÓW POL 00:38:52 
KATEGORIA: K-30
1  DURAK KATARZYNA WROCŁAW  POL  00:35:56 
2  PISKOROWSKA DANUTA  WROCŁAW POL  00:37:51 
3  MORAWSKA MARZENA WROCŁAW POL 00:39:01 
 KATEGORIA: K-40
1 JAKIMOWICZ NATALIA  LUFSK UKR  00:36:26 
2  MROWCA BOGUSŁAWA  OPOLE  POL    00:49:53 
3  MORAWSKA BOŻENA ŚWIDNICA POL  00:50:37 
KATEGORIA: KATEGORIA-50
1 KOT ZOFIA  BIELAWA  POL  00:53:06 
2 SOBCZAK RENATA  OLEŚNICA POL  00:55:48 
3 ŁABUZ EWA  WROCŁAW  POL  00:56:27 

 Pełne wyniki biegu dostępne na stronach inter-
netowych : www.osir.bielawa.pl , www.datasport.pl 

    Czesław Szewczyk

KOLEJNE WYDANIE WIADOMOŚCI BIELAWSKICH UKAŻE SIĘ 16 WRZEŚNIA
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26 - 28.08
DELFIN PLUM godz.17.00 

prod. NIEM
Morza i oceany nie znają dziel-

niejszego pływaka od Pluma. Naj-
sympatyczniejszy delfin świata już 
wkrótce wyruszy razem z przyja-
ciółmi na poszukiwanie legendarnej 
wielkiej fali. W trakcie pełnej przygód 
podmorskiej wyprawy nieustraszony 
Plum rzuci wyzwanie pewnemu zło-
śliwemu rekinowi i udowodni wszyst-
kim szczurom lądowym, że… nie ma 
jak życie w wielkim błękicie, a praw-
dziwych przyjaciół poznaje się w wo-
dzie!

02 - 4.09
AUTA 2 godz.17.00 prod. USA
Druga część wielkiego hitu z 

2006 roku. Samochód wyścigowy 
Zygzak McQueen po raz kolejny 
weźmie udział w wielkim wyścigu. 
Tym razem wyścig będzie obejmo-
wał trasę w Japonii, Austrii, Wło-
szech, Francji oraz Wielkiej Brytanii, 
jednak Zygzak wraz z swoim wier-
nym towarzyszem Złomkiem zosta-
nie wplątany w międzynarodową in-
trygę szpiegowską.

X MEN: PIERWSZA KLASA 
godz.20.00 prod. USA

Widowiskowy film akcji, uka-
zujący początki epickiej sagi X-Men. 
Zanim Charles Xavier (James McA-
voy) i Erik Lensherr (Michael Fass-
bender) przybrali imiona Profesor X 
i Magneto, byli młodymi ludźmi, któ-
rzy odkryli w sobie niezwykłe moce. 
Nim zostali zaciętymi wrogami, byli 
bliskimi przyjaciółmi, którzy połączy-
li swe siły z innymi Mutantami, aby 
zapobiec największemu zagrożeniu, 
przed którym stanął świat. Wkrótce 
jednak rozdzielił ich konflikt, który 
doprowadził do wybuchu wiecznej 
wojny między Bractwem skupionym 
wokół Magneto a grupą X-Men, któ-
rej przewodził Profesor X.

   kom lg

Tegoroczny koncert 46. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Wrati-
slavia Cantans odbędzie się w nie-
dzielę 11 września o godzinie 19.00  
w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Bielawie. 
Przed  bielawską publicznością wy-
stąpi z koncertem wiolonczelowym 
znakomity holenderski instrumenta-
lista Pieter Wispelwey.   

Urodzony w roku  1962, 
wszechstronnie wykształcony mu-
zyk, znakomicie czuje się w progra-
mie klasycznym jak i współczesnym. 

Jego ostra stylistyczna i wyrafinowa-
na  gra, w połączeniu z prawdziwie 
oryginalną interpretacją i fenome-
nalnym mistrzostwem technicznym, 
zdobyły serca krytyków i publiczno-
ści. Jego repertuar jest bardzo sze-
roki, od Bacha do Schnittke i Elliot-
ta Cartera, zawiera również utwory 
specjalnie skomponowane dla nie-
go. Pieter Wispelwey gra na osiem-
nastowiecznych instrumentach: 
wiolonczela Giovanni Battista Gu-
adagnini z roku 1760  i wiolonczeli 
barokowej Rombouts z roku1710.

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 2011

W Bielawie wystąpi Pieter Wispelwey

BIG CYC - GOŚCIEM GALI WOLONTARIATU W BIELAWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że w dniu 29 

sierpnia o godzinie 10.30 w sali kinowej MOKiS w Bielawie odbędzie się 
uroczysta Gala z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu. W uroczystości 
wezmą udział Bielawscy Wolontariusze i zaproszeni goście. Gala została 
objęta patronatem przez jeden z czołowych zespołów polskiej sceny roc-
kowej - BIG CYC. 

Gala będzie podsumowaniem dotychczasowych działań Wolontariu-
szy na rzecz lokalnej społeczności i okazją do podziękowania im za ponad 
czteroletnią bezinteresowną pracę wolontarystyczną. 

NIE SIEDŹ W DOMU. MASZ CZAS i CHĘĆ POMAGANIA - CZEKA-
MY NA OSOBY W RÓŻNYM WIEKU. NA PEWNO ZNAJDZIESZ COŚ W 
CZYM MÓGŁBYŚ POMÓC INNYM. 

Osoby zainteresowane ideą wolontariatu i chętne do udziału w Gali 
proszone są o kontakt z Koordynatorem Bielawskiego Wolontariatu - Pa-
nem Wojciechem Kubasikiem (tel. 748334793 lub 509518529, e-mail:  
wojtekk70@wp.pl ). 

29 lipca w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Bielawie nastąpiło 
otwarcie wystawy poświęconej pol-
skiemu poecie Czesławowi Miło-
szowi, laureatowi Nagrody Nobla w 
1980 roku. Wystawę zorganizował i 
przygotował Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej NESTOR, a materiały i 
eksponaty udostępnił Adam Liza-
kowski – poeta na stałe mieszkają-
cy w Chicago, który był przewodni-
kiem po tej wystawie.

Uroczystego otwarcia wysta-
wy i przecięcia wstęgi dokonali wice-
burmistrz Mariusz Pach i kierownik 
Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej Grażyna Smolińska, a w gronie 
zaproszonych gości byli także: Anna 
Petruk – dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Ewa Glura – prezes To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy oraz 
księża proboszczowie: Cezary Ciu-
piak z parafii Bożego Ciała i Krzysz-
tof Pełech z parafii Ducha Świętego.

Na wystawie zaprezentowano 
m.in. bogaty zbiór zdjęć poety z ro-

dziną, tłumaczami jego wierszy i ze 
spotkań z czytelnikami, okładki to-
mików wierszy poety, kalendarium 
najważniejszych faktów i wydarzeń 
z życia poety, rękopisy jego wier-
szy i listów. Była też walizka Czesła-
wa Miłosza, w której znajdowało się 
ok. 80 tomików jego poezji z auto-
grafami i dedykacjami oraz materiały 
związane z kontaktami poety z Ada-
mem Lizakowskim – listy, wiersze 
Adama Lizakowskiego poświęcone 
poecie.

Wystawa została bardzo pięk-
nie przygotowana, z pomysłem i jak 
podkreślił podczas otwarcia wice-
burmistrz Mariusz Pach, może być 
konkurencją dla wystaw organizo-
wanych przez MOKiS i Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy. 

Po obejrzeniu wystawy w ogro-
dach ośrodka można było posłuchać 
wierszy obu petów w recytacji Zbi-
gniewa Zająca – aktora Teatru Od 
Dzisiaj.

       Barbara Lesiewicz

W 100-lecie urodzin poety
„Spotkanie z Czesławem Miłoszem”

Już po raz 13-sty, w tym roku 
w dniach 7-10 lipca, Bielawa gościła 
miłośników literatury J.R.R. Tolkie-
na (autora m.in. Władcy Pierścieni). 
Na coroczny TOLK FOLK przyjecha-
ło wielu fanów literatury fantastycz-
nej z różnych zakątków Polski, m. 
in. Krakowa, Poznania, Warszawy, 
Gdańska, Lublina. Gościliśmy rów-
nież przyjaciół z Czech oraz organi-
zatorów innych wielkich konwentów, 
tj. Polcon, Arda, Porytkon. 

Setka zapaleńców spotka-
ła się jak zawsze na polu namio-
towym powyżej zbiornika Sudety, 
by w spokoju prowadzić dysputy o 
hobbitach, elfach, orkach, krasnolu-
dach i ludziach, żyjących w Śródzie-
miu. Na uczestników czekała impre-
za plenerowa przygotowana przez 
ochotników z sekcji tolkienowskiej 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Bielawie, którzy urozmaicali kon-
wentowiczom czas zwariowanymi 
konkursami (łuczniczy, kulinarny, ka-
lambury, quizy). 

Fani twórczości Tolkiena posta-
nowili  umilić dzieciom sobotnie po-
południe i zaprosić do Bielawskiego 
Śródziemia w ramach imprezy Sudec-

kie Lato 2011. W upalne popołudnie 
na zbiorniku Sudety od godz. 14 do 
16 trwały gry i zabawy przygotowane 
specjalnie dla naszych Milusińskich, 
by choć trochę przybliżyć im śród-
ziemny klimat. Największą frekwen-
cją cieszyło się malowanie dziecię-
cych buziek farbami oraz rysowanie 
kredą krajobrazów ze świata Tolkiena. 
W wyścigu TOLK-RACE odważyło się 
wziąć udział tylko kilku chłopców, ale 
świetnie poradzili sobie z przygotowa-
nymi przeszkodami. Wyścig wygrał 
Mikołaj Kościeński, II miejsce zajął 
Tomek Gawin, III miejsce – Marcin 
Kuberski, a IV lokatę zajął Wiktor 
Sowa. Chłopcy za udział w wyści-
gu otrzymali pamiątkowe, unikatowe 
drewniane Sowy – swoisty symbol 
Bielawskiego Śródziemia. 

Po zabawach z dziećmi, wy-
męczeni upałem tolk-folkowicze 
wrócili na odpoczynek na pole na-
miotowe, by następnego ranka po-
woli przygotowywać się do wyjazdu. 
I choć pożegnalne łzy lały się stru-
mieniami, to i tak wiadomo, że za rok 
spotkamy się w tym samym miejscu i 
w tym samym czasie.

   PaW 

XIII TOLK FOLK

Woda w Zbiorniku 
Wodnym Sudety 

bezpieczna dla zdrowia
Stan wody w bielawskim jezi-

orze nie zagraża zdrowiu i życiu. 
Tak wynika z danych zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w 
sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli. 

Według przepisów dopuszc-
zalna ilość bakterii Escherichia 
coli w próbce wody o objętości 
100 ml pobranej z kąpieliska, wyn-
osi 1000 jtk. W bielawskim zbiorni-
ku badanie mikrobiologiczne 
wykazało około 43 jtk tej bakterii, 
czyli znacznie poniżej dopuszc-
zalnej normy. Taka ilość wynika po 
prostu z naturalnego funkcjonowa-
nia żywych organizmów zamieszku-
jących wody zbiornika. 

Należy podkreślić, że infor-
macje, jakie w ostatnim czasie 
ukazały się w mediach na temat 
rzekomego zagrożenia dla zdrow-
ia, okazały się nieprawdziwe. 

MOKiS informuje i zaprasza
19-21 sierpnia - II Bielawski Festyn Nadziei, koncerty zespołów Roy-

al Rap i Missio Musica, w niedzielę nabożeństwo ewangelizacyjne - os. 
XXV-lecia (obok basenu) 

26-27 sierpnia - Reggae Dub Festival - dwudniowa impreza dla mi-
łośników muzyki reggae, informacje na plakatach oraz na stronie www.re-
galowisko.pl 

2 września - Inauguracja Dni Kultury Chrześcijańskiej 
3 września - Dzień Działkowca (plac przy ogródkach działkowych na 

obwodnicy) 
7 września - Wernisaż wystawy malarstwa sakralnego Grzegorza  

Haińskiego z Rudy Śląskiej - Galeria Korytarz MOKiS, godz. 17.00 
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REGGAE DUB FESTIVAL BIELAWA 
2011 NEW WAY! 

27 sierpnia (DZIEŃ ZAGRANICZNY)
SCENA GŁÓWNA:
MARKSCHEIDER KUNST (Rosja) 

Markscheider Kunst – to rosyjska grupa z niemiecką nazwą, 
grająca gorącą, tropikalną muzykę. Nietypowa niemiecka nazwa 
oznacza Badacz Kopalni, a większość członków zespołu spotkała się 
we wczesnych latach 90-tych studiując miernictwo górnicze.

Markscheider Kunst z całą pewnością są jednymi z najbardziej praco-
witych w show biznesie. Ich koncerty często trwają prawie 3 godziny. Koncert 
Markscheider Kunst to zawsze pewny (bezpieczny) wybór. Ich melodyjna, za-
raźliwa i co najważniejsze, niewiarygodnie taneczna muzyka bez ustanku prze-
kracza granice i sprowadza uśmiech na ludzkie twarze. Ich koncerty to ener-
getyczne bomby, jednak jest tam też miejsce na improwizacje, czy luźne jam 
session. Szczerość, humor i otwarte serca grupy wyczuwalne są tak w ich mu-
zyce, jak i w bezpretensjonalnych dowcipach i opowieściach wokalisty Efra. To 
przemawia zarówno do fanów tańca jak i muzycznych ekspertów. Markscheider 
Kunst jest grupą tak pewnych i dobrych muzyków, że tworzy ponadczasowe 
przeboje od rosyjskiego Kubania po karaibską Kubę. Ale nigdy nie podchodzą 
do tego zbyt sztywnie i poważnie, dlatego że Markscheider Kunst zawsze gra z 
całą swą pasją i z uśmiechem na ustach. Markscheider Kunst – rozpoznasz ich 
od razu. Mają swoje unikatowe brzmienie i nie ma wielu podobnych zespołów 

TIPPA IRIE & FAR EAST BAND 
 

TIPPA IRIE (Wielka Brytania)

Urodzony w 1965 roku jako Anthony Henry, Tippa Irie zaczął śpiewać 
na lokalnych imprezach w wieku 13 lat. W wieku 15 lat był już stałą atrakcją 
przyciągającą tłumy na imprezy King Tubby’s Sound w londyńskim Brixton. 

W drugiej połowie lat 80-tych Tippa Irie związał się z wytwórnią 
Greensleeves. W tym czasie bardzo dużo koncertował i nagrywał z in-
nym popularnym brytyjskim wokalistą - Pato Bantonem. Ich wspólny nu-
mer “Good Old Days” pojawił się na nagrodzonym nagrodą Grammy al-
bumie Pato Bantona “Life Is A Miracle”. Gwiazdorskie duo zagrało m.in. 
na jamajskim Reggae Sunsplash oraz wystąpiło na wspólnych trasach w 
USA. W latach 90-tych obaj zdecydowali się jednak na kariery solowe.

Do chwili obecnej Tippa Irie pozostaje jednym z najbardziej roz-
poznawalnych na międzynarodową skalę artystów reggae. Zainspi-
rowani jego szybkim stylem nawijania, Jurassic Five zaproponowa-
li mu współpracę, której efektem jest utwór “The Struggle”. Tippa był 
również nominowany do Grammy w kategorii Best Rap Song za swo-
je kolaboracje z Black Eyed Peas w utworach “Hey Mama” i “Dum Did-
dley”. Współpracował z guru dubstepu / awangardowym dancehal-
lowcem The Bug na jego wysoko ocenianym albumie “London Zoo”.  
Jego ostatnie wydawnictwo to album „Stick to my Roots” nagrany wspól-
nie z oryginalnym zespołem Gentlemana The Far East Band (2010). Nie 
zdarza się często aby jakikolwiek artysta nagrał swoją najlepszą płytę po 
więcej niż 25 latach od początku kariery, ale dokładnie tego dokonał Tippa. 

THE FAR EAST BAND (Niemcy) 

The Far East Band to niemiecka grupa reggae, która stała się znana 
szeroko w świecie jako zespół przez wiele lat towarzyszący na scenie Gen-
tlemanowi. Powstali w 1997 roku jako Michele Baresi ale szybko połączyli 
siły z Messer Banzani - wschodnioniemieckiej grupie eksperymentującej ze 
ska i reggae. W pierwszym składzie grali: Johanna Rebbelmund (saksofon), 
André Heyer (bass), Andreas Wendland (gitara), Marco Baresi (perkusja) 
i Matthias Sokolov (klawisze). Zespół występował z Fettes Brot, Tolga, Dr 
Ring Ding, Mono & Nikitaman, wieloma innymi artystami niemieckimi oraz z 
Jamajczykiem General Degree. W 2001 roku zaczęli towarzyszyć w studio 
oraz na koncertach Gentlemanowi. Pierwszą ich wspólną płytą jest dosko-
nały album koncertowy „Gentleman and the Far East Band Live” (2003). 
Pracowali z nim również przy albumie „Confidence” i jako the Far East Band 
towarzyszyli mu do 2009 roku. Obecnie również niektórzy z nich grają w 
Evolution Band – nowej grupie Gentlemana. Marco Baresi, Matthias Sokolov 
i Pete Fisher z The Far East Band pracowali przy ścieżce dźwiękowej filmu 
„Almost Heaven”. W 2007 roku The Far East Band wydali „Tough Enough” 
- swój pierwszy album pod własnym szyldem, gdzie w charakterze gości 
pojawiają się m.in. D-Flame, Dean Fraser, Tanya Stephens, Chuck Fenda, 
Gentleman, Suzie Kerstgens, Fettes Brot czy Daddy Rings. Płytę rozpoczy-
na utwór z Eased, jednym z wokalistów Seeed, znanym potem jako Delle. 
W 2010 ukazał się kolejny, zbierający bardzo dobre recenzje album „Stick to 
my Roots”, nagrany wspólnie z legendarnym brytyjskim wokalistą Tippa Irie. 
Razem z nim powracają do Bielawy po pamiętnym koncercie z Gentlema-
nem w 2006 roku. The Far East Band nie muszą nikomu udowadniać, że są 
jednym z najbardziej profesjonalnych niemieckich zespołów reggae.

JAQEE (Uganda, Szwecja)

Jaquee to utalentowana i bardzo charakterystyczna wokalistka urodzona 
wśród ugandyjskich nomadów w Afryce. Los zawiódł ją do Szwecji, gdzie od lat 
z sukcesem robi karierę i wydała już cztery albumy. Zaczęła od soul i R&B, na-
stępnie próbowała bluesa i wydała płytę ze swoimi wersjami piosenek Billie 
Holiday. Jej dwa pierwsze albumy uzyskały nominacje do szwedzkiej nagrody 
Grammy a ona sama została tam telewizyjną gwiazdą. Zetknięcie z niemiec-
kim producentem So Teka doprowadziło ją do obecnego punktu – wydany w 
2009 roku “Kokoo Girl” to album przepełniony odświeżającym mixem old scho-
ol reggae/ska, nowoczesnymi beatami i elektronicznymi smaczkami oraz pięk-
nym soulowym głosem Jaqee. Wolny duch wiecznych podróżników opowiada 
o świecie z perpektywy osoby, która widziała w życiu dużo więcej niż inni – w 
dodatku w niebywale ujmujący sposób. Jej unikalność dostrzega powoli cała 
Europa (koncert na niemieckim Summerjam itp.), a ostatnia płyta wydana zo-
stała również we Francji. Nigdy nie występowała jeszcze w Polsce - jej koncert 
na Reggae Dub Festiwal w Bielawie 27.08.2011 będzie pierwszym. 

AFRICAN HEAD CHARGE (Wlk. Brytania) 
African Head Charge to obok Dub Syndi-
cate i Tackhead najważniejsza grupa mu-
zyczna skupiona wokół legendarnej lon-
dyńskiej wytwórni płytowej On-U Sound 
producenta – wizjonera i mega dub ma-
stera Adriana Sherwooda. Jedyna w swo-
im rodzaju psychodeliczna mikstura afry-
kańskich transowych rytmów i 
plemiennych chantów z ciężkim basem 
oraz dubowymi efektami sprawiła, że gru-
pa zdobyła kultowy status na całym świe-
cie. African Head Charge pojawią się ra-
zem z Adrianem Sherwoodem w Bielawie 
podczas Reggae Dub Festival 2011 by 
zaprezentować na żywo swój nowy album 

„Voodoo Of The Godsent” oraz celebrować 30-lecie wytwórni On-U Sound. 

ADRIAN SHERWOOD (Wlk. Brytania) 
Adrian Sherwood to mistrz konsolety, król producentów i żywa 

legenda muzyki reggae i dub. Sherwood słynie z niespotykanych 
umiejętności miksowania muzyki na żywo. Pierwsze kroki w roli DJ’a 
stawiał jako nastolatek w latach 70. Szybko odkrył dla siebie jamajską 
muzykę a jego mistrzem i opiekunem został sam Prince Far I. 

Na przełomie lat 70. i 80. uczestniczył w punkowej rewolcie, koncertu-
jąc m.in. z The Clash. W tym samym czasie założył własną, kultową 
dziś wytwórnię On-U Sound, kolebkę takich formacji jak Dub Syndica-
te, African Head Charge czy Little Axe. Od lat w różnych konfigura-
cjach i z różnymi gośćmi występuje jako On-U Sound System. 

SOUND SYSTEMOWA:
WARRIOR SOUND (Niemcy)

Prawdziwy Champion Sound – tak w skrócie można określić War-
rior Sound International. Jeden z czołowych europejskich sound systemów. 
Zdobywca tytułu French Crown Cup Champion i wielu innych sound cla-
shy. Na liście miejsc, które miały już przyjemność gościć Warrior Sound są 
między innymi Nowy York (u boku Young Hawk), Montreal, kilka miejsco-
wości na Jamajce, Bruksela, Enschede, Rzym i wiele wiele inncyh miast 
i festiwali (m.in. 3 lata pod rząd na Summer Jamie w Kolonii) w Europie. 

Warrior Sound jest najlepiej znany na świecie, to sound clashe. 
Jest jednym z niewielu jednoosobowych soundów, biorących udział w 
soundclashach. Bardzo rzadko schodzi ze sceny pokonany, a mimo 
swojego młodego wieku ma już na koncie kilka poważnych tytułów - 
French Crown Cup Champion i Universal Clash Champion by wymie-
nić tylko niektóre. A dla Mattia to dopiero początek! 

HEAVY HAMMER (Włochy)

Powstał w 1999 r. w Lecce, w południowych Włoszech, często nazywa-
nych “włoską Jamajką”. Pomysł był prosty: czterech przyjaciół połączo-
nych miłością do reggae i dancehallu, sound system, może i słońce – nie 
mniej, nie więcej. Przez lata byli głównym organizatorem imprez w Sa-
lento, ich rodzinnym regionie, zapraszając takie gwiazdy sceny sound 
systemowej jak Sentinel, Heartical, Rodigan, Soundquake, Black Chiney 
czy Tony Matterhorn oraz takich artystów jak Buju Banton, Cocoa Tea, 
Michael Rose lub Alborosie. Po udanych bookingach u siebie rozpoczął 
sie okres wyjazdowych imprez granych nie tylko we Włoszech ale całej 
Europie. Heavy Hammer są także rezydentami na plaży Mamanera, let-
niej reggae fortecy, gdzie co roku w sierpniu na imprezy przychodzi 2-3 
tys. osób, a grają najbardziej uznane postaci światowej sceny reggae.

Heavy Hammer znani są też z jednej rzeczy – wybitnej kolek-
cji dubplatów, której pozazdrościć mogłaby nie jedna jamajska ekipa. 
Reggae Dub Festival będzie ich pierwszym występem przed polską 
publicznością więc żaden poważny fan dancehallu nie może sobie 
pozwolić na opuszczenie tego wydarzenia!

SUPERSONIC SOUND (Niemcy)

Supersonic powstał w 1998 r. kiedy Panza (selektor) wypuścił kilka 
pierwszych mixtapów. Następnie, kiedy dołączył do niego Spider na mi-
krofonie w 1999 r. fundament został położony. Na przestrzeni lat skład 
ekipy powiększył się jeszcze o Uzzla, Danny Fyah na mikrofonie oraz 
słynnego remixera/ producenta Jr. Blendera pełniącego rolę selektora.

 Przez 12 lat swojej działalności zwiedzili niemal cały świat grając 
i promując karaibskie dźwięki m.in w Kenii, Gambii, Izraelu, USA, Tryni-
dadzie czy oczywiście na Jamajce. Supersonic oprócz niezliczonej ilo-
ści imprez znani są przede wszystkim z udziału w licznych prestiżowych 
soundclashach. Na przestrzeni lat zgromadzili ogromną ilość trofeów – 
m.in. „Kill Or Be Killed” 2001, „Riddim Clash” 2004 czy „War In The East” 
2007, 2009 & 2010. W 2011 r. wsławili się pokonaniem wszechmocne-
go King Addies (w pełnym składzie z Tonym Matterhornem) na Antigua.

Na każdej imprezie gdzie gra Supersonic można spodziewać 
się całego przekroju muzyki karaibskiej – od ska do roots, od loversów 
do dancehallu czy nawet soca. Ujmując sprawę w dwa krótkie słowa 
– satysfakcja gwarantowana!

Więcej informacji ba stronie  www.regalowisko.pl, www.reg-
gaedubfestival.com , 

Bilety: 
Pierwszy dzień: 30 PLN 
Drugi dzień: 50 PLN 
Karnet: 60 PLN 
Bilety do nabycia w systemie TicketPro. 
W Bielawie: Centrum Informacji Turystycznej www.cit.barl-bielawa.pl
Ul. Wolności 128 B. Tel.74 833 40 24


