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Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego Uczniom 
bielawskich szkół życzymy, by zdobywanie wiedzy stało się fascynującą 
przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, 
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech zdobyta wiedza za-
pewni Wam bezpieczne wchodzenie w dorosłość, a szkoła będzie dla 
Was miejscem radości i wielu przyjaźni.

Nauczycielom życzymy, by nowy rok szkolny przeniósł Im wiele za-
dowolenia z tej odpowiedzialnej i ważnej pracy. Kształtowanie mądrych, 
otwartych osób jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym zapału i 
cierpliwości, sił i optymizmu. Niech to będzie rok spokojnej pracy, dającej 
satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Z kolei Rodzicom życzymy zaufania do szkoły, życzliwego podej-
ścia do jej potrzeb oraz nieustannych powodów do dumy i radości z osią-
gnięć swoich dzieci.

Życzymy Wszystkim, by rok szkolny 2012/2013 przyniósł wiele sa-
tysfakcji i sukcesów.

Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele i Rodzice

Leszek Stróżyk                                            Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący                                                   Burmistrz 
Rady Miejskiej Bielawy

Bielawa znalazła się w 
czołówce miast w Polsce, które 
na funkcjonowanie administracji 
przeznaczają najmniej pieniędzy. 
Ranking podsumowujący 2011 rok 
opublikowany przez opiniotwórcze 
pismo samorządowe „Wspólnota”, 
sklasyfikował Bielawę na 21. pozy-
cji w kraju, wśród najoszczędniej-
szych samorządów (miasta powy-
żej 15 tys. mieszkańców). 

Bielawa wydaje na admini-
strację w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 201,68 zł, a ostatnia 
w ogólnopolskim rankingu Bogaty-
nia 722,25 zł. Taki wynik pozwolił 
zająć Bielawie drugie miejsce na 
Dolnym Śląsku. 

- Tak dobra pozycja w 
rankingu „Wspólnoty” nie jest dla 
nas zaskoczeniem. Pieniądze, które 

Bielawa wśród najoszczędniejszych samorządów w Polsce

każdego roku wydajemy na funkc-
jonowanie administracji, przeznac-
zamy wyłącznie na najpotrzeb-
niejsze cele. - komentuje Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel. - Cieszę 
się, że udaje nam się pogodzić 
profesjonalną obsługę mieszkańców, 
z niskimi kosztami działania naszej 
administracji - dodaje burmistrz. 
Ważne jest również to, że w stosun-
ku do 2010 roku, Bielawa awanso-
wała w rankingu o cztery pozycje. 

W zestawieniu „Wspólnoty” 
brane były pod uwagę wydatki na 
administrację, które mają obrazo-
wać koszty funkcjonowania urzę-
dów, a więc oprócz wynagrodzeń 
także wydatki na energię, 
materiały eksploatacyjne, telefo-
ny czy utrzymanie obiektów. 

  Łukasz Masyk

Dyrektorem Niepublic-
znego Przedszkola przy uli-
cy Klonowej została pani Ag-

Agnieszka Żyłka dyrektorem Niepublicznego Przedszkola

nieszka Żyłka, dotychczasowa 
wicedyrektor Niepublicznego 
Przedszkola z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Bielawie. Wyboru 
dyrektora placówki dokonała w dro-
dze konkursu komisja, którą powo-
łał Burmistrz Miasta. 

Konkurs odbył się we 
wtorek 31 lipca i wzięły w nim 
udział Panie: Daria Michalska, 
Elżbieta Stiepańczuk i Agniesz-
ka Żyłka. Spośród nich najko-
rzystniejszą propozycję, zarówno 
pod względem oferty edukacyjnej, 
warunków zatrudnienia i wynagra-
dzania pracowników oraz kosz-
tów funkcjonowania przedszkola, 
zaprezentowała komisji pani Ag-
nieszka Żyłka. W związku z tym 
od 1 września prowadzić będzie 
Sportowe Przedszkole Niepublicz-
ne przy ul. Klonowej 4. 

        Łukasz Masyk

15 sierpnia, w 92. rocznicę 
Cudu Nad Wisłą, przy bielawskim 
Obelisku odbyły się miejskie uro-
czystości święta Wojska Polskiego. 
Wartę honorową wystawiła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 58. puł-
ku Piechoty Wielkopolskiej.

Po wysłuchaniu polskie-
go hymnu, który zagrała orkiestra 
SART, przybyłych na uroczystość 
powitał jej gospodarz – przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy Le-
szek Stróżyk. Okolicznościowe 
wystąpienie rozpoczął słowami: 15 
sierpnia dla nas Polaków to ważna 
data w historii dziejów naszego Na-
rodu, to święto Wojska Polskiego i 
święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Dlatego też łączymy 
obchody święta Wojska Polskiego 
z modlitwą za bielawską wspólno-
tę samorządową – za naszą „Małą 
Ojczyznę”.

Przypominając wydarze-
nia, które poprzedziły Bitwę War-

Miejskie uroczystości święta Wojska Polskiego

szawską, stoczoną w dniach 13-25 
sierpnia 1920 roku w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej, przewod-
niczący Rady wspomniał bielaw-
skich bohaterów walk za Ojczyznę. 
Nasze bielawskie obchody święta 
Wojska Polskiego to historia praw-
dziwa, nasza – bielawian. To tu na 
Placu Kombatantów, przy Obeli-
sku poświęconym pamięci Polaków 

walczących za Ojczyznę, spotyka-
ją się: wnuk powstańca wielkopol-
skiego z 58. pułku piechoty – Jaro-
sław Kresa z Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej, nasi kombatanci z 
weteranem walk o Monte Casino 
Szczepanem Wypychem, z akcji 
Burza w Świętokrzyskiem Tadeusz 

Wiceburmistrz Andrzej Hor-
dyj, przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk oraz prezes 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Zygmunt Kaczmarski, 
dokonali 22 sierpnia symbolicz-
nego przecięcia wstęgi, otwiera-
jąc tym samym dwa nowe bloki 
mieszkalne.

Bielawska spółka TBS wy-
budowała przy ulicy Żeromskie-
go dwunasty i trzynasty budynek 
za kwotę około 7 mln zł. Wszyst-
kie mieszkania znalazły swoich lo-
katorów, którzy wprowadzą się do 
nich w ciągu kilku najbliższych dni. 
Niedawno wybudowane TBS-y cha-
rakteryzują się nie tylko ciekawą ar-
chitekturą, ale także funkcjonalno-
ścią. Nowi mieszkańcy mogą być 
zadowoleni również z tego, że w 
okolicy znajdują się między inny-
mi: przedszkole, szkoła podsta-
wowa czy gimnazjum. 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego istnieje w Bielawie 
od 1998 roku. Pierwszy budynek 
powstał już w 1999 roku, a kolej-
ne były systematycznie budowa-
ne. Dzięki temu bielawska spółka 

zarządza obecnie 294. mieszka-
niami w różnych częściach mia-
sta. Władze miasta i spółki TBS 
zapewniają, że jeśli chodzi o budo-

Nowe TBS-y przy ulicy Żeromskiego 23 i 23a
wę bloków mieszkalnych na terenie 
Bielawy, nie powiedziały jeszcze 
ostatniego słowa. 

  Łukasz Masyk

dokończenie na str. 2
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Szermer z oddziału partyzanckiego 
Parasol, Honorowy Obywatel Bie-
lawy, córki i synowie – spadkobier-
cy wspaniałych tradycji z Kresów, 
Orląt Lwowskich, Sokoła i prezes 
Związku Kresowian Ziemi Dzierżo-
niowskiej Edward Bień.

Tak, jak odradzała się pol-
skość po 1918 roku, dzięki naszym 
praojcom, tak odradzała się pol-
skość i samorządność w 1989 roku 
w Bielawie. Święto Wojska Polskie-
go jest wyrazem hołdu dla tradycji i 
honoru żołnierza polskiego. Z wy-
razami głębokiego szacunku zwra-
cam się do naszych kombatantów, 
żołnierzy rezerwy, emerytów woj-
skowych i wszystkich, którzy odnie-
śli rany w służbie dla nas wszyst-
kich. Do wszystkich strzegących 
bezpieczeństwa Ojczyzny na zie-
mi, morzu i w powietrzu oraz poza 
granicami kraju.

Życzę nieustającej aktywno-
ści społecznej, serdecznej troski 
bliskich i otoczenia, a także wszel-
kiej pomyślności w życiu osobi-
stym.

W uroczystości uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele: posłanki na 
Sejm RP Anny Zalewskiej, Rady 
Powiatu, władz Bielawy z wice-
przewodniczącymi Rady Miejskiej, 
radnymi i burmistrzem Ryszar-

dem Dźwinielem, duchowieństwa 
– z ks. prałatem dr. Stanisławem 
Chomiakiem – proboszczem pa-
rafii pw. WNMP i jej wikarym ks. 
Danielem Marcinkiewiczem, ks. 
kanonikiem Cezarym Ciupiakiem 
– proboszczem parafii Bożego 
Ciała, bielawskiego Związku Kom-
batantów RP i BWP z prezesem 
Bronisławem Wilkiem, Związ-
ku Inwalidów Wojennych w Dzier-
żoniowie, Stowarzyszenia Kre-
sowian w Dzierżoniowie, Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości oraz Szkoły Cechu, 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7, Zespołu Szkół, organizacji 
społecznych, politycznych, towa-
rzystw i klubów radnych, Parafial-
nego Oddziału Akcji Katolickiej 
przy parafii pw. WNMP,  jednostek 
organizacyjnych miasta, Policji i 
Straży Miejskiej.

Po złożeniu kwiatów pod 
Obeliskiem i wysłuchaniu Roty w 
wykonaniu orkiestry SART, zebra-
ni przemaszerowali do kościoła pw. 
WNMP, gdzie została odprawiona 
msza święta  w intencji żołnierzy, 
którzy polegli na polu chwały. Mszy 
przewodniczył wicerektor Wyższe-
go Seminarium Duchownego w 
Świdnicy ks. dr Dominik Ostrow-
ski.

 Barbara Lesiewicz

Miejskie uroczystości święta 
Wojska Polskiego

Trwa w Bielawie realizacja inwestycji wartych 
około 21 mln złotych. Najważniejsze z nich to oczy-
wiście budowa dróg na terenie Bielawskiego Parku 
Przemysłowego (Al. Jana Pawła II) i Podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ul. 
Grunwaldzka) oraz budowa Dolnośląskiego Inkubato-
ra Art-Przedsiębiorczości (ul. Piastowska 19).

Zakończyła się całkowita przebudowa piętra w 
Żłobku Publicznym przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 
i dostosowanie tej części obiektu do potrzeb najmłod-
szych dzieci. Miasto prowadzi także budowę Interakty-
wnego Centrum Poszanowania Energii (ul. Ostatnia), a 
zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi. Wykonywa-
na jest nawierzchnia na końcowym odcinku ulicy 
Tuwima. Oprócz tego w połowie sierpnia firma budow-
lana rozpoczęła budowę „Orlika” przy budynku Szkoły 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. 

Największą pod względem finansowym inwestycją, jest 
adaptacja byłego biurowca Bielbawu na Dolnośląski In-
kubator Art-Przedsiębiorczości. Koszt inwestycji, której 
realizacja potrwa do końca 2012 roku, wyniesie 10 mln 
zł (5 mln zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa). Bu-
dowa dróg wewnątrz obwodnicy i na terenie podstrefy 
ekonomicznej kosztować będzie odpowiednio 3 mln zł 
(2,3 mln zł z UE) i 2,6 mln zł (1 mln zł z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). 

Inwestycje warte 21 mln zł
Przy tych drogach oprócz kanalizacji deszczowej, zo-
stanie wybudowana kanalizacja sanitarna i wodna. 
Łączny koszt instalacji sięgnie około 1 mln zł. Budowa 
dróg na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego 
i podstrefy ekonomicznej, powinna zakończyć się w 
połowie września. 

Najważniejsze prace budowlane zakończyły 
się z kolei przy adaptacji zabytkowej przepompow-
ni na Interaktywne Centrum Poszanowania Ener-
gii. Wartość tej inwestycji sięga 2,5 mln zł (1,85 
mln zł z UE i Niemieckiej Fundacji Ochrony Środo-
wiska DBU).

1 milion złotych (470 tys. zł Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, 260 tys. zł Urząd Marszałkowski, 135 tys. 
zł Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości) 
kosztować będzie natomiast „Orlik”, który zostanie 
wybudowany przy ulicy Polnej do listopada tego roku. 

Z kolei adaptacja pierwszego piętra budynku Żłobka 
Publicznego wyniosła 407 tys. zł (324 tys. zł z Ministerst-
wa Pracy i Polityki Społecznej) i została zakończona w 
połowie sierpnia. Dzięki inwestycji zostało utworzonych 
45 nowych miejsc dla dzieci do lat 3.

Natomiast w połowie września zakończy się bu-
dowa nawierzchni asfaltowej na końcowym etapie uli-
cy Tuwima. Koszt inwestycji to 280 tys. zł. 

Jednocześnie w drugiej połowie sierpnia zakoń-
czyła się budowa nowoczesnego placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 
Strefa rekreacji dla najmłodszych wyniosła 200 tys. zł 
(100 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej). 

             Łukasz Masyk

1 sierpnia na Placu Komba-
tanta odbyła się uroczystość upa-
miętniająca wybuch Powstania 
Warszawskiego. Uczestniczyli w 
niej przedstawiciele bielawskiego 
Związku Kombatantów RP i BWP 
z prezesem Bronisławem Wil-
kiem oraz Leszek Stróżyk - prze-
wodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy i wiceburmistrz Mariusz Pach. 
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Bronisław Wilk, który po-
wiedział m.in.: „Spotkaliśmy się dziś 
tutaj, aby upamiętnić 68. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskie-
go i oddać hołd jego bohaterom, 
którzy pokazali nam co znaczą, za-
pominane w dzisiejszych czasach 
słowa: odwaga, męstwo, determi-
nacja, wola walki, patriotyzm oraz 
poświęcenie dla wspólnego dobra.

Padają skrajne opinie o sen-
sie powstania, często podyktowane 
emocjami, ale to zostawmy histo-

rykom. Spotykamy się, aby uczcić 
pamięć tych, którzy zostali w War-
szawie na polu chwały i tym, któ-
rzy odeszli już po powstaniu. Chce-
my również złożyć hołd, uznanie i 
podziękowanie wszystkim żyjącym 
uczestnikom Powstania Warszaw-
skiego i akcji „Burza”, dziś kolegom 
kombatantom.

Nad cmentarzami warszaw-
skimi 1 sierpnia unosiła się łuna. 
Powstanie było ofiarą złożoną z 200 
tysięcy istnień ludzkich. Dziś musi-
my przypominać światu o wkładzie 
Polaków i Polski w wyzwolenie Eu-
ropy i świata, o naszym krwawym 
udziale w odzyskaniu wolności 
przez tę część Europy.

Uczcijmy dziś pamięć tych, 
którzy oddali życie za Ojczyzną 
chwilą zadumy.”

Uroczystość zakończyło złoże-
nie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy.

     Barbara Lesiewicz

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

We wrześniu mammobus kolej-
ny raz odwiedzi powiat dzierżoniow-
ski. Panie znów będą miały szansę 
zgłosić się na profilaktyczne badanie 
piersi. Czy to zrobią?

Mimo, iż Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
trwa już kilka lat, poziom przebadania 
wśród pań nadal nie jest zadowalają-
cy. Jedynie 48% mieszkanek powiatu 
dzierżoniowskiego  uprawnionych do 
wykonania mammografii, zgłosiło się 
na badanie, co oznacza, że połowa 
Pań nadal nie zdecydowała się, aby 
zyskać spokój o swoje zdrowie. Czas 
to zmienić! 

Zachęcamy wszystkie panie w 
grupie wiekowej 50-69 lat do wyko-
nania bezpłatnego badania mammo-

graficznego, refundowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, wyko-
nywanego co 2 lata. W tym wieku pa-
nie są szczególnie narażone na za-
chorowanie na raka piersi. Jednak 
wczesne jego wykrycie gwarantuje 
niemal 100 % pewności na wylecze-
nie choroby, dlatego tak ważne są ba-
dania profilaktyczne oraz samobada-
nie piersi. 

Zarejestruj się, a także swoją 
przyjaciółkę!

Panie, które znajdują się poza 
tą grupą wiekową, mogą wykonać 
mammografię odpłatnie, po okazaniu 
skierowania na badanie. Mogą rów-
nież zachęcić swoje mamy, babcie, 
sąsiadki i przyjaciółki do zgłoszenia 
się na refundowaną mammografię.  

Razem zyskajmy spokój o zdrowie 
nasze i naszych najbliższych!

Badania wykonywane będą w 
miejscowościach: Bielawa – 12 oraz 
13 września przed Urzędem Miej-
skim, Plac Wolności 1 oraz Łagiew-
niki – 17 września na parkingu przy 
Kompleksie Sportowym.

Nie masz czasu zadzwonić? 
Zarejestruj się przez Internet!

Wszystkie panie, które chcą wy-
konać badanie prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel: 801 080 007 
lub 58 666 2 444. Call Center czynne 
jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-20, w sobotę 
i niedzielę 9-15. Rejestracji można do-
konać również na stronie internetowej: 
www.fado.pl/rejestracja-mammografia .

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie!

dokończenie ze str. 1Droga na terenie Bielawskiego Parku Przemyslowego w budowie

Budowa nawierzchni na ostatnim odcinku ul. Tuwima

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Taki obiekt powstanie jeszcze w tym roku przy ulicy Polnej

W budowie droga na terenie podstrefy

Adaptacja biurowca Bielbawu na Art inkubator przedsiębiorczości.

Przy Szkole Podstawowej nr 10 budowany jest plac zabaw
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Blisko 140 tysięcy złotych pozyskała Bielawa na realizację projektu 
„Partnerskie Ogrody Przyjaźni”. Pieniądze pochodzą z Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013. Miasto zaprosiło do realizacji projektu czeskich part-
nerów z Hronova.

Prace, w ramach których Park Miejski w Bielawie zyskał nowe sa-
dzonki drzew, krzewów, kwiatów, a także wiele gatunków roślin, rozpo-
częły się wiosną 2012 roku. Projekt z udziałem najmłodszych potrwa do 
30 września 2012 roku. W tym czasie dzieci i młodzież z Bielawy oraz 
czeskiego Hronova, wspólnie zadbają o przyrodę w naszym parku. Efek-
tem ich prac będzie „Partnerski Ogród Przyjaźni”, który z jednej strony 
nauczy dzieci i młodzież postaw proekologicznych, a z drugiej urozmaici 
przyrodę w parku.

„Partnerskie Ogrody Przyjaźni”

19 lipca 1997 roku już od go-
dzin rannych czuć był na ulicach 
Bielawy nerwowe krzątanie. W 
miejscach, gdzie potok Bielawica 
był najpłytszy, powierzchnia wody 
zaczęła sięgać mostków i kładek. 
Gdzieniegdzie pojawiły się wyrwy w 
ścianach betonowego koryta. Jesz-
cze przed południem na ul. Waryń-
skiego powyżej Placu Kościelnego 
woda opuściła koryto potoku i za-
częła płynąc ulicą. Już po kilku mi-
nutach pojawili się pierwsi miesz-
kańcy którzy zaczęli ustawiać worki 
z piaskiem, kierując wodę z powro-
tem do potoku. Tak rozpoczęła się 
ponad 24 godzinna walka z wodą. 
Zapora z worków z piaskiem kon-
trolowana była do 21 lipca, kiedy 
to pojawiły się koparki i ciężarów-
ki, które zaczęły oczyszczać ulice 
z naniesionego piasku i kamieni na 
długości kilkudziesięciu metrów. 

Ku pamięci tamtych wyda-
rzeń i dla podkreślenia ofiarności 
mieszkańców, członkowie stowa-
rzyszenia Ponadpartyjne Forum 

Samorządowe ufundowali kamień, 
obelisk aby przyszłe pokolenia mo-
gły brać przykład z dzielnych biela-
wian. 

W 15 rocznicę powodzi, 
członkowie FORUM, przedstawi-
ciele urzędu, służby miejskie i or-
ganizacje, które wspierały miesz-
kańców w walce z „wielką wodą” 
spotkali się przy obelisku nie tylko 
żeby utrwalić pamięć o tych wyda-
rzeniach, ale także odsłonić spe-
cjalną tablicę informacyjną, by każ-
dy, kto zatrzyma się przy obelisku, 
poznał siłę, solidarność i ofiarność 
mieszkańców Bielawy. 

W 15. rocznicę powodzi

Dzieci, które na co dzień 
są podopiecznymi klubów 
i świetlic socjoterapeutyc-
znych w Bielawie, wyjechały na 
dziesięciodniowe kolonie. Naj-
młodsi spędzili wolny czas od nauki 
nad morzem, a ich rodzice nie za-
płacili za wakacje swoich pociech 
nawet złotówki. W sumie do Rewa-
la w lipcu i sierpniu wyjechało 74. 
dzieci. 

Koszt kolonii wyniósł 55 
tys. zł i został w całości sfinan-
sowany z pozyskanych przez 
miasto funduszy zewnętrznych. 
Pieniądze pochodziły z projektu 
„Wspólnie dla bezpiecznej rodzi-

Bezpłatne kolonie dla dzieci
ny”, przygotowanego przez Urząd 
Miejski i Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. 

Oprócz wakacji dla najmłod-
szych, program ten finansuje również 
Punkt Konsultacyjny dla ofiar prze-
mocy, który zapewnia bezpłatną po-
moc prawną osobom w trudnych sy-
tuacjach życiowych (OPS, ul. 3 Maja 
20, pok. nr 13, czynny w czwartki od 
godziny 15.45). W ramach projek-
tu funkcjonuje także Grupa Wspar-
cia (OPS, ul. 3 Maja 20, zaprasza w 
soboty od godziny 10.00), oferująca 
osobom narażonym na przemoc w 
rodzinie, wsparcie psychologiczne. 

  Łukasz Masyk

Interesujesz się życiem mia-
sta? Masz pytania, które chciałbyś 
zadać lub pomysły, którymi warto 
podzielić się z innymi? Weź udział 
w „Wideo debacie” i zabierz głos 
w dyskusji na temat rozwoju i 
przyszłości Bielawy.

Celem nowej akcji jest 
zachęcenie internautów do 
zaangażowania się w public-
zny dialog w sprawach istot-
nych dla naszego miasta. Na 
pytania odpowie i pomysły 
skomentuje burmistrz Bielawy. 
Formuła „Wideo debaty” jest 
bardzo prosta – pytania oraz 
propozycje można nagrać tele-
fonem komórkowym lub kamerą 
i przesłać mailem na adres bm@
um.bielawa.pl. Oczywiście głos w 
debacie można też zabrać pisząc 
maila lub kontaktując się przez 
Facebooka (www.facebook.com/
ryszard.dzwiniel). Niezależnie 
jednak od tego, w jaki sposób 
pytania zostaną zadane, burmis-
trz Bielawy udzieli odpowiedzi 
wyłącznie w formie wideo. 

„Wideo Debata” czyli zaproszenie do dyskusji o naszym mieście

Wszystkie odcinki „Wideo 
debaty” będą umieszczane 
w serwisie YouTube i pub-
likowane m.in. na stronie inter-
netowej miasta oraz na Face-
booku. Uwaga - osoby, które 
zdecydują się zarejestrować 

swoją wypowiedź kamerą, mają 
szansę stać się częścią „Wideo 
debaty”. 

Następny odcinek „Wideo 
Debaty” już we wrześniu. 

  Łukasz Masyk

19 lipca Piotr Kuśnierz był 
gościem burmistrza Ryszarda 
Dźwiniela i wiceburmistrza Mar-
iusza Pacha. Ten sympatycz-
ny, 17-letni zawodnik, otrzymał 
od burmistrza list gratulacyjny 
i skromny upominek. W liście 
gratulacyjnym burmistrz napisał: 

Wicemistrz świata Piotr Kuśnierz gościem burmistrza 
„Serdecznie gratuluję zdoby-

cia tytułu wicemistrza świata pod-
czas Mistrzostw Świata Juniorów 
w Lekkiej Atletyce, które odbywały 
się w Barcelonie. Jestem dumny z 
Pana dotychczasowych sportowych 
osiągnięć, które cieszą, sprawiają 
nam satysfakcję oraz wspaniale 

promują nasze miasto. To, czego 
Pan już dokonał, z pewnością nie 
przyszło łatwo. Uprawianie sportu, 
jeśli chce się osiągać jak najlepsze 
wyniki, wymaga ciężkiej i mozolnej 
pracy podczas treningów, ogrom-
nego hartu ducha i niezwykłej woli 
walki.

Jest Pan przykładem 
wspaniałego, ambitnego sportow-
ca, więc tym bardziej należy się 
Panu wielki szacunek i wielkie grat-
ulacje.

Wszystkiego najlepszego w ży-
ciu prywatnym i na niwie sportowej.”

Piotr Kuśnierz jest obecnie 
uczniem Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 22 we Wrocławiu 
– jest to jedyna szkoła o profilu lek-
koatletycznym na Dolnym Śląsku. 
Zdał do III klasy licealnej. Od kilku 
miesięcy trenuje w MKS MOS Wro-
cław, jego trenerem jest William 
Rostek, któremu gratulujemy tak 
uzdolnionego wychowanka. Piotr 
jeszcze przez rok będzie juniorem, 
potem przez 3 lata młodzieżow-
cem, a  następnie seniorem.

A my czekamy na kolejne 
sukcesy i medale.

               Barbara Lesiewicz

Blisko 1,2 mln zł. Na taką 
kwotę Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie 
wykonał plan rzeczowo-finansowy 
remontów za pierwsze półrocze 
bieżącego roku. 

Udział Gminy w/w remontów 
wynosi blisko 650 tys. zł. natomiast 
pozostałe koszty ponosili właścicie-
le lokali wykupionych.

Najwięcej kosztów zostało 
poniesionych na wymianę pokryć 
dachowych, łącznie na kwotę około 
400 tys. złotych  w tym udział Gmi-
ny wyniósł 130 tys. zł. oraz ocieple-
nia elewacji na kwotę ponad 85 tys. 
zł. z udziałem Gminy 27 tys. zło-
tych.

Ponadto zostały wykonane 
roboty dotyczące przemurowania 
kominów; wymiany instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, gazowej oraz 
elektrycznej; roboty ciesielskie i 
stolarskie; roboty murarsko-beto-
nowe oraz malowania klatek scho-
dowych na łączną kwotę ponad 186 
tys. zł. Dodatkowo remonty bieżące 
i konserwację, w tym zabezpiecze-

INFORMUJE

nia i usuwanie skutków awarii wy-
konano na kwotę ponad 507 tys. zł.

Dofinansowano wymianę sto-
larki okiennej w 20 lokalach miesz-
kalnych. Dokonano rozbiórki po-
mieszczeń gospodarczych przy. ul. 
3 Maja 19, Wolności 131. Zadbano 
również o estetykę wokół budyn-
ków wykonując utwardzenie terenu 
przy ul. 3 Maja 48-50, Wolności 34-
34a, Wolności 131-131a, Piastow-
ska 53.

Od 2012 roku rozpoczę-
to realizację procesu remontowe-

go obejmującego lata 2012-2014 
i jest on na bieżąco monitorowany 
i modyfikowany w zależności od 
uwag właścicieli Wspólnot Miesz-
kaniowych oraz awarii wynikłych 
na budynkach. Plan jest kroczący 
i z upływem każdego roku dopisy-
wany jest rok kolejny, tak by każdy 
mieszkaniec wiedział kiedy może 
spodziewać się prac remontowych. 
Wszelkie uwagi do planu można 
wnosić na piśmie do Działu Tech-
nicznego MZBM Sp. z o.o. w Bie-
lawie.

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

pl. Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
212/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. oraz wykazy stanowiące załączniki nr 
1,2,3 do zarządzenia nr 213/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. 

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do 
zarządzenia nr 216/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 22.08.2012 r.

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się 1 października
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Regałowisko 2012 było prawdziwym świętem jamajskich rytmów. W tym niezwykłym wydarzeniu 
wzięło udział ponad 6 tysięcy osób, dla których zagrały gwiazdy muzyki reggae z Polski i zagranicy.

Festiwal odbył się w Bielawie już po raz czternasty i tym razem wszystko dopisało - pogoda, publiczność 
i artyści, których koncerty na długo pozostaną w pamięci fanów reggae. 

Niepowtarzalne widowisko stworzyła czarnoskóra wokalistka Etana, która w czwartkowy wieczór 
23 sierpnia wystąpiła na schodach Urzędu Miejskiego w Bielawie. Jej koncertu, który odbył się w przed-
dzień Regałowiska, przyszło posłuchać ponad 2 tysiące mieszkańców.  Piękna barwa głosu, utwory pełne cie-
pła i emocji – to wszystko sprawiło, że Etana w ciągu godzinnego występu, zupełnie oczarowała bielawską 
publiczność. 

24 i 25 sierpnia na głównej scenie festiwalu zagrały takie zespoły jak: Barrington Levy, Beenie Man&The 
Zagga Zow Band, Raging Fyah, Jamal, Grubson czy Zebra live dub set. Z kolei na scenie soundsystemo-
wej wystąpili między innymi: Ricky Trooper, Joe Fever, Jugglerz, Deadly Hunta oraz Splendid Sound. 

Do Bielawy na Ośrodek Sudety przyjechała zakochana w pozytywnych dźwiękach publiczność, nie tylko 
z Dolnego Śląska ale z najdalszych zakątków kraju. 

Dla wielu uczestników Regałowisko było muzyczną ucztą, zwieńczeniem lata i okazją do spotkań w pięk-
nej górskiej scenerii. 

Być może ostatni czas nie był dla bielawskiego festiwalu najszczęśliwszy, ale tegoroczna edycja pokaza-
ła, że Regałowisko znów jest jedną z najbardziej uznanych imprez w Polsce. Mówili o tym jej uczestnicy oraz 
sami artyści prosto ze sceny. Dzięki temu organizatorzy festiwalu mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość i 
już przygotowywać się do przyszłorocznego wydania Regałowiska. 

  Łukasz Masyk
*****

REGAŁOWISKO 2012 to już historia... 2 dni, 3 sceny i fala ludzi w różnym wieku, ale równych młodością 
ducha. 

Rozpoczął wszystko wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju czwartkowy koncert jamajskiej wokalistki ETA-
NY, która wybrała na miejsce swojego recitalu nie estradę, ale ulicę, wejście do pałacyku na Piastowskiej 1, 
tylko po to aby być jak najbliżej ludzi.  Najlepiej to posunięcie na facebooku opisał Kamil Pzeliorz, na stałe 
mieszkający w Holandii: ETANA!!! Mega doświadczenie! pierwszy raz widziałem tego typu show, bez sceny, 
bez barier, bezpośredni kontakt z publiką i to jaką... całe rodziny, dzieci w wózkach razem z rodzicami i dziad-
kami. Mistrzowski pomysł na promocję muzyki jamajskiej dla państwa Kowalskich!

Przez następne dwa dni teren Ośrodka Sudety tętnił energią i muzyką. Zagraniczne gwiazdy, pełne kon-
certy oraz nowa infrastruktura festiwalu zostały przyjęte bardzo pozytywnie.

Podwójne basowe serce (symbol Regałowiska) najlepiej oddaje ideę tego wydarzenia, regularny rytm bił 
w sercach kilku tysięcy osób, które przyszły posłuchać takich gwiazd, jak: Tarrus Riley, Beenie Man, Barrington 
Levy z Jamajki czy też polskich wykonawców Bethela, Jamala, GrubSona lub też uczestniczyć w radosnej za-
bawie w namiocie soundsystemowym.

Wspaniała atmosfera, którą zbudowała przede wszystkim publiczność Regałowiska!
Dziękujemy:
Mieszkańcom Bielawy za życzliwość, miłe przyjęcie gości, wspaniałą atmosferę na koncertach oraz zro-

zumienie niedogodności dnia codziennego spowodowanych organizacją festiwalu, 
za patronat medialny, przede wszystkim Telewizji Sudeckiej i Radiu ESKA oraz mediom lokalnym: Wia-

domościom Bielawskim, Portalowi internetowemu Doba.pl, Tygodnikowi Dzierżoniowskiemu, Radiu Sudety i 
Dzierżoniowskiemu Tygodnikowi Powiatowemu,

za sponsoring oraz wykonanie gadżetów festiwalowych firmom: CORTOZ i 3RDRUX z Bielawy,
za sponsoring koncertów Etany i GrubSona Borjanowi Tismie Buxna Artist Agency,
za zabezpieczenie imprezy: Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i służbom 

medycznym,
za współpracę organizacyjną: Burmistrzowi Bielawy, Urzędowi Miejskiemu, Dyrekcji i pracownikom OSiR 

w Bielawie,
kierownikowi artystycznemu Justynie Konowalskiej, pracownikom MOKiS i wszystkim wolontariuszom za 

zaangażowanie, przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy.
foto: Łukasz Masyk
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Sudeckie Stowarzyszenie Na rzecz Ochrony Zdrowia ”Szansa” za-
prasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci w wieku przedszkol-
nym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z Gminy Bielawa. 

Temat konkursu- „Bezpieczna rodzina”
Głównym celem konkursu jest promowanie rodziny i domu rodzin-

nego jako miejsca, które winno być domowym ogniskiem, miejscem bez-
piecznym, pełnym miłości oraz miejscem regenerowania sił do dalszego 
funkcjonowania. Ponadto celem konkursu jest pogłębianie świadomości 
młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka.

Technika prac dowolna, płaska (prace dające się umieścić w anty-
ramie). Format A4 lub A3.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania należy 
złożyć lub przesyłać do 14 września 2012 r.  godzina 15:30. na adres:  
Stowarzyszenie „Szansa” ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa (decyduje data 
wpływu do Stowarzyszenia).

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
*****

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Organizatorem konkursu jest Sudeckie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Ochrony Zdrowia „Szansa” 
II. CELE KONKURSU: 
Głównym celem konkursu jest promowanie rodziny i domu rodzin-

nego jako miejsca, które winno być domowym ogniskiem, miejscem bez-
piecznym, pełnym miłości oraz miejscem regenerowania sił do dalszego 
funkcjonowania. Ponadto celem konkursu jest pogłębianie świadomości 
młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka.

III. TEMAT: 
Tematyka prac plastycznych nawiązywać musi do hasła konkursu 

„Bezpieczna Rodzina”. Przesłaniem prac ma być promowanie rodziny 
jako miejsca, które daje poczucie bezpieczeństwa. 

 IV. TECHNIKA: 
Dowolna, płaska (prace dające się umieścić w antyramie) 
V. FORMAT PRAC: 
Format A4 lub A3 – każda praca powinna zawierać metryczkę (imię 

i nazwisko autora, wiek, temat pracy, adres i nr telefonu placówki) 
VI. UCZESTNICY: 
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów  z Gminy Bielawa . Prace we wszystkich 
kategoriach powinny być samodzielnym dziełem dziecka. 

VII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, która stanowi zał. nr 

1 do niniejszego regulaminu, należy nadsyłać( lub złożyć) w terminie do 
14 września 2012 roku na adres: Stowarzyszenie „Szansa” ul. 3 Maja 20, 
58-260 Bielawa (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora co jest jed-
noznaczne z przyznaniem prawa do wykorzystania ich w popularyzacji 
konkursu. 

VIII. GRUPY WIEKOWE: 
Konkurs zostanie przeprowadzony dla 3 grup wiekowych: 
1. Dzieci najmłodsze w wieku 4-6 lat – przedszkola 
2. Dzieci starsze – szkoły podstawowe 
3. Uczniowie Gimnazjów 
IX. NAGRODY: 
W każdej z kategorii wiekowych przyznane zostaną 4 nagrody rze-

czowe za 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienie. Nagrodami będą zestawy 
plastyczne, książki i sprzęt elektroniczny. Dodatkowo każdy laureat otrzy-
ma dyplom. 

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wyłonieni zo-

staną z pośród wszystkich uczestników konkursu. Laureaci w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych poinformowani zostaną o wyróżnieniach 
telefonicznie do 19 września 2012 r. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas V 
edycji Festynu Rodzinnego „Bielawa Twój Dom” w dniu 22 września 2012 
r. w Bielawie(plac przy basenie Aquarius)

XI. KOMISJA KONKURSOWA: 
Przygotowaniem, organizacją, przebiegiem i wszelkimi pracami 

związanymi z konkursem kieruje Komisja Konkursowa powołana przez 
Prezesa Stowarzyszenia „Szansa”. Decyzje komisji są ostateczne. Ko-
misja Konkursowa zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w 
konkursie zgłoszenia które nie spełnia wymagań określonych w regula-
minie. 

XII. NADZÓR NAD KONKURSEM: 
Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Prezes Stowarzysze-

nia „Szansa. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzy-
ga Prezes Stowarzyszenia „Szansa. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do przerwania lub zmiany zasad konkursu w każdym momencie jego 
trwania bez konieczności podawania przyczyn. Zgłoszenie do udziału w 
konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Karta uczestnictwa w konkursie do pobrania w siedzibie Sto-
warzyszenia.

Ogłoszenie o konkursie plastycznym organizowanym w ramach 
Gminnego programu- Wspólnie dla bezpiecznej rodziny

Lines of Bielawa 2012 przeszło do historii jako 
rekordowa pod względem frekwencji edycja.  W mini-
ony weekend – 4 i 5 sierpnia - skateboarderów z 
Polski i innych krajów podziwiało na bielawskiej 
skateplazie około 1000 osób. W zawodach wystar-
towało 107 deskorolkowców, co jest najlepszym wyni-
kiem ze wszystkich edycji Lines of Bielawa. 

Tegoroczny festiwal zainaugurował w 
piątkowy wieczór 3 sierpnia koncert zespołu The 
Stubs. Natomiast w sobotę rozpoczęły się eliminacje 
do niedzielnego półfinału zawodów Lines of Bielawa. 
Ze względu na dużą liczbę uczestników, eliminacje 
potrwały do późnych godzin wieczornych, czyli o wie-
le dłużej niż spodziewali się tego organizatorzy. 

Niemniej, w trakcie rywalizacji o udział w półfi-
nale, odbyły się m.in. projekcje filmów i wystawa prac 
o tematyce deskorolkowej. W sobotnią noc walczono 

Rekord frekwencji na Lines of Bielawa 2012
nie tylko w eliminacjach, ale także w konkurencjach na 
najefektowniejszy trik - Nervous Best Grind, 79TH 
Best Trick oraz Fractal’s Midnight Best Trick. 

Niedziela stała przede wszystkim pod znakiem 
półfinałów i finałów Lines of Bielawa. Faworytem za-
wodów byli czescy skateboarderzy i to oni zdomino-
wali podium imprezy. Zwycięzcą Lines of Bielawa 
2012 został Maxim Habanec, przed Martinem Pe-
kiem i Bartkiem Górką. Nervous Best Trick wygrał 
Marek Stefan.  Nagrody wręczyli zwycięzcom: An-
drzej Hordyj - wiceburmistrz Bielawy, Czesław Sze-
wczyk z Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Boniek 
Falicki z Fractal. 

Podczas Lines of Bielawa swój najnowszy 
teledysk zrealizował polski raper i producent 
muzyczny – Vienio z zespołu Molesta Ewenement. 

    Łukasz Masyk

MOKIS informuje i zaprasza 
7 września
g.18.00 - Inauguracja  Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześci-

jańskiej w Bielawie   -  Uroczysta Msza święta (kaplica ul. Wolności),  po 
mszy spotkanie w Domu Ludowym (w programie: Wystawa Chleba,  Film 
„Być dobrym jak chleb”) 

8 września
g.15.00 – 21.00  - Dzień Działkowca  festyn organizowany przez 

ROD – plac przy Świetlicy ROD im. Wł. Sikorskiego 

12 września 
17.00 - Maria Pachucka - Gobeliny – wernisaż wystawy  czynnej 

do 30.09 - galeria KORYTARZ

23 września
g.16.00 Koncert Chóru STANEWAY (Czechy) - Kościół pw. Bożego Ciała 

Informujemy, że z dniem 17 września wznawiamy zajęcia stałe:
Studio Piosenki - prowadzi instr. Elżbieta Zachowska – spotkanie 

organizacyjne 10.09.poniedziałek  g.16.00 – sala prób

Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – spo-
tkanie organizacyjne poniedziałek 17.09.12 g.16.00 - scena

Teatr „Od dzisiaj” prowadzi Rafał Smoliński – spotkanie organiza-
cyjne 24.09. poniedziałek g.17.00 - scena

Chór Kameralny, zespół wokalny „Erato” i  „Quartet”  prowadzi instr. 
Elżbieta Zachowska – spotkanie organizacyjne 11.09.12  wtorek 17.00 
–19.00  – sala prób

Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz  – spotkanie organizacyj-
ne 26.09.12 środa  16.30 - scena

Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – spotkanie organizacyjne 12.09. środa g.16.00 – sala prób

Taniec HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – spotkanie or-
ganizacyjne 11.09.12 wtorek g.16.00 – dzieci, 17.00 – młodzież i dorośli 
- scena

21 – 23.09
IGRZYSKA ŚMIERCI  godz.18.00 

prod. USA
Katniss pochodzi z Dwunastego 

Dystryktu, jednego z najbiedniejszych regio-
nów w państwie Panem. Kiedy jej młodsza 
siostra zostaje wylosowana do udziału w 
Głodowych Igrzyskach, corocznym turnieju 
organizowanym przez bezwzględne wła-
dze, Katniss zgłasza się by zająć jej miej-
sce. Musi opuścić nie tylko rodzinę, której 
jest żywicielką, ale i Gale’a, który zdaje się 
być kimś więcej niż przyjacielem. Aby ich 
jeszcze zobaczyć, musi zwyciężyć w trans-
mitowanych przez telewizję Igrzyskach.

28 – 30.09
ŁOWCY GŁÓW godz.18.00 prod. NIEM
Główny bohater filmu Roger (Hen-

nie) zdaje się mieć wszystko, o czym trzy-
dziestoletni mężczyzna mógłby marzyć 
– jest najlepszym norweskim headhun-
terem, ma przepiękną żonę prowadzącą 
ekskluzywną galerię oraz luksusową willę. 
Sęk w tym, że - aby wieść wystawne życie 
- Roger musi od czasu do czasu uzupeł-
niać zasoby finansowe wymyślnymi kra-
dzieżami dzieł sztuki. Pewnego dnia żona 
przedstawia mu przystojnego klienta Cla-
sa Greve’a (znany z serii „Gra o tron” Co-
ster-Waldau), który dzięki intratnej posa-
dzie w koncernie elektronicznym, wszedł 
w posiadanie drogocennego obrazu.

kom lg

BIELAWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ZAPRASZA

WSZYSTKICH CHĘTNYCH  SENIORÓW  
Z POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO DO KORZYSTANIA Z :

Wykładów  audytoryjnych- raz w tygodniu
TAI- CZI – raz w tygodniu dla każdej z grup,
Gimnastyki mózgu – raz w tygodniu dla każdej z grup,
Rytmiki- raz w tygodniu dla każdej z grup,
Lektoratów- (niemiecki, angielski, włoski) - raz w tygodniu dla każdej z grup,
Komputerów-  raz w tygodniu dla każdej z grup,
Gimnastyki w wodzie ( basen) - raz w tygodniu dla każdej z grup,
Gimnastyki ogólnousprawniającej- raz w tygodniu dla każdej z grup,
Wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych – w zależności od potrzeb,
Wyjazdów do Opery, Filharmonii, Teatru - w zależności od potrzeb

Zapisy od 21 sierpnia 2012 do 04 października 2012 roku  we 
wtorki i czwartki w godz. 10.00 do 12.00w budynku OPS w Bielawie 
ul. 3 Maja 20  tel kontaktowy: 605243346

Z A P R A S Z A M Y
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W dniu 21 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował jedyne w kraju i Europie zawody pn. IV 
Bieg po Schodach Wieży Kościoła. 87 zawodników i 
zawodniczek zmagało się z 300 stopniami schodów 
wachlarzowych wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie.

W tym roku po raz kolejny wygrał Tomas Celko z 
Czech z czasem 01:04:84. Wśród kobiet zwyciężyła Ju-
styna Oleksy z Lubawki z czasem 01:31:00. Najlepszy 
mieszkaniec Bielawy Artur Marzec z czasem 01:27:11 
w klasyfikacji generalnej zajął znakomite 13 miejsce. 
Puchary Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy dla 
najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Biela-
wy odebrali: Zofia Kot oraz Artur Marzec. 

Klasyfikacja Generalna: 
Open mężczyźni
Tomas Celko  01:04:84 Olomouc
Pavel Holec  01:06:21 Huslenky
Tomas Krikal  01:15:30 Sumperk
Paweł Kubica  01:17:22 Wrocław
Piotr Holly  01:17:61 Wałbrzych

IV BIEG PO SCHODACH WIEŻY KOŚCIOŁA JUŻ ZA NAMI…

Open kobiety: 
Justyna Oleksy  01:31:00 Lubawka
Anna Ficner  01:34:07 Złotoryja
Emilia Lany  01:41:88 Kraków
Halyna Shchensna - Radzikovska 01:55:72 Świdnica
Daria Szafrańska  01:56:15 Jawor

Każdy zawodnik, który ukończył IV Bieg po 
Schodach Wieży Kościoła, otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz certyfikat. 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn zawodnicy 
zajmujący miejsca I-X otrzymali nagrody finansowe, a 
wśród kobiet nagrody finansowe były za miejsca I-VII. 
W kategoriach wiekowych przyznawane były puchary 
do III miejsca, a ich zwycięzcy również otrzymali na-
grody finansowe. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy zwycięstw i 
pobitych rekordów życiowych oraz dziękujemy za do-
starczone emocje sportowe. Do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne są na stronie interneto-
wej www.osir.bielawa.pl ; www.datasport.pl

28 lipca Bike Maraton 
zawitał do Bielawy i w Góry Sow-
ie. To właśnie tutaj   w tym dniu 
rozegrana została kolejna seria, 
ósmej już edycji prestiżowego wy-
ścigu MTB. W sobotnie przedpołu-
dnie z Ośrodka Wypoczynkowego 
Sudety wystartowało ponad 800 
kolarzy. Walka toczyła się na trzech 
dystansach - Mini (27 km), Mega 
(48 km) i Giga (67 km).

Najkrótszą trasą zawodnicy 
wspinali się na Trzy Buki, a później 
jechali dalej do Przełęczy Jugow-
skiej. Była to trasa łatwa technicz-
nie, ale wymagająca przygotowa-
nia kondycyjnego. Trasy Mega i 
Giga przeznaczone dla mocnych 
kolarzy górskich, wspinały się na 
wysokość ponad 1000 m n.p.m., 
czyli na szczyt Wielkiej Sowy. Były 
to trasy z niezliczoną ilością 
trudnych górskich podjazdów i 
technicznych zjazdów, które na 
pewno spodobały się prawdzi-
wym pasjonatom górskiego ko-
larstwa. 

Po starcie głównych dystan-
sów, w miasteczku sportowym Bike 
Maratonu na Ośrodku Wypoczyn-
kowym Sudety, rozpoczęły się wy-
ścigi dla dzieci. Dziecięcy Bike 
Maraton to bezpłatne zawody 
dla najmłodszych w różnych kat-
egoriach wiekowych, od przed-

Bike Maraton w Bielawie

szkolaków do czternastolatków. 
Po południu na zawodników cze-
kała najprzyjemniejsza część dnia, 
czyli dekoracja zwycięzców oraz 
Tombola, losowanie nagród wśród 
wszystkich uczestników. W Tomboli 
do wygrania był m.in. rower Meda-
no Artist Tatoo. 

 Szczegółowe podsumo-
wanie imprezy i wyniki można zo-
baczyć na stronie internetowej Bike 
Maratonu. 

  Łukasz Masyk

W dniu 22 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji był 
organizatorem zawodów pn. Bieg Masowy Ulicami 
Bielawy. Na listę startową wpisało się 167 zawodni-
ków i zawodniczek z Polski, Maroka oraz Kenii.  Do 
pokonania było 10 km atestowaną trasą ulicami Bie-
lawy. 

Zwycięzcą biegu z czasem 00:31:39 został 
Ben Cheboi z Kenii. W klasyfikacji kobiet z czasem 
00:35:21 zwyciężyła Betty Chepleting - również z 
Kenii. Puchary ufundowane przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej dla najlepszej i najlepszego zawodnika 
z Bielawy otrzymali: Zofia Kot oraz Michał Otrocki. 
Najstarszą i najstarszym uczestnikiem biegu byli: Zo-
fia Kot oraz Mikołaj Witczak z Bielawy.

Wyniki:
Klasyfikacja generalna
Open mężczyzn:

Ben Cheboi Kenia 00:31:39
Joel Kitur Kenia 00:31:44
Paweł Matner Nysa  00:31:55
Elaarfoui Abdellatif Maroko 00:32:50

Kenijczyk wygrał Bieg Masowy Ulicami Bielawy
Patryk Łazarski Wałbrzych 00:34:18
Open kobiet:
Betty Chepleting Kenia 00:35:21
Winny Jepkorir Kenia 00:35:23
Niekraś Krawczyk Kłodzko 00:44:05
Daria Szafrańska Jawor 00:44:15
Bożena Morawska Świdnica 00:46:22

Każdy zawodnik po minięciu linii mety otrzymał 
pamiątkowy medal. Po zakończeniu biegu odbył się 
piknik, podczas którego odbyła się uroczysta dekora-
cja zawodników i wręczanie nagród. W klasyfikacji ge-
neralnej kobiet i mężczyzn zawodnicy zajmujący miej-
sca I - V otrzymali nagrody finansowe. W kategoriach 
wiekowych za miejsca I - III przyznawane były pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe..

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zapra-
szamy na kolejne biegi w Bielawie. Pełne wyniki do-
stępne są na stronie internetowej www.osir.bielawa.
pl www.datasport.pl
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