
Szanowni mieszkańcy miasta Bielawa  !
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy

zaprasza na

miejskie uroczystości święta 

93. ROCZNICA CUDU  NAD WISŁĄ

15.08.2013 (czwartek)

       godzina 11.45 - Uroczystości pod Pomnikiem na pl. Kombatantów

• wysłuchanie Hymnu Państwowego 

• wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Miejskiej 
    Bielawy Pana Leszka Stróżyka

• złożenie kwiatów

• wysłuchanie ROTY

• przemarsz do kościoła p/w WNMP w Bielawie

       godzina 12.30 – Uroczysta Msza Święta
 Nabożeństwu przewodniczy i homilię wygłosi Ojciec Emilian Sigel – Pallotyn 

Wartę honorową podczas uroczystości pełni Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty 

Wielkopolskiej (4 Pułku Strzelców Wielkopolskich) działającego przy SM w Dzierżoniowie

(www.dobroni.pl)

Oprawa muzyczna uroczystości  - Orkiestra Dęta SART
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W piątek 12 lipca Burmistrz Miasta Bielawa zorganizował konferencję prasową, podczas której odniósł się 
do decyzji wojewody, uchylającej zarządzenie, dające podstawę do przeniesienia własności gruntów, na któ-
rych znajduje się Zbiornik Wodny Sudety na rzecz gminy Bielawa. W trakcie konferencji burmistrz Ryszard 
Dźwiniel przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie oraz zaprezentował list przekazany 11 lipca do 
wojewody dolnośląskiego. Poniżej treść oświadczenia i listu do wojewody.

Burmistrz skomentował decyzję wojewody

OŚWIADCZENIE MIASTA BIELAWA 
W związku z uchyleniem zarządzenia przez wojewodę 
dolnośląskiego, które było podstawą do przeniesienia 
na rzecz miasta Bielawa własności gruntów zbiorni-
ka Sudety, oczekujemy od pana wojewody Aleksandra 
Marka Skorupy, natychmiastowych i zdecydowanych 
działań mających na celu zatrzymanie systematycznej 
dewastacji obiektu przez państwa Buczek.

Oczekujemy również od pana wojewody i pod-
ległych mu służb, aby w trybie pilnym doprowadzili do 
napełnienia zbiornika Sudety wodą, a także liczymy 
na szybkie skierowanie 
wniosku do sądu o roz-
wiązanie użytkowania 
wieczystego pani Graży-
nie Buczek.

Ponadto wyrażamy 
nadzieję, że panu wo-
jewodzie uda się egze-
kwować od użytkownika 
wieczystego stosowanie 
się do obowiązującego 
prawa i zmusić panią Bu-
czek do naprawienia do-
tychczas wyrządzonych 
szkód na terenie zbiorni-
ka.

Mimo, że miasto 
Bielawa nigdy nie było 
właścicielem zbiornika 
Sudety, deklarujemy wszelkie wsparcie władz Biela-
wy w działaniach pana wojewody na rzecz tego jak-
że ważnego dla regionu obiektu. Dlatego też w imię 
dobrej współpracy zgłaszamy chęć uczestniczenia w 
pracach powołanego przez pana Wojewodę zespołu 
do spraw zbiornika Sudety. 

Mamy również nadzieję, że jako pomoc w roz-
wiązaniu problemu posłużą przekazane 11 lipca 
2013 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, szczegółowe materiały zgromadzone przez Urząd 
Miejski w Bielawie, dokumentujące działania na szko-
dę budowli wodnej przez użytkownika wieczystego.

        Łukasz Masyk
*****

Zebrani na konferencji dziennikarze otrzymali 
kopie listu Burmistrza Bielawy z dnia 11 lipca 2013 r. 
(FM.6332.3.3.2013), skierowanego do Wojewody Dol-
nośląskiego o następującej treści:

Szanowny Pan
Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski
W imieniu władz miasta i mieszkańców Bielawy 

zwracam się do Pana Wojewody o podjęcie zdecydo-
wanych czynności w celu zapobieżenia dalszej degra-
dacji zbiornika „Sudety”. Oczekuję, że w trybie pilnym 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki lub Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowie, złoży wniosek do sądu o wyra-
żenie zgody na piętrzenie wody w zbiorniku „Sudety” 
oraz skieruje na drogę postępowania sądowego wnio-

sek o rozwiązanie umowy 
użytkowania wieczystego 
z Panią Grażyną Buczek 
bądź podejmie inne działa-
nia, zmierzające do pozba-
wienia tytułu prawnego do 
władania zbiornikiem wod-
nym Sudety”. 

Informuję, że miasto 
Bielawa posiada opinię tech-
niczną świadczącą o tym, 
że całkowite wypuszcze-
nie wody ze zbiornika, do-
konane przez użytkownika 
wieczystego, wywoła trwałe 
zmiany w korpusie budow-
li, co w konsekwencji może 
doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia zbiornika. 

W związku z brakiem woli piętrzenia wody ze 
strony Pani Grażyny Buczek, obowiązek ten powinien 
przejąć reprezentant Skarbu Państwa w terenie czyli 
Starosta Dzierżoniowski, który może tę czynność po-
wierzyć gminie Bielawa (na zasadzie porozumienia 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego), po-
siadającej stosowne pozwolenie wodnoprawne i wy-
kwalifikowaną kadrę. Chcę zaznaczyć, że bielawski 
samorząd  może dokonać piętrzenia wody we wła-
snym zakresie i na własny koszt. 

Należy pamiętać, że zbiornik „Sudety” jest nie tyl-
ko turystyczną atrakcją miasta, ale pełni również istot-
ną dla regionu funkcję przeciwpowodziową. W czerw-
cu 2013 roku Burmistrz Miasta Dzierżoniów oraz Wójt 
Gminy Dzierżoniów zwrócili się do Burmistrza Bielawy, 
o spowodowanie piętrzenia wody w zbiorniku „Sudety”, 
ponieważ tegoroczne opady deszczu, a przede wszyst-

Głównym tematem sesji Rady 
Miejskiej Bielawy, która odbyła się 26 
czerwca, była ocena realizacji budże-
tu gminy za 2012 rok. Jeszcze przed 
sesją radni zapoznali się ze sprawoz-

daniem finansowym gminy za 2012 
rok, ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za rok ubiegły oraz z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej we Wrocławiu, która pozytywnie 

Absolutorium dla Burmistrza Miasta
13 radnych opowiedziało się „za”, 6 było „przeciw”

Już po raz piąty Urząd Miejski 
w Bielawie uzyskał pozytywną ocenę 
z audytu, którą w maju przeprowa-
dzili niezależni audytorzy z Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego „Certyfi-
kacja”. Audyt zewnętrzny potwier-
dził, że bielawski Urząd pracuje w 
oparciu o najwyższe standardy i 
stosuje System Zarządzania Jako-
ścią ISO 9001:2008.

W ciągu kilku dni audytorzy 
sprawdzili pracę całego Urzędu 
Miejskiego, a szczegółowej kontroli 
poddali referaty - Gospodarki Mie-
niem, Komunikacji Miejskiej, Orga-
nizacyjny oraz Biuro Rady Miejskiej. 
W raporcie z audytu przeprowadzo-
nego w maju tego roku można prze-
czytać między innymi, że na bardzo 
dobry wynik kontroli składa się 
przede wszystkim odpowiedzial-
ność i zaangażowanie persone-
lu, kompetencje, profesjonalne 
wykonywanie usług, a także osią-
gane rezultaty. Na tej podstawie 
Urząd Miejski w Bielawie otrzy-

mał rekomendację do posługiwa-
nia się Certyfikatem Jakości ISO 
9001:2008 przez kolejne dwana-
ście miesięcy. 

Najważniejszym spostrzeże-
niem audytorów jest jednak to, że 
obowiązujący w bielawskim magi-
stracie system zarządzania jako-
ścią, nie jest martwym dokumen-
tem, ale przydatnym narzędziem w 
codziennej obsłudze klienta. Certy-
fikat jest również znakiem, że w tym 
miejscu wszystkie dokumenty i decy-
zje wydawane są zgodnie z prawem i 
obowiązującymi normami. 

Urząd Miejski w Bielawie uzyskał 
Certyfikat Jakości ISO w 2008 roku. Od 
tego czasu system jest ciągle rozwi-
jany i wzbogacany o kolejne proce-
dury. Zmiany dokonywane są na pod-
stawie spostrzeżeń wynikających z 
codziennej pracy urzędników, ale tak-
że dzięki uwagom kierowanym przez 
mieszkańców w corocznym Badaniu 
Satysfakcji Klienta Urzędu Miejskiego. 

  Łukasz Masyk

Urząd Miejski z Certyfikatem Jakości ISO na kolejny rok

Trzynastu wyjątkowo uz-
dolnionych uczniów otrzymało 
Stypendia Burmistrza Miasta 
Bielawa za osiągnięcia spor-
towe oraz bardzo dobre wyniki 
w nauce. Nagrody przyznano 26 

czerwca w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sztuki.

Statuetkę Złotej Sowy oraz 
nagrodę pieniężną za osiągnięcia 
naukowe otrzymali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów, którzy 

Złote Sowy dla najlepszych uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 
oraz byli laureatami lub uczestni-
kami konkursów i olimpiad różnej 
rangi. 

Z kolei Złotą Sowę i nagrodę 
pieniężną za osiągnięcia sportowe 
przyznano uczniom, którzy uzyska-
li wysokie wyniki we współzawod-
nictwie na szczeblu wojewódzkim, 
krajowym lub międzynarodowym. 

Laureatami Złotych Sów w 
roku szkolnym 2012/2013, któ-
re wręczył burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, zostali: Magdalena Ru-
min, Aleksandra Jurcewicz, Mar-
tyna Wróbel, Wiktoria Hanuszek, 
Natalia Pompa, Marta Kacz-
marek, Marta Gdula, Katarzyna 
Podhalicz, Paweł Surma, Arle-
ta Nita (stypendium sportowe), 
Weronika Krystek, Julia Gorlicka 
i Grzegorz Majkut (stypendium 
sportowe). 

  Łukasz MasykUroczystość wręczenia Złotych Sów odbyła się w sali teatralnej Mokisu.

Wywiad z burmistrzem dla TV Sudeckiej
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Burmistrz skomentował decyzję wojewody
kim brak ujścia nadmiernej ilości wody do bielawskiego 
zbiornika, spowodowały liczne podtopienia na ich tere-
nie, a przez to liczne straty materialne.

Ponadto wnioskuję aby Pan Wojewoda lub Sta-
rosta Dzierżoniowski wystąpił do użytkownika wie-
czystego, o natychmiastowe usunięcie szkód w infra-
strukturze zbiornika poprzez: 

- naprawę ujęć wodnych na Bielawicy i Rdzawie
- udrożnienie dostępu do zbiornika 
- naprawę pomostu na wyspę
- posprzątanie obiektu. 
W przypadku braku woli ze strony użytkownika 

wieczystego, przedstawiciel Skarbu Państwa może 
zlecić Gminie Bielawa (na bazie zawartego porozu-
mienia), wykonanie powyższych prac, a powstałymi 
kosztami obciążyć użytkownika wieczystego.

Jednocześnie zaznaczam, że o każdym postę-
powaniu użytkownika wieczystego mogącym naru-
szać obowiązujące prawo, gmina na bieżąco infor-
mowała wszystkie stosowne organy, a wsparcie Pana 

Wojewody może skutecznie pomóc w egzekwowaniu 
obowiązującego prawa.

Szanowny Panie Wojewodo! 
Jako Burmistrz Miasta Bielawa zamierzam wes-

przeć i ułatwić pracę powołanego przez Pana zespołu 
kontrolnego ds zbiornika „Sudety” i przekazać na Pań-
skie ręce szczegółowe materiały zgromadzone przez 
Urząd Miejski w Bielawie, dokumentujące działania na 
szkodę budowli wodnej przez użytkownika wieczyste-
go. Jednocześnie w imię dobrej współpracy proszę 
Pana Wojewodę o włączenie do prac zespołu przed-
stawiciela Gminy Bielawa w osobie Zastępcy Burmi-
strza – Pana Mariusza Pacha. Wzajemne wsparcie 
władz samorządowych i wojewódzkich może przyczy-
nić się do skutecznego rozwiązania wszystkich spor-
nych kwestii w sprawie zbiornika „Sudety”. 

BURMISTRZ
Ryszard Dźwiniel
Do wiadomości:

Pan Janusz Guzdek
Starosta Dzierżoniowski

oceniła sprawozdanie z wykonania 
budżetu za ubiegły rok i pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej Bielawy o udzie-
lenie absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta. Sprawozdanie finansowe oraz 
wykonanie budżetu za ubiegły rok po-
zytywnie oceniły także wszystkie ko-
misje bielawskiej Rady Miejskiej.

Uchwalony przez Radę Miej-
ską plan dochodów na 2012 rok, po 
uwzględnieniu dokonanych zmian, 
zamknął się kwotą 96.764.977,00 
zł. Dochody wykonano w kwocie 
90.126.511,17 zł co stanowi 93,14% 
zaplanowanej kwoty. Natomiast 
uchwalony przez Radę Miejską plan 
wydatków budżetowych, po wprowa-
dzonych w ciągu roku zmianach, sta-
nowił kwotę 102.125.657,00 zł. Wydat-
ki wykonano w kwocie 92.529.162,87 
zł, czyli 90,60% zaplanowanej kwoty.

Na realizację inwestycji wyda-
no w ubiegłym roku 12.284.730,51 zł, 
co stanowi 94,62% zaplanowanej w 
budżecie kwoty. Jednocześnie pozy-
skano ze źródeł zewnętrznych ponad 
13,5 mln zł, dzięki czemu udało się 
zrealizować wiele ważnych przedsię-
wzięć, a m. in.: przebudowano drogę 
dojazdową do podstrefy ekonomicz-
nej, w okolicy obwodnicy i Bielawskie-
go Parku Przemysłowego wybudowa-
no nowe drogi, oddano do użytku dwa 
budynki w ramach TBS – w sumie 48 
mieszkań, otwarto nowy żłobek, wy-
budowano boisko Orlik przy ul. Polnej, 
wybudowano fontannę na zbiorniku 
Sudety, siłownię w Parku Miejskim, 
plac zabaw przy szkole Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, 
zmodernizowano widownię w teatrze 
MOKiS, bielawskiej Ochotniczej Stra-
ży Miejskiej przekazano nowy samo-
chód bojowy, ukończono adaptacje 
zabytkowej przepompowni wody na 
Interaktywne Centrum Poszanowania 
Energii. Udało się pozyskać inwesto-
ra w podstrefie ekonomicznej, który w 
tym roku kończy budowę swojego za-
kładu.

Jeszcze przed przystąpieniem 
do głosowania nad udzieleniem Bur-
mistrzowi Bielawy absolutorium za 
2012 rok, radny Paweł Pawlaczek 
w imieniu radnych z klubów Prawo i 
Sprawiedliwość oraz Platformy Oby-
watelskiej przedstawił oświadczenie 
negatywnie oceniające realizację bu-
dżetu za 2012 rok.

W głosowaniu nad udziele-
niem absolutorium Burmistrzowi 
Miasta 13 radnych opowiedziało się 
„za”, a 6 było „przeciw”. 

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
podziękował radnym z klubów: Po-
nadpartyjnego FORUM Samorządo-
wego, Ponad Podziałami i SLD za 
głosowanie za udzieleniem absolu-

torium i za dobrą współpracę w mi-
nionym roku. Podkreślił także, że na 
pozytywną ocenę wykonania budżetu 
za 2012 rok składa się dobra praca 
i zaangażowanie kierowników refera-
tów i pracowników Urzędu Miejskie-
go, oraz jednostek organizacyjnych i 
spółek gminnych..

Ponadto radni rozpatrzyli sze-
reg projektów uchwał, w tym uchwałę 
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej 
Bielawy upamiętniającego zbrodnię 
ludobójstwa na kresach wschodnich 
Rzeczypospolitej w latach 1918-1947.  

„Rada Miejska Bielawy po-
piera formę upamiętnienia ludobój-
stwa Polaków na kresach wschod-
nich I i II RP w postaci ustanowienia 
przez Parlament RP dnia 11 lipca 
„Dniem pamięci ludobójstwa Kre-
sowian”. 11 lipca 1943 r. nacjona-
liści ukraińscy rozpoczęli jedną z 
największych zorganizowanych 
czystek etnicznych w historii no-
wożytnej Europy mordując około 
70 tysięcy Polaków zamieszkują-
cych Wołyń. Ofiary tej zbrodni, peł-
nej nieludzkiego okrucieństwa, nie 
zostały do dzisiaj należycie uhono-
rowane. W ocenie Rady Miejskiej 
Bielawy powinien temu służyć 
„Dzień pamięci Ludobójstwa Kre-
sowian” jednoznacznie wyrażający 
stanowisko Polski o tej straszliwej 
zbrodni. Wraz z godnym upamięt-
nieniem zamordowania Polaków z 
Kresów Południowo-Wschodnich 
w czasie II wojny światowej i bez-
pośrednio po niej, data 11 lipca 
powinna stać się dniem upamięt-
niającym także eksterminację ok. 
1,5 mln Polaków zamieszkujących 
kresy I Rzeczypospolitej, które po 
1921 r. nie znalazły się na teryto-
rium II RP. Zbrodnia ta – dokonana 
przez radzieckich i rosyjskich ko-
munistów kierowanych ideologicz-
ną nienawiścią – jest równie mało 
znana i pozostaje poza świadomo-
ścią znacznej części mieszkańców 
naszego państwa. „Dzień pamięci 
ludobójstwa Kresowian” ma szan-
sę stać się symboliczną datą przy-
wracającą pamięć nas wszystkich i 
prawdę o historii Kresów Wschod-
nich I i II Rzeczypospolitej w latach 
1918-1947”.

Radni przyjęli też plany pracy 
komisji Rady Miejskiej na II półrocze 
2013 roku.

Na zakończenie sesji bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel odczytał 
zarządzenie podpisane 24 czerwca 
przez wojewodę dolnośląskiego, 
dotyczące nieodpłatnego przenie-
sienia prawa własności Zbiornika 
Wodnego Sudety, należącego do 
Skarbu Państwa, na rzecz miasta 
Bielawa.

 Barbara Lesiewicz

Absolutorium dla Burmistrza Miasta
13 radnych opowiedziało się „za”, 6 było „przeciw”

1 lipca na terenie całej Pol-
ski weszła w życie znowelizowana 
ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Na jej podsta-
wie wszystkie gminy w kraju stały 
się odpowiedzialne za odbiór odpa-
dów komunalnych wytworzonych 
na ich terenach. Nowe przepisy 
obowiązują również w Bielawie.

Na kilka tygodni przed 1 lip-
ca miasto przeprowadziło za po-
średnictwem mediów i strony www.
bielawa.pl, intensywną kampa-
nię informacyjną na temat zacho-

dzących zmian. Mimo, że nowy 
system odbioru odpadów został 
wprowadzony w Bielawie bez pro-
blemów, Urząd Miejski postano-
wił przygotować ulotki i plaka-
ty, które w szczegółowy sposób 
tłumaczą nowe zasady gospoda-
rowania odpadami. Ulotki skiero-
wane są do mieszkańców domów 
jednorodzinnych, a plakaty zo-
staną rozwieszone w każdej klat-
ce schodowej w budynkach za-
rządzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową, Miejski Zarząd Bu-

dynków Mieszkalnych i Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego. 
Zapraszamy do zapoznania się z 
materiałami, które w przystępny 
sposób wyjaśnią wszelkie wąt-
pliwości i odpowiedzą na nurtu-
jące pytania. Zarówno ulotka, jak 
i plakat dostępne są na stronie 
www.bielawa.pl w zakładce „Go-
spodarka odpadami komunalnymi 
w gminie”. Wszelkich informacji 
na ten temat można również uzy-
skać pod numerem telefonu 74 
832 87 62. 

  Łukasz Masyk

Gospodarowanie odpadami - ulotki i plakaty

Widać już efekt remontu, któ-
ry od kilku tygodni prowadzony jest 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 
10 w Bielawie. Budynek nabiera 
koloru i już niemal w całości 
prezentuje się doskonale.

Wykonanie remontu obiek-
tu współfinansuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który przy-
znał miastu dotację w wysokości 
750 tys. złotych. Dodatkowo NFO-
ŚiGW udzielił Bielawie pożyczki na 
preferencyjnych warunkach w wy-
sokości 1 mln złotych.

Obecnie wraz z termomo-
dernizacją szkoły odbywa się 
wymiana oświetlenia na energo-

“Dziesiątka” coraz ładniejsza 

oszczędne. Rozpoczęła się także 
modernizacja sieci cieplnej, mon-
taż regulatorów temperatury, a tak-
że wymiana instalacji ciepłej wody. 

Wszystkie prace na terenie 
„dziesiątki” mają się zakończyć w 
sierpniu, czyli przed pierwszym 
dzwonkiem na lekcje w nowym 
roku szkolnym. Dzięki inwesty-
cji szkoła nie tylko zyska nowy 
wygląd, ale również zaoszczędzi 
na kosztach ogrzewania i energii 
elektrycznej. Przede wszystkim 
jednak poprawią się warunki do na-
uki dla uczniów i pracy dla nauczy-
cieli w Szkole Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi. 

  Łukasz Masyk

W dniach 19-21 lipca 1997 roku 
mieszkańcy Bielawy w zjednoczonym 
wysiłku miejskich służb ratowniczych 
i wojska obronili swoje miasto przed 
katastrofalną powodzią Tysiąclecia.

Jak co roku, tak również w 
tym, w dniu 19 lipca o godzinie 18.00 
członkowie Stowarzyszenia Ponad-
partyjne FORUM Samorządowe w 
Bielawie, druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej i członkowie Grupy 
Ratownictwa Drogowego z Bielawy 
spotkali się przy kamieniu na skrzy-
żowaniu ulic Nowotki i Waryńskiego.

Prezes Stowarzyszenia pan 
Janusz Cąber skierował swoje 
podziękowanie za ofiarną posta-
wę służb i społeczeństwa Bielawy. 
Nadmienił, że również na co dzień 
jest potrzebna współpraca na rzecz 
miasta, a nie tylko w chwilach wiel-

kiej próby, jaką była Powódź Ty-
siąclecia, którą społeczeństwo Bie-
lawy zdało bardzo dobrze i za to 
wszystkim jeszcze raz dziękował. 

Opracował
Janusz Cąber

Prezes Stowarzyszenia PFS

W rocznicę powodzi *****
Warto wiedzieć, że na od-

krytej części potoku Bielawica, 
który płynie na terenie miasta na 
długości ok. 6 km, w latach 2001-
2012 wykonano już remonty na 
długości ok. 4 km. Wyremonto-
wano 8 mostów, 2 kładki i 2 prze-
pusty.

Spotkanie przy kamieniu upamiętniającym tragiczną powódź.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje
Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 lipca 2013 r. uruchomił Zintegrowany In-

formator Pacjenta (ZIP), czyli serwis internetowy, dzięki któremu każdy zainteresowany 
będzie mógł sprawdzać na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych przez NFZ 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zrealizowanych recept. System potwierdza status ubez-
pieczenia, co jest niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ Euro-
pejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak również podczas wizyt u lekarza.

Pacjent otrzymuje możliwość skonfrontowania faktycznego przebiegu leczenia z 
tym, co zostało odnotowane w dokumentach oraz uzyskuje informacje o kosztach ponie-
sionych przez NFZ w związku z jego leczeniem. ZIP jest także ogromną bazą danych, 
która na pewno stanie się niezwykle przydatna każdemu, kto potrzebować będzie po-
mocy medycznej. Zawiera wykaz placówek mających podpisane umowy z NFZ wraz z 
mapami dojazdu oraz godzinami otwarcia. W przypadku niektórych usług medycznych 
otrzymamy informację dotyczącą czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do wizyty w Dolnośląskim 
Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu, w Delegaturach w Jeleniej Górze, 
Wałbrzychu, Legnicy i w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie, gdzie w 
ciągu kilku minut otrzymacie Państwo uprawnienia pozwalające skorzystać ze 
wszystkich możliwości jakie stwarza Zintegrowany Informator Pacjenta.

Uzyskać dostęp do ZIP można:
• zgłaszając się osobiście do siedziby NFZ z dowodem osobistym lub 

paszportem, złożyć wniosek, odebrać login i hasło dostępu,
• wypełnić wniosek na stronie zip.nfz.gov.pl , a następnie w siedzibie NFZ 

odebrać login i hasło dostępu.
Wszelkie informacje na stronie internetowej:
http://www.nfz-wroclaw.pl/default.aspx?obj=22796;42215&par=22797&des=1;2
Zachęcam do założenia własnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.
 KIEROWNIK Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu
 Grażyna Wywrot
kontakt: DOW NFZ Delegatura w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20; 58-300 

Wałbrzych; tel. 74/66-43-113 lub 114.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/377/13 w 
sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie

Ulicy przebiegającej od ul. Woj-
ska Polskiego przez działkę geodezyj-
ną o numerze 1014/10 obręb Południe 
do działek o numerze geodezyjnym 
1014/6, 1014/7 obręb Południe nadano 
nazwę SOSNOWA.

UCHWAŁA Nr XXXVII/378/13 
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/372/13 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 
kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie zasad i warun-
ków umieszczania urządzeń rekla-
mowych na obiektach i terenach ko-
munalnych gminy Bielawa

W kwietniowej uchwale skreślo-
no §3, który otrzymał nowe brzmienie.

UCHWAŁA Nr XXXVII/379/13 w 
sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie

Ulicy przebiegającej od ul. Kru-
czej przez działkę geodezyjną o nume-
rze 1327 obręb Południe do działki o 
numerze geodezyjnym 1329 obręb Po-
łudnie nadano nazwę JAŚMINOWA.

UCHWAŁA Nr XXXVII/380/13 w 
sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie

Ulicy przebiegającej od ul. Księdza 
Romana Biskupa przez działkę geodezyjną 
o numerze 863/1 obręb Południe do działki 
o numerze geodezyjnym 1327 obręb Połu-
dnie nadano nazwę TULIPANOWA.

UCHWAŁA Nr XXXVII/381/13 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Pomoc w formie dotacji celowej 
w wysokości 10.000 zł zostanie udzielo-
na na realizację zadania „Modernizacja 
budynku KP PSP w Dzierżoniowie”.

UCHWAŁA Nr XXXVII/382/13 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Dzierżoniowskiemu

Radni wyrazili zgodę na udziele-
nie pomocy finansowej powiatowi dzier-
żoniowskiemu w formie dotacji celowej 
w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2877D łączącej 
drogę powiatową nr 3017D z drogą wo-
jewódzką nr 384 w Bielawie oraz z dro-
gą powiatową nr 3016D i drogą woje-
wódzką nr 383 w Pieszycach – etap I”.

UCHWAŁA Nr XXXVII/383/13 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2013 rok wynosi: dochody – 
97.699.357 zł, wydatki – 98.477.651 zł.

UCHWAŁA Nr XXXVII/384/13 zmie-
niająca uchwałę Nr XXXI/314/12 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

W chwale z grudnia 2012 roku 
nastąpiło uchylenie załączników Nr 1, 2 
i 3, a w ich miejsce wprowadzenie no-
wych załączników.

*****
podjęte na sesji w dniu 26 

czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/385/13 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2012 r.

Radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe za miniony rok.

UCHWAŁA Nr XXXIX/386/13 w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Bielawa

Radni udzielili absolutorium Bur-
mistrzowi Miasta Bielawa.

UCHWAŁA Nr XXXIX/387/13 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej za 2012 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie 
z działalności Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Bielawie za 2012 rok obejmu-
jące: bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2012 r., rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym na dzień 
31 grudnia 2012 r., zestawienie zmian 
w kapitale (funduszu)m własnym) wła-
snym sporządzonym na dzień 31 grud-
nia 2012 r. oraz dodatkową informację 
do bilansu i rachunku zysków i strat za 
2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIX/388/13 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki w Bielawie za 2012 rok

Radni zatwierdzili sprawozda-
nie z działalności Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki w Bielawie za 2012 
rok obejmujące: bilans sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2012 r., rachunek 
zysków i strat w wariancie porównaw-
czym na dzień 31 grudnia 2012 r., ze-
stawienie zmian w kapitale (funduszu)
m własnym) własnym sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2012 r. oraz dodatko-
wą informację do bilansu i rachunku zy-
sków i strat za 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIX/389/13 w 
sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie odpłatnej służebności grunto-
wej przejazdu i przechodu

Radni wyrazili zgodę na obcią-
żenie odpłatną służebnością gruntową 
przejazdu i przechodu  działki nr 257/13 
obręb Fabryczna o powierzchni 0,0166 
ha, położonej w Bielawie przy ul. Pia-
stowskiej na rzecz każdoczesnego wła-
ściciela lub użytkownika wieczystego 
działek gruntu nr 257/3 i 258 obręb Fa-
bryczna, położonych w Bielawie przy ul. 
Piastowskiej i ul. Lipowej.

UCHWAŁA Nr XXXIX/390/13 w 
sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy

W związku z rezygnacją radne-
go Tomasza Wojciechowskiego w pracy 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Obywatelskiej Rady Miejskiej, odwoła-
no go ze składu tej komisji.

UCHWAŁA Nr XXXIX/391/13 
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/356/13 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 mar-
ca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia z Woje-
wództwem Dolnośląskim w sprawie 
wykonania w 2013 roku remontu ko-
ryta potoku Bielawica w Bielawie

W §1 uchwały z 27 marca br. do-
pisano pkt 3 o brzmieniu: 3) „ul. Wiej-
skiej 6 do mostu przy ul. Ostroszowic-
kiej, od 6,990 km do 7,290 km”.

UCHWAŁA Nr XXXIX/392/13 
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/239/08 
z dnia 29 października 2008 ro. W 
sprawie przystąpienia Gminy Biela-
wa do Spółki „Wodociągi i Kanaliza-
cja spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością”

Po wprowadzonej zmianie §2 
otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgo-
dę na wniesienie do Spółki „Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością” z siedzibą w Dzierżo-
niowie wkładu pieniężnego w wysokości 
nieprzekraczającej 5.582.000 złotych, 
w tym na realizację zadań 3.807.500 
złotych w latach 2012-2014 i 1.774.500 
złotych na spłatę pożyczki zaciągniętej 
przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” 
w latach 2015-2021”.

UCHWAŁA Nr XXXIX/393/13 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakła-
dowego „Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego” spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na podwyż-
szenie o kwotę 650.000 złotych kapitału 

zakładowego „Bielawskiej Agencji Roz-
woju Lokalnego” spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bie-
lawie, poprzez ustanowienie 1.300 no-
wych udziałów o wartości nominalnej 
500 zł i objęcie ich przez Gminę Biela-
wa. Podwyższenie kapitału zakładowe-
go spółki związane jest z realizacją robót 
dodatkowych do projektu pn. „Dolnoślą-
ski Inkubator Art-Przedsiębiorczości”.

UCHWAŁA Nr XXXIX/394/13 w 
sprawie przekazania środków finan-
sowych na Fundusz Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z podjętą uchwałą prze-
kazuje się środki finansowe z budżetu 
gminy na rok 2013 na Fundusz Wspar-
cia Państwowej Straży Pożarnej w wyso-
kości 10.000 zł dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie na zadanie pn.: „Modernizacja 
budynku KP PSP w Dzierżoniowie”.

UCHWAŁA Nr XXXIX/395/13 w 
sprawie przekazania środków finan-
sowych na Fundusz Wsparcia Policji

Rada Miejska postanowiła prze-
kazać środki finansowe z budżetu gmi-
ny na rok 2013 na Fundusz Wsparcia 
Policji w wysokości 37.500 zł z przezna-
czeniem na zakup radiowozu dla Komi-
sariatu Policji w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXXIX/396/13 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Budżet na 2013 rok po doko-
nanych zmianach wynosi: dochody – 
99.912.809 zł, wydatki – 102.139.339 zł.

UCHWAŁA Nr XXXIX/397/13 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bielawa

W uchwale z grudnia 2012 roku 
nastąpiło uchylenie załączników Nr 1, 2 
i 3, a w ich miejsce wprowadzenie no-
wych załączników.

UCHWAŁA Nr XXXIX/398/13 zmie-
niająca uchwałę w sprawie połączenia 
instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie i Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie

Zmienił się termin połączenia wy-
mienionych instytucji kultury z 1 lipca 
2013 r. na 1 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/399/13 w 
sprawie stanowiska Rady Miejskiej 
upamiętniającego zbrodnię ludobój-
stwa na kresach wschodnich Rze-
czypospolitej w latach 1918-1947

Przyjęte przez radnych stanowi-
sko zostało zamieszczone w relacji z 
sesji absolutoryjnej. Stanowisko podję-
te przez Radę Miejską Bielawy zostało 
przekazane Marszałkowi Sejmu i Senatu 
oraz przewodniczącemu Stowarzysze-
nia Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej.

UCHWAŁA Nr XXXIX//400/13 w spra-
wie planu pracy Komisji Budżetu i Finan-
sów Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXXIX/401/13 

w sprawie planu pracy Komisji Pla-
nowania i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXXIX/402/13 w 

sprawie planu pracy Komisji Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXXIX/403/13 w 

sprawie planu pracy Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej 
Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.
UCHWAŁA Nr XXXIX/404/13 w 

sprawie planu pracy Komisji Statuto-
wej Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r.

Radni zatwierdzili plan pracy komisji.

  Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
*****

podjęte na sesji w dniu 29 maja 2013 roku

W tym roku „Wiadomości Bie-
lawskie” obchodziły jubileusz 20-le-
cia istnienia. Uroczyste spotkanie z 
tej okazji odbyło się 27 maja w sali 
teatru MOKiS-u. Gospodarzami uro-
czystości byli: burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
oraz Barbara Lesiewicz – redaktor 
naczelna gazety, która w swoim wy-
stąpieniu powiedziała m.in.: 

„Szanowni Państwo, bar-
dzo serdecznie witam wszystkich i 
dziękuję, że zechcieli Państwo za-
szczycić swoją obecnością tę jubi-
leuszową uroczystość. 

Czas ucieka i trudno sobie wy-
obrazić, że tak szybko minęło 20 lat 
odkąd do druku trafił pierwszy numer 
„Wiadomości Bielawskich”. A było to 
dokładnie 1 marca 1993 roku. Gaze-
ta powstała z inicjatywy ówczesnego 
burmistrza Pana Emiliana Kupca, a 
pierwszymi jej redaktorami byli Pa-
nowie: Leszek Lor, Leszek Grzyb i 
Jarosław Zjawin. Nie będę opowia-
dać całej historii gazety, gdyż dokład-
ne kalendarium tych 20 lat ukazało 
się w jej kwietniowym wydaniu.

Przypomnę tylko, że najpierw 
była to skromna dwustronicowa ga-
zeta, a po roku funkcjonowania już 
4-stronicowa. Warto także wspo-
mnieć, że do 2000 roku ukazywała 
się wraz z gazetą zakładową „Kro-
sno”. Od 13 lat jest gazetą abso-
lutnie samodzielną,  drukowaną w 
Drukarni – Wydawnictwie „Edytor” 
w Dzierżoniowie. Od 2003 roku jest 
dostępna w internecie, a od sierpnia 
2006 roku drukowana jest w kolorze.

Do chwili obecnej ukazały się 
382 wydania gazety (do tej pory już 
385 – przyp. redakcji), która kolpor-
towana jest do blisko 40 punktów na 
terenie miasta. Ukazuje się w nakła-
dzie 3500 egzemplarzy. Coraz czę-
ściej są to 12-stronicowe wydania.

„Wiadomości Bielawskie” infor-
mują o najważniejszych wydarzeniach 
w mieście, o pracy Rady Miejskiej 
Bielawy, pracy Burmistrzów i Urzędu 
Miejskiego. Publikują tu swoje arty-
kuły szkoły, jednostki organizacyjne 
gminy, organizacje pozarządowe. Są 
zapowiedzi i relacje z imprez sporto-
wych i kulturalnych. Dzięki różnorod-
nej tematyce każdy Czytelnik znajduje 
w gazecie interesujące go informacje 
i jest to lektura dla wszystkich zainte-
resowanych sprawami naszej lokalnej 
społeczności. 20 lat istnienia gazety 
to jednocześnie 20 lat historii miasta. 
Dlatego uważam, że stanowi ona cen-
ny materiał dla historyków.

Przez te 20 minionych lat z ga-
zetą współpracowało wiele osób i nie 
sposób tu wszystkich wymienić. Dla-
tego dziękuję wszystkim jej współ-
twórcom, którzy przez te lata publi-
kowali swoje teksty na jej łamach, 
wzbogacali zdjęciami, tworząc tym 
samym jej historię. Dziękuję za po-
święcony czas i zaangażowanie.

Szczególnie serdeczne sło-
wa podziękowania kieruję do Czy-
telników „Wiadomości Bielawskich” 
za to, że chętnie sięgają po każde 
nowe wydanie, niecierpliwią się, 

gdy gazeta się opóźnia. To potwier-
dzenie, że gazeta jest potrzebna, a 
nasza praca ma sens.”

Jak na jubileusz przystało, były 
także podziękowania indywidualne, 
które wręczyli gospodarze uroczysto-
ści. Otrzymali je: Emilian Kupiec – 
burmistrz I kadencji, Honorowy Oby-
watel Miasta Bielawa - za pomysł 
stworzenia gazety, która na trwałe 
zadomowiła się wśród mieszkańców 
Bielawy, Jan Gładysz – dyrektor 
Miejskiego ośrodka Kultury i Sztuki 
oraz Urszula Ubych z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej – za współpracę 
z gazetą od pierwszego jej wydania, 
Tomasz Ligięza – właściciel drukar-
ni Edytor, gdzie gazeta jest druko-
wana oraz Krystian Borzestowski, 
który w drukarni zajmuje się składem 
i opracowaniem graficznym gazety - 
za fachowość, terminowość i staran-
ność jej wykonania, Łukasz Masyk – 
rzecznik prasowy urzędu - za blisko 
10-letnią współpracę z gazetą, do-
starczane artykuły i zdjęcia, Jarosław 
ELEK Florczak - za stałą współpra-
cę, która datowała się do 2005 roku, 
a obecnie za możliwość zamieszcza-
nia w gazecie zdjęć jego autorstwa z 
wielu imprez kulturalnych, Zbigniew 
Grubka – komendant Straży Miej-
skiej, dzięki której gazeta dociera do 
ponad 40 punktów w mieście.

Cieszymy się, że jubileuszo-
wą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością, oprócz osób już wy-
mienionych, Honorowi Obywatela 
Miasta Bielawa – Krzysztof Pludro, 
Tadeusz Łazowski, Władysław 
Szewczyk, Zasłużeni dla Miasta 
Bielawa – Mieczysław Sedlaczek, 
Józef Drożdżyński, Władysław 
Stolarczyk, radny powiatowy Ka-
zimierz Florczak, Jadwiga Ma-
riolla Jonas - wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej Bielawy, Barbara 
Pachura i Leszek Białek – bielaw-
scy radni, Mariusz Pach – wice-
burmistrz Bielawy, przedstawiciele 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości oraz Szkoły Ce-
chu, dyrektorzy bielawskich szkół i 
przedszkoli, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy i prezesi 
gminnych spółek, a także prezesi 
organizacji pozarządowych, przed-
stawiciele „Tygodnika Dzierżoniow-
skiego” z redaktor naczelną Anną 
Augustyniak oraz Telewizji Sudec-
kiej. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za udział w tym spotkaniu.

Dziękujemy także za liczne 
listy gratulacyjne i życzenia, skie-
rowane do redakcji oraz za ciepłe 
słowa pod jej adresem.

Szczególne podziękowania za 
pomoc w zorganizowaniu jubileuszo-
wego wieczoru należą się dyrektoro-
wi MOKiS-u Janowi Gładyszowi oraz 
pracownikom tej instytucji, sekretarz 
urzędu Aleksandrze Szewczyk, Ja-
rosławowi Florczakowi za poprowa-
dzenie imprezy, a Pawłowi Pierógowi 
i Bartkowi Brzezińskiemu z zespołu 
ERATO, działającemu pod kierunkiem 
Elżbiety Zachowskiej,  za uświetnie-
nie jej wykonaniem kilku piosenek.

         Redakcja

„Dziennikarstwo to bardzo wymagający zawód, któremu dziennikarz 
musi poświęcić całą swoją energię, czas i uwagę, samego siebie, ponie-
waż dziennikarzem jest się przez 24 godziny na dobę i nie możemy po pro-
stu zamknąć biura o czwartej po południu i zająć się innymi sprawami, bo 
jest to praca, która wypełnia całe nasze życie”. Ryszard Kapuściński

„Wiadomości Bielawskie” - 20 lat minęło

Wspólne patrole Policji i 
Straży Miejskiej przynoszą efek-
ty. Patrol, w którego skład weszli 
Dariusz Pajda, Sławomir Różycki 
i Remigiusz Markowski, ujął kilka 
dni temu w rejonie ulicy Grunwaldz-
kiej podejrzanego o zabójstwo.

Tym samym udało się 
zatrzymać i postawić przed sądem 
groźnego przestępcę, który jak 
twierdzą funkcjonariusze, mógłby 
ponownie dokonać podobnego prze-
stępstwa. Gratulacje za prawidłowo 
przeprowadzoną akcję złożyli funk-
cjonariuszom Policji i Straży Miejskiej 
burmistrz Ryszard Dźwiniel, za-

stępca komendanta Policji w Biela-
wie Waldemar Kocyła i komendant 
Straży Miejskiej Zbigniew Grub-

Strażnicy miejscy i policjant zatrzymali podejrzanego o zabójstwo
ka. Spotkanie odbyło się 12 lipca w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie. 

  Łukasz Masyk

List gratulacyjny 
odebrał Jan Gładysz, 
dyrektor Mokis-u

Burmistrz podziękował za sprawną akcję 
Straży Miejskiej i Policji
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie w 
ramach Sudeckiego Lata był organizatorem tur-
niejów dla dzieci i młodzieży. Turnieje zostały ro-
zegrane na Ośrodku wypoczynkowym Sudety. 

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
Do turnieju zgłosiło się osiem drużyn. Me-

cze zostały rozegrane systemem „każdy z każ-
dym”. Uzyskano następujące wyniki: 1 miejsce 
- Zespół „Pękalski – Bitner”, 2 miejsce - Zespół 
„Norwid”, 3 miejsce - Zespół „Opa – Opa”. Dru-
żyny zajmujące miejsca I - III otrzymały puchary 
i dyplomy.

Turniej Piłki Nożnej - drużyny 7 
osobowe dorośli

W turnieju udział wzięły trzy drużyny. Me-
cze zostały rozegrane systemem „każdy z każ-
dym”. Uzyskano następujące wyniki: 1 miejsce 
- Zespół „os. Reymonta” (Daniel Witko, Łukasz 
Satory, Adrian Bogdanowicz, Tomasz Ślepecki, 
Karol Tuło, Patryk Szafrański, Szymon Satory), 
2 miejsce - Zespół „Albatrosy” (Damian Pazdan, 
Mariusz Pazdan, Mariusz Strzemienny, Grze-
gorz Kos, Eryk Grudzień, Łukasz Stiepańczuk, 
Witold Lipieta), 3 miejsce - Zespół „Bezludna 
Wyspa” ( Marcin Paluch, Adrian Niewiadomski, 
Adrian Świerczyński, Bartosz Rzońca, Patryk 
Krasowski, Łukasz Staniecki, Krystian Jurewicz, 
Michał Kroniak). 

Drużyny zajmujące miejsca I - III otrzyma-
ły puchary oraz dyplomy.

Turniej Piłki Nożnej - drużyny 7 
osobowe dzieci

W turnieju udział wzięły trzy drużyny. Me-
cze zostały rozegrane systemem „każdy z każ-
dym”. Uzyskano następujące wyniki: 1 miejsce 
- Zespół „SP 7”, 2 miejsce - Zespół „Rangersi”, 3 
miejsce - Zespół „FC Lamy”. Drużyny zajmujące 
miejsca I - III otrzymały puchary oraz dyplomy.

Turniej Koszykówki Ulicznej - 
drużyny 3 osobowe

Turniej został rozegrany na boisku as-
faltowym OW Sudety. W turnieju udział wzięły 
dwie drużyny, które rozegrały mecze systemem 
„każdy z każdym”. Wyniki: 1 miejsce - Zespół 
„AT - Trans” (Arkadiusz Fabisz, Michał Molasy, 
Bartłomiej Hnatiuk), 2 miejsce - Zespół „Lekcja 
Koszykówki”( Łukasz Smok, Eliasz Alik, Kry-
stian Skoczylas). Drużyny otrzymały puchary i 
dyplomy.

Przygotowaliśmy również blok sportowo 
rekreacyjny dla dzieci, w którym  uczestnicy 
mieli do pokonania tor przeszkód. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w 
turniejach i do zobaczenia za rok.

*****
Tegoroczne, estradowe SUDECKIE LATO 

to mieszanka różnorodnych prezentacji i stylów 
muzycznych. 

Na pewno zadowolone są te dzieciaki, 
które uczestniczyły w programie „KOLOROWA 
ULICA SEZAMKOWA”. Duże, kolorowe lalki-
-muppety, konkursy zabawy i piosenki. Jeszcze 
kilkanaście minut po przedstawieniu dzieciaki 
wraz z rodzicami robili sobie zdjęcia z bohate-
rami tego przedstawienia. Zaraz potem, coś dla 
starszej widowni - BIELAWSKA KAPELA. Ze-
spół, wywodzący się z kapeli „Bielawska ferajna” 
zaprezentował repertuar bardzo znany szerszej 
publiczności, jak i kilka piosenek nowo zaaranżo-
wanych. Jeszcze nie przebrzmiały dźwięki akor-
deonu i gitar, jak na scenie pojawiły się zespoły 
taneczne Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Bielawie WANTED i THE SHADOWS, przeple-
ceni występem młodziutkiej Karoliny dali popis 
nie tylko tańca, ale i akrobatyki. Zespół AMBER, 
występujący po tanecznych prezentacjach, gra-
jąc znane przeboje wprowadził wśród publiczno-
ści klimat letniej zabawy. Więcej emocji pojawiło 
się podczas koncertu, znanego i od wielu lat sza-
nowanego w kręgach bluesa zespołu OBSTAWA 
PREZYDENTA. To grupa, która od kilkudziesię-
ciu lat klasyfikuje się w szeregu najważniejszych 
kapel bluesowych w Polsce. W repertuarze zna-
lazły się autorskie kompozycje jak i utwory cove-
rowe, znane choćby z filmu „Blues Brothers”. Na 
koniec koncertowej części SUDECKIEGO LATA 
wystąpił finalista programu „Must be the music”, 
zespół „Fairy tale show”. Ci młodzi ludzie z Ząb-
kowic Śląskich w ostatnich dwóch latach zawojo-
wali polską scenę rockową. Są laureatami „Mu-
zyczna bitwa Radia Wrocław”, projektu „Nowe 
brzmienie KULTU” i laureatami festiwalu TOP 
TRENDY. Ich żywiołowe zachowanie i charakte-
rystyczne brzmienie ruszyło z miejsca wielu wi-
dzów i wzbudziło ogólny aplauz.
zdjęcia z imprez kulturalnych - Jarosław Florczak

Sudeckie Lato – 13 lipca 2013
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W dniu 1 czerwca po kilkuna-
stu miesiącach od momentu roz-
poczęcia remontu biurowca Biel-
bawu, miało miejsce uroczyste 
otwarcie Dolnośląskiego Inkubato-
ra Art-Przedsiębiorczości. Środki 
na realizację tej inwestycji pocho-
dziły z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Niespełną połowę kwoty 
dołożyła Gmina Bielawa. Przypo-
mnijmy, iż ideą powstania inkuba-
tora jest stworzenie odpowiednich 
warunków dla nowo powstałych 
podmiotów gospodarczych związa-
nych z szeroko rozumianą działal-
nością kreatywną, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży artystycz-
nej. Nowe firmy ulokowane w Art-
-Inkubatorze mogą ubiegać się o 
przyznanie pomocy publicznej (de 
minimis), dzięki której w pierwszym 
roku działalności ponoszą tylko 
25 % kosztów związanych z wy-
najmem pomieszczenia, w drugim 
roku 50 %, a w trzecim 75% staw-
ki podstawowej. Ponadto przedsię-
biorcy mogą liczyć na pomoc ze 
strony Bielawskiej Agencji Rozwo-
ju Lokalnego,  w dziedzinie doradz-
twa ekonomicznego i prawnego i 
księgowości.

Oferta Dolnośląskiego Inku-
batora Art-Przedsiębiorczości jest 

różnorodna i nie wiąże się tylko 
z dzierżawą pomieszczeń o cha-
rakterze produkcyjno-usługowym. 
Praktycznie każdy może skorzy-
stać ze specjalistycznych sal i pra-
cowni, które można wynająć jed-
norazowo, bądź korzystać z nich 
systematycznie.

Na muzyków i wokalistów 
czeka więc doskonale wyposażo-
ne studio nagrań, w którym znaj-
duje się profesjonalny fortepian, 
perkusja, piece gitarowe i mikrofo-
ny. Materiał nagraniowy i mastering 
wykonywane są przy użyciu nowo-
czesnego stołu mixerskiego i kom-
putera z oprogramowaniem naj-
wyższej klasy. Stawki za wynajem 
pracowni są uzależnione od ilo-
ści godzin i rodzaju sprzętu, który 
jest wykorzystywany. Nagrywający 
nie ponosi dodatkowych kosztów 
związanych z obsługą realizatora 
dźwięku. Na życzenie można sko-
rzystać  z własnego akustyka. 

Adeptów tańca z pewnością 
zainteresuje sala z lustrami i porę-
czami baletowymi. Można w niej re-
alizować zajęcia taneczne począw-
szy od klasycznych, form takich jak 
balet, a skończywszy na hip-hopie 
czy zumbie. Koszt wynajęcia tego 
pomieszczenia nie jest wygórowa-

„ART- Inkubator” zaprasza!

Projekt „Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości” współfinansowany przez Unię Europejską
ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ny i wynosi jedynie 25 złotych za 
godzinę. 

Dla firm pragnących zorgani-
zować szkolenia i konferencje prze-
znaczone są dwie sale multimedial-
ne o różnej wielkości. W mniejszej 
z nich wygodnie pomieści się 30-40 
osób, natomiast w większej nawet 
do 120 osób. Obydwa pomieszcze-
nia są bardzo dobrze wyposażone 
w sprzęt audiowizualny i dysponu-
ją małym zapleczem kuchennym, z  
przeznaczeniem na katering. Cena 
użyczenia uzależniona jest od wiel-
kości sali  i czasu trwania wynajmu. 

Dyskusyjny Klub Filmowy to 
znakomite miejsce do prezentacji 
niezależnych produkcji miłośników 
X muzy. Projektor cyfrowy z przy-
stawką 3D i system dźwięku prze-
strzennego  zadowolą najbardziej 
wymagających kinomanów. Sala ta 
pomieści 80 widzów i z powodze-
niem  może również służyć jako 
sala wykładowa.

Jeśli nie masz gdzie wysta-
wić swoich obrazów, rzeźb lub rę-
kodzieła artystycznego to gale-
ria Inkubatora będzie dla Ciebie 
odpowiednim miejscem. Chętnie 
udostępniamy sztalugi i antyramy. 
Pomożemy też w organizacji i pro-
mocji wystawy. 

Inkubator dysponuję także 
trzema specjalistycznymi pracow-
niami komputerowymi. Nie musisz 
więc inwestować kilkanaście tysię-
cy w zakup sprzętu. Nasze kom-
putery i oprogramowanie pozwolą 
Ci na obróbkę dźwięku, tworzenie 
grafiki czy też montaż filmu. 

Dolnośląski Inkubator Art-
-Przedsiębiorczości poszukuje tak-
że chętnych do wynajęcia lokalu o 
powierzchni 70,96 m², przeznaczo-
nego na małą gastronomię (kawiar-
nię lub bar), mieszczącego się na 
parterze budynku, w sąsiedztwie 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Warto nadmienić, iż w lokalu z po-
wodzeniem można organizować 
spotkania artystyczne połączone z 
recitalami solistów lub małych ze-
społów.

Pierwsi dzierżawcy podpisali 
już umowę i zajmują pomieszcze-
nia Inkubatora. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich do skorzystania 
z naszej oferty. Wszelkich informa-
cji udzielamy pod numerami telefo-
nu (74) 645 64 21 i 609 12 00 70. 
Prosimy także o kontakt mailowy 
artinkubator@barl-bielawa.pl. Za-
chęcamy również do odwiedzenia 
naszej strony www.barl-bielawa.pl, 
(zakładka Art-Inkubator).

Z wyjątkowego zaproszenia 
Czechów skorzystała w tym roku 
Barbara Pachura, która   spędziła   
swój dwutygodniowy urlop   w Pra-
dze. O urokach tego cudownego 
miasta nie trzeba nikogo przekony-
wać. Jest tam wiele atrakcji, a tak-
że  propozycji kulturalnych i nikt nie 
może się nudzić. Warto jednak za-
akcentować gościnność mieszka-
jących tam ludzi, którzy zachwycili 
swoją  szczerością i serdecznością 
Barbarę Pachurę, która oprócz 
gościnności w domach Czechów, 
zwiedzania miasta,  pojechała tam 
przede wszystkim zaakcentować 
swoją twórczość. 

Wystąpiła w różnych miej-
scach sceny kulturalnej Pragi i nie 
tylko w Pradze, ale także poza nią. 

Koncerty w Pradze
Zaśpiewała w Klubie Polskim, w 
piwnicy Montmartre  Řotĕzova Pra-
ha 1,Shŏdni umĕleckoprůmyslovā 
škola Praha 3, na wernisażu wy-
stawy obrazów Boba Hochmana 
i fotografii o.s. Mŭzy dětem w ga-
lerii Amadeus, w piwnicy  Rybano-
rúby  a także na festiwalu Porta Re-
vnice koło Pragi. Koncerty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem i 
uznaniem  czeskiej publiczności. 

Karel Navrátil napisał o  niej: 
„Polsku zpĕvačku Barbaru „Baś-
ku” Pachuru svŷm zpěvem při-
vodila mrazeni, srst v pozoru a 
drŭbeži kŭži a stejnĕ jako předeŝli 
muzikanti, rozezpivala vŝechny při-
tomnie. Jeji srdceryvnou hudbu tri-
skajci z duśe bolavĕ vhodnĕ.. (... ).”

 Gratulujemy.

19 czerwca w ramach 
„Czerwca aktywnych społeczno-
ści” i Europejskiego Roku Aktywno-
ści Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej w Zakładzie 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w 
Bielawie przy  ul. Wolności 114 od-
było się cykliczne spotkanie pod 
nazwą „Dzień otwartych serc”. 
Inicjatorami przedsięwzięcia byli 
pracownicy socjalni Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielawie Panie 
Magdalena Brzuska, Wiesława 
Kawa, Urszula Rutkowska i Bo-
żena Uznańska. Spotkanie zor-
ganizowano w partnerstwie z ZPO 
„MEDSZKOL” w Bielawie oraz Eko-
logiczną Szkołą Podstawową nr 7 
w Bielawie. 

Celem spotkania było wzmoc-
nienie integracji międzypokolenio-
wej, zmiana negatywnego widze-
nia seniorów, co z kolei skutecznie 
wpływa na łamanie stereotypu sta-
rości jako okresu społecznej bier-
ności i bezradności. Chcieliśmy 
dać szansę seniorom na aktyw-
ne włączanie się w nurt życia spo-
łecznego, wspierającego proces 
edukacyjno-wychowawczy dzieci 
i młodzieży. Wiemy jak ważne jest 
podtrzymywanie  więzi społecz-
nych i komunikacja międzyludzka 
poprzez kontakty seniorów z młod-
szymi członkami społeczeństwa. 

Celem spotkania było wnie-
sienie dziecięcej radości i uśmiechu 

 „Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi 
godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i serce 
olśnione czułością ”

Albert Camus

do Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuń-
czego w Bielawie oraz zapoznanie 
dzieci z potrzebami osób starszych i 
chorych. W trakcie spotkania dzieci z 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7 w Bielawie, przy wsparciu ze strony 
pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie i Wolontariuszy, 
poznali jak należy wspierać osoby 
chore i potrzebujące pomocy, a pen-
sjonariusze mieli okazję porozmawiać 
z dziećmi, posłuchać ich występów 
oraz wspólnie spędzić czas. 

W trakcie spotkania nasz 
gość, Pani Dorota Ciszewska - 
członek Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, recytowała wiersze  wła-
snej twórczości.

Spotkanie w ZPO jak zawsze 
cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem pensjonariuszy. Starsi lu-
dzie byli bardzo wdzięczni za pa-
mięć, a w dowód wdzięczności za 
przybycie i występ uczniowie otrzy-
mali słodycze. Uczniowie  również 
serdecznie dziękowali za ciepłe 
przyjęcie i cieszyli się, że swoją 
pracą mogli wywołać uśmiech i ra-
dość. 

Uważamy, że dzieci wno-
szą wiele radości i wzruszeń swo-
imi występami,  takie spotkania 
sprzyjają integracji i budowaniu 
więzi międzypokoleniowej. Dopeł-
nieniem spotkania był słodki po-
częstunek, który był okazją do ser-
decznych rozmów. 

Szkolny teatrzyk „Dzieci Ser-
ca” tym razem przedstawił sztukę, 
której akcja działa się w sądzie. 
Wniesiono oskarżenie przeciwko…
książce. Zarzucono jej, iż w dobie 
komputeryzacji i nieustannego roz-
woju techniki jest przeżytkiem, rze-
czą zbędną. Jak się do tego proble-
mu ustosunkować? Odrzucić czy 
rozwijać produkcję wydawniczą? 
Chronić książkę czy ją zniszczyć? 
Oto pytania, na które miał odpowie-
dzieć proces sądowy.

W rozprawie udział wzięli:
Sędzia- Piotr Lucek Mar-

chewka (mistrz w każdej roli)
Prokurator- Alicja Marchew-

ka (była bardzo przekonywująca)
Obrońca- Julia Pastuszka 

(jak zwykle – doskonała)
Bibliotekarka- Julia Mróz 

(świetna w roli osóbek delikatnych, 
uduchowionych)

Komputer- Michał Cynamon 
Błasiak (ma bzika na punkcie kom-
puterów, więc musiał być świetny)

Dyskietka- Natalka Wnęczak 
(debiutantka, ale jaka dobra!)

Ławnicy: Aleksandra Kanic-

ka, Kamila Rochna i Zuzanna Nę-
dza (były naprawdę świetne)

oraz
Uczeń: Korneliusz Bek 

(urzekający, taki naturalny- super!).
Głos zabierała również Książ-

ka (wspaniała, niezwykła, bardzo 
wzruszająca kreacja Zuzanny Miki). 

Po rozważeniu „za” i „przeciw” 
ława przysięgłych orzekła, między in-
nymi, że popiera stanowisko obrońcy, 
iż książka nie może zniknąć  z na-

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Szkolny teatrzyk Dzieci Serca: „Proszę stać, Sąd idzie!”

szego życia, a zniszczenie książek 
albo zaprzestanie jej produkcji by-
łoby zbrodnią. Następnie Sąd wydał 
wyrok uniewinniający i ogłosił, że:

- książka jest ważnym ele-
mentem naszego życia,

- z książki nie można zrezy-
gnować, 

- książka może współistnieć z 
innymi środkami przekazu, wspie-
rając je i uzupełniając. 

      J. M. Jonas

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się 1 września.
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W czerwcu zakończył się pro-
jekt pt. „Nie ma różnic ani barier mię-
dzy nami”, którego organizatorem 
była Fundacja Pomocna Dłoń z Bo-
guszowa-Gorc, a patronem medial-
nym „Tygodnik Wałbrzyski”. Udział 
w nim wzięła Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7, która zaprosiła 
do współpracy Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Bielawie. 

Celem projektu było promo-
wanie w społeczeństwie wiedzy o 
niepełnosprawności poprzez inte-
grację środowiska dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej i zdrowej oraz 
uaktywnienie osób niepełnospraw-
nych. Projekt był jednocześnie kon-
kursem na najlepszą prezentację 
współpracy dzieci niepełnospraw-
nych z dziećmi w pełni sprawnymi.

Działania podjęte przez 
współpracujące szkoły polega-
ły przede wszystkim na  organizo-
waniu spotkań integracyjnych. W 
okresie świątecznym wspólnie ko-
lędowano, w lutym przeprowadzo-
no konkurs literacki i plastyczny, 
natomiast w marcu dzieci razem wi-
tały wiosnę na sportowo i wesoło. 
Podczas warsztatów plastycznych 
uczniowie obu placówek  wykonali 
przepiękne dekoracje wielkanocne, 
a w kwietniu bawili się doskonale 
podczas Turnieju Wiedzy o Zdrowiu.

Dokumentacja wyżej wymie-
nionych działań została przesłana 
do Fundacji Pomocna Dłoń. Stara-
nia uczniów i nauczycieli obu placó-
wek zostały docenione. Bielawskie 
szkoły znalazły się w ścisłym finale.

W dniu 21 maja w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7 miał 
miejsce audyt członków zarządu 
Fundacji Pomocna Dłoń, którzy 
mieli okazję naocznie przekonać 
się, że rzeczywiście bariery zosta-
ły przełamane. Podczas krótkiej 

części artystycznej uczniowie obu 
szkół wykazali się umiejętnością 
śpiewu i recytacji. Zaprezentowana 
została także prezentacja multime-
dialna, przedstawiająca przebieg 
realizacji  projektu. 

Druga część spotkania miała 
miejsce na boisku szkolnym, któ-
re na ten czas zamieniło się w mini 
stadion. Zintegrowane drużyny wy-
konywały różne zadania, które wy-
magały współpracy uczestników. 
Wśród obowiązujących konkuren-
cji były między innymi: ułożenie po-
prawnie alfabetu, slalom, nawleka-
nie koralików. W rolę jury wcielili się 
uczniowie, którzy ze starannością i 
skrupulatnością przydzielali punkty 
poszczególnym drużynom. Po skoń-
czonych zawodach każdy uczestnik 
zabawy mógł posilić się pysznymi 
kiełbaskami z grilla, przygotowany-
mi przez nauczycieli i rodziców.

19 czerwca  w Szczawnie –
Zdroju odbyła się Uroczysta Gala 
podsumowująca projekt, na któ-
rą zostali zaproszeni przedstawi-
ciele Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr7 i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Spo-
śród 100 szkół biorących udział 
w tym przedsięwzięciu bielawskie 
placówki zajęły ostatecznie II miej-
sce.  Nagroda w kwocie po 5000 zł 
(równorzędna dla obu współpracu-
jących szkół) została przeznaczona 
na sprzęt multimedialny, z którego 
korzystać będą uczniowie.

Nagroda  w tym konkursie to 
ogromne wyróżnienie , jednak naj-
ważniejsze okazały się nawiązane 
przyjaźnie, łamanie barier między 
osobami niepełnosprawnymi i w pełni 
sprawnymi oraz chęć dalszej współ-
pracy między uczniami obu szkół.

 Barbara Olejnik
 Anna Kuś- Smaga

Wspólny sukces Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bielawie

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielawie  po  raz  siódmy był 
organizatorem festynu pt. ‘’Waka-
cje w kolorach tęczy’’. Festyn od-
był się w dniu 25 czerwca w związ-
ku z akcją ‘’Czerwiec aktywnych  
społeczności’’ i realizacją  działań  
środowiskowych w ramach pro-
jektu systemowego „Dać szansę”,  
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego POKL.

Festyn  zorganizowano  w  
partnerstwie  z Ekologiczną  Szko-
łą Podstawową nr 7 oraz  Szkołą 
Podstawową nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie, przy du-
żej pomocy wolontariuszy. Impreza 
zgromadziła około 120 dzieci w wie-
ku od 1 do  12 lat:  dzieci  beneficjen-
tów  projektu  oraz  dzieci  z  klas od I 
do III  ze  szkół  podstawowych.

Celem festynu była integra-
cja społeczności lokalnej, tj. wspólne 
uczestnictwo w zabawie uczniów  ze  
szkół  z  Bielawy  oraz  dzieci  z  ro-
dzin, które   uczestniczą  w  projekcie 
systemowym ‘’Dać szansę ‘’ 2013r. 
Wspólna zabawa służyła zwiększe-
niu spójności grupy, miała korzyst-
ny wpływ na komunikację i wzajem-
ne zrozumienie, zwiększyła poczucie 
bezpieczeństwa wśród dzieci, popra-
wiła nastrój, podniosła gotowość do 
współdziałania. Pokazała również jak 
można aktywnie spędzać wolny czas, 
ucząc się przy tym zdrowych wzor-
ców zachowań i obyczajowości kultu-
rowej oraz wprowadziła uczestników 
zabawy w sielankowy nastrój będący 
początkiem zbliżających się wakacji.

Ze względu na niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne festyn 

Zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci – bezcenne.

został zorganizowany w sali gim-
nastycznej SP nr 7, a atmosferę do 
wspaniałej imprezy rozgrzewali ani-
matorzy Centrum Twórczej  Zabawy 
‘’Ale Heca’’  ze Świdnicy. Podczas 
dwugodzinnej zabawy nie zabrakło 
piosenek i pląsów, zabaw oraz kon-
kursów prowadzonych przez ani-
matorów. Dzieci śpiewały i tańczyły,   
świetnie    radziły   sobie   podczas   
konkursu ‘’Jaka   to melodia’’ czy 
podczas konkursów np. kto szybciej 
ułoży wieżę z kubeczków, pierw-
szy dotrze na metę w specjalnych 
spodniach czy w stroju płetwonurka 
oraz w wielu innych konkurencjach. 

Jednak główną atrakcją fe-
stynu były trzy duże kolorowe 
chusty animacyjne Klanzy. Zaba-
wy z nimi rozpoczęły festyn i dzię-
ki temu dzieci zintegrowały się w 
jedną grupę, został zlikwidowany 
sztuczny podział na ‘’my’’ i ‘’oni’’, 
a na twarzach pokazał się ogrom-
ny uśmiech. Każda kolejna zabawa 
z chustami wywoływała falę śmie-

chu i radości, maluchy były otwar-
te i spontaniczne. Zabawa dała 
dzieciom dużo swobody, wyzwoli-
ła niesamowitą energię, umożliwiła 
wszystkim wspólną, aktywną zaba-
wę bez rywalizacji.

Ponadto, jak co roku, wiel-
kim powodzeniem cieszyło się ma-
lowanie twarzy. Pracownicy so-
cjalni oraz wolontariusze w trakcie 
nieustającej zabawy prowadzonej 
przez animatorów, malowali dzie-
ciom buzie, które później przeobra-
żały się np. w motylka, kotka, spi-
dermana, kwiatka, księżniczkę czy 
myszkę.

Był  także  ciepły  poczęstu-
nek  –  gorąca  i pachnąca  pizza,  
owoce,  soki  i  napoje oraz słod-
kości.

Podsumowując,  można 
śmiało stwierdzić, że zabawa była 
przednia, goście dopisali, anima-
torzy  rewelacyjni,  wolontariusze  
chętni  do  pomocy. I właśnie dzięki 
zabawie dzieci mogły i mogą przy-
swajać sobie normy społeczne-
go zachowania, usprawniają się w 
nich poszczególne narządy zmy-
słowe, rozwijają sprawności mo-
toryczne, wyrabiają się nawyki i 
przyzwyczajenia, kształtują poję-
cia i wartości moralne. To właśnie 
w zabawie dzieci uczą się rozu-
mieć siebie, poznawać swoje wza-
jemne potrzeby, możliwości, słabe 
i mocne strony. Uczą się sympatii 
i zaufania do kolegów, pobudza-
ją inwencję twórczą, przełamują 
swoją nieśmiałość i zażenowanie 
oraz pokazują swoje dobre strony, 
przez co szybciej osiągają dojrza-
łość szkolną i zyskują cenne umie-
jętności obcowania z grupą. I wła-
śnie dla tych norm oraz dla niczym 
niezastąpionego uśmiechu dziec-
ka już teraz zaczynamy planować 
kolejny festyn, ponieważ z kilkulet-
niego doświadczenia wiemy, że na-
prawdę warto.

 Do zobaczenia za rok!

10 czerwca komisja konkur-
sowa Ekologicznej  Szkoły Podsta-
wowej nr 7, po zapoznaniu się ze 
scenariuszami  zajęć  terenowych 
nadesłanych przez nauczycieli z 
różnych placówek oświatowych w 
Bielawie  w ramach projektu „Spo-
tkajmy się na ścieżce”, przyzna-
ła  pierwsze miejsce w kategorii 
przedszkoli scenariuszowi „Poszu-
kiwacze skarbów Łysej Góry”, 
nadesłanemu przez Przedszkole 
Językowe Europejska Akademia 
Dziecka w Bielawie. W kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów 
scenariuszowi  „Zajęcia terenowe 
na Łysej Górze w Bielawie”, na-
desłanemu przez Szkołę Podsta-
wową nr  10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie.

Autorkami scenariusza „Po-
szukiwacze skarbów Łysej Góry” 
są panie: Izabela Glinka (koor-
dynator), Agnieszka Kosowska, 
Malwina Klementowska.  Pro-
ponowane w scenariuszu zajęcia 
rozwijają zmysł obserwacji, budzą 
wrażliwość na piękno przyrody, 
rozwijają poczucie odpowiedzialno-
ści za otoczenie, ale również utrwa-

Konkurs na scenariusz zajęć terenowych 
na „Łysej Górze” rozstrzygnięty

lają liczenie, ćwiczą aparat mowy i 
są wspaniałą formą aktywności fi-
zycznej. Dodatkowo panie przygo-
towały pomoce w postaci ilustra-
cji owadów i roślin oraz układankę 
tworzącą obraz Łysej Góry. Jeste-
śmy przekonani, że prowadzenie 
zajęć w oparciu o scenariusz bę-
dzie wspaniałą formą nauki po-
przez zabawę.

Scenariusze nadesłane przez 
Szkołę Podstawową nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie 
zostały napisane przez panią Jo-
annę Baciak. Kształcą one nastę-
pujące umiejętności: posługiwanie 
się mapą, rozpoznawanie form te-
renu.  Autorka opracowała bardzo 
pomocne karty pracy dla uczniów 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjów i liceum. Dodatkowo przy-
gotowała informacje o budowie 
geologicznej Gór Sowich, Kotliny 
Dzierżoniowskiej, Masywu Ślęży i 
Wzgórz Bielawskich. 

Zachęcamy wszystkie szkoły 
i przedszkola w Bielawie do prze-
prowadzenia zajęć terenowych na 
Łysej Górze, wykorzystując propo-
nowane scenariusze.     A.S.

26 czerwca do Działu Dzie-
cięco–Młodzieżowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (MBP)  przy ul. 
Stefana Żeromskiego 43 przyszła 
po raz ostatni w tym roku przed-
szkolnym grupa przedszkolna „Mi-
sie” z Niepublicznego Przedszkola 
„Montessori” ze swoją nauczyciel-
ką Elżbietą Rybaczuk. Dzieci od 
września pójdą już do szkoły. Dla-
tego tematem zajęcia była książka i 
korzyści płynące z czytania. 

Po przywitaniu, bibliotekar-
ka Jolanta Matuszczak przeczy-
tała dwa wiersze: „Książka - mój 
przyjaciel” Jerzego Skokowskiego i 
„Książka” Edwarda Szymańskiego. 
Potem przedszkolaki starały się od-
powiedzieć na pytanie: jaki mamy 
pożytek z czytania książek? Czy-
tanie dostarcza nam wiele radości 
i wiedzy o otaczającym świecie, 
wzbudza w nas emocje, rozwija 
nasze myślenie, wzbogaca słow-
nictwo, pomaga nam zrozumieć in-
nych i siebie. Książka jest naszym 
przyjacielem, gdy jest nam smutno 
i źle. Możemy ją wziąć ze sobą na 
wakacje i czytać gdziekolwiek bę-
dziemy. 

Miejska Biblioteka Publiczna
Na wakacje z książką

Został wysnuty wniosek, że z 
obcowania z książką płyną same ko-
rzyści, dlatego warto dużo czytać. W 
MBP każdy znajdzie dla siebie cieka-
wą lekturę. Bibliotekarka przypomnia-
ła „Misiom”, jak można zapisać się 
do biblioteki. Dzieci obiecały przyjść 
z rodzicami w celu zapisania się do 
Działu Dziecięco–Młodzieżowego. 

Następnie przyszli pierwszoklasi-
ści przeglądali sobie z wielkim zapa-
łem nowe, bogato ilustrowane książ-
ki edukacyjne. Na zakończenie pani 
Jola przeczytała im wiersz Jerzego 
Skokowskiego „Wakacje”, życzyła sa-
mych szóstek w szkole i poczęstowa-
ła lizakami, natomiast  „Misie” podaro-
wały jej pamiątkowe zdjęcie grupowe. 
Przed wyjściem wszyscy życzyli so-
bie udanych, słonecznych wakacji.

 Jolanta Matuszczak
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21 czerwca w Przedszkolu 
Językowym ”Europejska Akademia 
Dziecka” i Niepublicznym Żłobku 
„Akademia Maluszka” w Bielawie 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego  2012/2013.   Tak 
ważną uroczystość, swoją obecno-
ścią zaszczycił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy p. Leszek 
Stróżyk, który przekazał wyrazy 
uznania za trud i wysiłek włożony 
w kształtowanie bielawskiej oświa-
ty na ręce Darii Michalskiej - Dy-
rektor Niepublicznego Przedszko-
la i Żłobka. Kolejnym gościem był 
Młodszy Ogniomistrz Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie p. Witold Wojewódzki, 
który przedstawił zadania i cele na 
kolejne lata wspólnych działań.

Zakończenie roku szkolne-
go 2012/2013 uświetniła przemó-
wieniem  Daria Michalska, dyrektor 
placówki. Radośnie wystąpiły też 
maluszki z grup: cytrynek, pozio-
mek, winogronek i morelek. Każda 
akademia prezentowała przegląd 
rocznej pracy z przedszkolakami i 
tak kolejno pokazały się: Akademia 
Języka Angielskiego, Rytmicz-
no - Taneczna,  Małego Aktora - 
warsztaty twórczego myślenia, 
Języka Miganego i Akademia 
Sportu. Po udanych występach 
oklaskom nie było końca. Każ-
de dziecko z akademii maluszka 
i akademii przedszkolaka otrzy-
mało pamiątkowy dyplom z logo 
swojej grupy i atrakcyjne nagrody. 
Najmłodsze Cytrynki otrzymały 
pierwsze w swoim życiu dyplomy, 
książeczki i rękawki do pływania. 
Poziomki dostały dyplomy ukoń-
czenia akademii maluszka, ksią-

żeczki i rękawki do pływania. Wi-
nogronki otrzymały dyplomy za 
udział w zajęciach akademii i ksią-
żeczki. Morelki  dyplomy za udział 
w zajęciach, dyplomy z poszcze-
gólnych akademii, dyplom za ukoń-
czenie przedszkola z rogiem obfito-
ści oraz książki.

Najbardziej zasłużonym ro-
dzicom dzieci żłobkowych jak i 
przedszkolnych zostały wręczo-
ne statuetki „SUPER RODZIC”, 
którymi zostali w roku szkolnym 
2012/2013: Pani Marta mama 
Emilki z grupy Cytrynek, Pani Ka-
tarzyna mama Ani z grupy Pozio-
mek, Państwo Sabina i Paweł ro-
dzice Oliwiera z grupy Poziomek, 
Pan Rafał tata Zuzi z grupy Wino-
gronek, Pani Judyta mama We-
roniki z grupy Winogronek, Pani 
Magdalena mama Kingi z grupy 
Morelek, Pani Agata mama Antka 
z grupy Morelek.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13 w Przedszkolu 
Językowym ”Europejska Akademia Dziecka” i Niepublicznym Żłobku 

„Akademia Maluszka” w Bielawie
Daria Michalska, dyrektor 

Przedszkola Językowego „Euro-
pejska Akademia Dziecka” i Niepu-
blicznego Żłobka „Akademia Ma-
luszka” wyraziła  słowa uznania i 
podziękowań pod adresem kadry 
pedagogicznej placówki.  Listy gra-
tulacyjne otrzymali wicedyrektor, 
nauczyciele i pracowników admini-
stracji oraz obsługi żłobka i przed-
szkola. 

Po części oficjalnej, po rozda-
niu nagród i statuetek „SUPER RO-
DZIC”, dzieci wraz z nauczycielami 
i rodzicami zasiadły przy  wspól-
nym stole, na którym przygotowa-
ne były ciasta, lody, zimne napoje, 
kawa i herbata. Był to również czas 
na rozmowy i podzielenie się re-
fleksjami z nauczycielami na temat 
minionego roku szkolnego. W miłej 
atmosferze zaproszeni goście, ro-
dzice wraz z dziećmi - rozchodzili 
się do swoich domów.

Rodzinnie, sportowo i na we-
soło! W takiej atmosferze przebie-
gał Festyn Rodzinny zorganizo-
wany w Sportowym Przedszkolu 
Niepublicznym w Bielawie. Po-
goda, wbrew pozorom, dopisała i 
wszystko przebiegło zgodnie z pla-
nem. Impreza odbyła się na terenie 
przedszkolnego ogrodu, gdzie cze-
kało wiele atrakcji. W tle słychać 
było dźwięki muzyki, a całe towa-
rzystwo zabawiał przybyły Góral. 
Gośćmi specjalnymi byli: Burmistrz 
Miasta Bielawa pan Ryszard Dźwi-
niel oraz radni pani Barbara Pa-
chura i pan Marek Pyziak. Na roz-
poczęcie festynu, by wprowadzić w 
nastrój rodzinny, wszystkie dzieci 
wspólnie zaśpiewały dla rodziców 
piosenkę, po czym wszyscy ruszyli 
do przygotowanych stoisk.

Na terenie stanął duży dmu-
chany zamek do skakania, tram-
polina, sztalugi do robienia zdjęć, 
stoisko z malowaniem twarzy oraz 
loteria fantowa. Przygotowano rów-
nież wiele ciekawych konkurencji 
sportowych z udziałem dzieci i ro-
dziców. Nie zabrakło oczywiście 
miejsca, gdzie można było prze-

Festyn Rodzinny w Sportowym Przedszkolu 
Niepublicznym w Bielawie

kąsić małe co nieco. Na stoisku 
czekały upieczone przez rodziców 
pyszne ciasta, bigos, kawa, her-
bata oraz kiełbaski, które rodzice 
z dziećmi mogli upiec na dużym 
ognisku. 

Festyn rodzinny był dosko-
nałą okazją do nagrodzenia dy-
plomami i upominkami najgrzecz-
niejszych przedszkolaków, a także 
rodziców, którzy angażowali się w 
pracę przedszkola i pomagali, gdy 
zaszła taka potrzeba. Dyplomy 
otrzymali również rodzice, którzy 
pobudzili swoją inwencję twórczą 
i ułożyli wiersze o naszym przed-
szkolu.

Wszyscy dobrze się bawili, 
nikt się nie nudził, o czym świadczy-
ły roześmiane twarze dzieci i rodzi-
ców. Czekamy z niecierpliwością na 
kolejny festyn, który już za rok. 

Pragniemy gorąco podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji festynu oraz za wspar-
cie loterii fantowej.

Justyna Grzesiak
Nauczyciel Sportowego Przedszkola

Niepublicznego w Bielawie

W dniach 3-4 sierpnia ro-
zpocznie się już szósta edy-
cja największych i najbardziej 
oczekiwanych zawodów des-
korolkowych w Polsce. Kto był, 
ten wie, że nie ma drugiego takie-
go wydarzenia deskorolkowego na 
kontynencie europejskim. Lines of 
Bielawa jest czymś niesamowitym, 
nie z tego świata.

Oprócz jeszcze wyższego 
poziomu jazdy, tegoroczne za-

Lines of Bielawa 2013

wody będą drugim przystankiem 
Skateboardowego Grand Prix 
Polski - czyli serii mistrzostw pol-
skiej deskorolki, wraz ze Space 
Jam na PTG w Katowicach i Bal-
tic Games w Gdańsku. Czy w tym 
roku Lines of Bielawa również bę-
dzie największym deskorolkowym 
wydarzeniem w Polsce? Przyjedź i 
się przekonaj! 

  Łukasz Masyk

„Sport to zdrowie” – pod ta-
kim hasłem na boisku w Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie odbyła się I 
Spartakiada Sportowa Bielawskich 
Przedszkoli, której współorganiza-
torami były Sportowe Przedszkole 
Niepubliczne i Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 
Celem zabawy było promowanie 
zdrowego stylu spędzania wolnego 
czasu przez dzieci.

W zawodach sportowych bra-
ły udział przedszkolaki ze wszyst-
kich bielawskich przedszkoli i - co 
bardzo ważne - wszyscy byli zwy-
cięzcami, bo nie rywalizacja była 
najważniejsza, lecz dobra zabawa.

Organizatorzy przygotowa-
li dla dzieci bardzo ciekawy pro-
gram zawodów. Każde dziecko mo-
gło znaleźć wymarzoną dla siebie 
konkurencję. Był to tor przeszkód, 
skoki na piłkach, turlanie piłki „fa-

I Spartakiada Sportowa Bielawskich Przedszkoli
solki” slalomem, budowanie wieży 
z ogromnych klocków, „sadzenie 
ziemniaków”, „sztafeta wiewiórek”- 
bieg slalomem z piłką na łyżce, 
kopniecie piłki do bramki, „sokole 
oko”- rzut woreczkami do celu, ob-
ręcze na pachołki, skoki z worecz-
kami między kolanami. Uczestnicy 
spartakiady po przejściu każdej ze 
stacji i wykonaniu zadania otrzymy-
wali kopertę z elementem układan-
ki, która po skompletowaniu two-
rzyła hasło „Sport to zdrowie”. 

Wszystkie dzieci z chęcią i za-
pałem brały udział w konkurencjach. 
Miło było zobaczyć uśmiechy na twa-
rzach przedszkolaków oraz wypieki 
na ich policzkach, które świadczyły 
o dobrej zabawie. Jak na prawdziwą 
spartakiadę przystało, oczywiście nie 
zabrakło medali i nagród. Na piersiach 
wszystkich małych sportowców zawi-
sły medale, a nagrodą dla przedszkoli 
były: statuetka i gra edukacyjna. 

I Spartakiada Sportowa Bie-
lawskich Przedszkoli to pierwsza 
tego typu impreza sportowa, w któ-
rej udział wzięły wszystkie bielaw-
skie przedszkola. Świetna zaba-
wa, przyjazna dzieciom atmosfera 
i niepowtarzalna sportowa przygo-
da sprawiły, że impreza ta ma wiel-
kie szanse na stałe wpisać się w 
kalendarz corocznych imprez bie-
lawskich przedszkolaków. Specjal-
ne podziękowania kierujemy do 
współorganizatora – Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie, a w szczegól-
ności do nauczycieli wychowania 
fizycznego tej szkoły: Pana Toma-
sza, Pana Michała, Pana Norberta 
i Pana Marka. Bardzo dziękujemy 
również wszystkim uczestnikom i 
do zobaczenia za rok. 

Justyna Grzesiak
Nauczyciel Sportowego Przedszkola

Niepublicznego w Bielawie

Pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie ko-
lejny raz zorganizowali wycieczkę 
rowerową pt:,, Spędzamy aktyw-
nie czas” w ramach pracy metodą 
CAL. Celem wycieczki było promo-
wanie zdrowego stylu życia, integra-
cja społeczna dzieci z różnych śro-

dowisk oraz społeczności lokalnej. 
Zachęcaliśmy uczestników do ak-
tywnego spędzania czasu. Ponadto 
przekazywaliśmy dzieciom zdrowe 
wzorce zachowań oraz populary-
zowaliśmy walory krajobrazowe na-
szej okolicy. Wycieczka odbyła się w 
dniu 19 czerwca w piękny słoneczny 

WYCIECZKA ROWEROWA- SPĘDZAMY AKTYWNIE CZAS dzień. Zbiórka  była o godz. 13.30  
przy Pl. Kościelnym i zakończyła się 
o godzinie 19.00. 

Trasa prowadziła z Bielawy do 
Mościska Dzierżoniowskiego. Mie-
liśmy kilka  krótkich odpoczynków, 
podczas których dzieci otrzymały 
napoje oraz słodycze. Podczas po-
stoju w Pieszycach, zatrzymaliśmy 
się, zjedliśmy lody, które zakupiła  
wolontariuszka Danusia.

Na dłuższy odpoczynek za-
trzymaliśmy się w Mościsku Dzier-
żoniowskim, gdzie dzieci otrzymały 
posiłek aby nabrać sił do drogi po-
wrotnej. Wycieczka straciłaby spo-
ro ze swojego uroku, gdyby nie 
możliwość wykąpania się w jezio-
rze, dzieci także  chętnie bawiły się 
na placu zabaw. 

Doskonałe humory Karolinki i 
Szczepana z Gimnazjum nr 2  oraz 
Sebastiana,  Marcela i Wojtka ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 sprawiły, 
że wszyscy z uśmiechem wrócili-
śmy do domu.
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Synchronki z Bielawy zasłuży-
ły na wakacyjny wypoczynek wygry-
wając klasyfikację klubową na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Łodzi w dniach 30 czerwca – 2 lipca. 
Zawodniczki przywiozły aż 5 medali 
w kategoriach: kombinacja - medal 
złoty (Bełtowska Katarzyna, Beł-
towska Joanna, Bukowska Marta, 
Buganiuk Natalia, Nita Arleta, Ogó-
rek Agata, Wanszewicz Hanna, Wi-
niarska Natalia, Socha Justyna), 
zespół - medal srebrny (Bełtowska 
Katarzyna, Bełtowska Joanna, Bu-
kowska Marta, Buganiuk Natalia, 
Nita Arleta, Wanszewicz Hanna, 
Winiarska Natalia, Socha Justyna) 
- nasz drugi zespół zajął 5miejsce 
(Jeżak Anna, Gołębiowska Pauli-
na, Kalinowska Nikola, Mika Zu-
zanna Słomian Natalia, Szeremeta 
Ewa, Ogórek Agata), duet - medal 
srebrny (Bukowska - Nita) i brązo-
wy (Buganiuk - Socha), solo - me-
dal srebrny (Bukowska Marta). 

Klub LUKS Aquarius Bielawa 
zdobył najwięcej punktów w tej naj-
ważniejszej imprezie dla kategorii 
wiekowej do lat 15 i oprócz tego, że 
wygrał klasyfikację klubową, to wraz 

z Juvenią Wrocław uplasował woje-
wództwo dolnośląskie na pierwszym 
miejscu w rankingu województw. 

- To ogromny sukces, który 
bardzo cieszy, bo dziewczyny cięż-
ko na niego pracowały - mówi Mag-
da Szymczykiewicz - trenerka sekcji 
– usłyszeć, że jesteśmy najlepszym 
klubem, wprost bezcenne i oznacza, 
że to co robimy ma sens i że w takich 
niedużych ośrodkach sport może się 
rozwijać. Cieszę się z medali dziew-
czyn, ale bardzo, bardzo doceniam 
wyniki pozostałych moich zawodni-
czek, które uplasowały się tuż za po-
dium i zajęły miejsca punktowane w 
klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. 
Ten sezon był dla nas wyjątkowy: wy-
granie Olimpiady, zdobycie medali na 
Mistrzostwach Polski i wygranie przez 
młodziczki Strefowych mistrzostw. Po-
dziwiam dziewczyny za ich samoza-
parcie i łączenie sportu z nauką, bo 
większość z nich to prymuski w nauce. 
Nasze dziewczęta (Bukowska i Nita) 
są w Kadrze Narodowej - naprawdę 
mamy się czym cieszyć. Bardzo pra-
gnę podziękować  rodzicom i sympa-
tykom naszej dyscypliny za wsparcie 
i wiarę.

SYNCHRONKI WYGRAŁY OLIMPIADĘ

Jak co roku w lipcu, Wie-
deń stał się światową areną 
sportu i zabaw dla młodych ta-
lentów sportowych. Już po raz 
drugi w Światowym Festiwalu 
Sportu uczestniczyli pływacy 
z bielawskiego klubu. W tym 
roku Wiedeń gościł 1600 zawod-
ników z 30. krajów, rywalizują-
cych w 11 dyscyplinach sporto-
wych. Podopieczni trenera Rafała 
Łacnego spisali się rewelacyjnie. 
Zdobywając 31 medali poprawili 
statystykę ubiegłoroczną, kiedy 
to przywieźli ich tylko 5.

W składzie 9-osobowej dru-
żyny Klubu Sportowego „OSiR” 

Bielawa znaleźli się: Kamila Sal-
amon, Emanuela Flisak, Dami-
an Rak, Roksana Gromczewska, 
Karolina Jurczyk, Damian Drzyz-
ga, Daniel Wiewiórka, Michał 
Drzyzga i Diana Boczkowska. 
Ich dorobek to: 9 złotych, 8 sre-
brnych i 14 brązowych krążków. 
Impreza jest niepowtarzalną oka-
zją dla dzieci i młodzieży, by spo-
tkać się z legendami sportu. Wy-
darzeniem tegorocznego WSF 
była obecność Michelle Cameron 
Coulter, mistrzyni olimpijskiej w 
pływaniu synchronicznym z 1988 
roku. Można było spotkać wielu 
olimpijczyków z różnych krajów. 

Bielawscy medaliści z Wiednia Jednym z nich był węgierski pły-
wak Attila Zubor, uczestnik trzech 
Igrzysk Olimpijskich. 

Tegoroczne hasło festiwa-
lu „Sport dla lepszego świata”, 
to przesłanie mówiące, że przez 
rywalizację połączoną z dobrą 
zabawą można jednocześnie 
integrować narody. 

Medale wywalczyli: Diana 
Boczkowska – 1 srebrny i 7 brą-
zowych, Damian Drzyzga – 3 zło-
te, 3 srebrne i 2 brązowe, Michał 
Drzyzga – srebrny medal, Emanu-
ela Flisak – 2 złote, Karolina Jur-
czyk – 2 złote, 2 srebrne i 2 brązo-
we i Daniel Wiewiórka – 2 złote, 1 
srebrny i 3 brązowe. 

  Łukasz Masyk

ZAWODY PŁYWACKIE
PUCHAR LATA BIELAWA - AQUARIUS 2013r.

W dniu 20 czerwca na Pływalni Miejskiej AQAU-
RIUS w Bielawie odbyły się zawody pływackie pn. Pu-
char Lata Bielawa - Aquarius 2013. Organizatorem za-
wodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy AQUARIUS. 

Do zawodów zgłosiło się 8 klubów z wojewódz-
twa dolnośląskiego: UKP „Manta” Jelcz Laskowice, 
UKS Svida Świdnica, KS Rekin Świebodzice, Redeco 
Wrocław, MKS 9 Dzierżoniów i MUKS Aquarius Biela-
wa. W zawodach udział wzięło 71 zawodników z rocz-
ników 2003, 2004 i 2005.

Zawodnicy startowali w stylach: dowolnym, kla-
sycznym, grzbietowym i motylkowym na dystansach 
25m i 50m. 

Uzyskano następujące wyniki:
Konkurencja 1 / styl motylkowy / 50 m dziewcząt 
(2003)
Aleksandra Obajtek KS Rekin Świebodzice 0:40:82
Julia Kuleta MUKS Aquarius  0:42:72
Kamila Zajączkowska MKS 9 Dzierżoniów 0:44:48
Konkurencja 2 / styl motylkowy / 50m chłopców (2003)
Filip Woliński KS Rekin Świebodzice 0:35:09
Oskar Fulbiszewski MUKS Aquarius  0:42:03
Michał Pietrzak KS Rekin Świebodzice 0:43:65
Konkurencja 3 / styl motylkowy / 25m dziewcząt (2004)
Dominika Sokołowska UKS Svida Świdnica 0:20:01
Małgorzata Pichurska KS Rekin Świebodzice 0:22:32
Katarzyna Mazur MUKS Aquarius  0:25:86
Konkurencja 4 / styl motylkowy / 25m chłopców (2004)
Gracjan Giezek KS Rekin Świebodzice 0:19:77
Jeremi Kuzik MKS 9 Dzierżoniów  0:22:99
Szymon Wrabec UKP Manta Jelcz Laskowice 0:23:20
Konkurencja 5 / styl grzbietowy / 50m dziewcząt (2003)
Julia Kuleta MUKS Aquarius  0:41:52
Natasza Ptak Redeco Wrocław  0:41:70
Paulina Porębska  MUKS Aquarius  0:47:16
Konkurencja 6 / styl grzbietowy / 50m chłopców (2003)
Maciej Jachym KS Rekin Świebodzice 0:41:05
Michał Pietrzak KS Rekin Świebodzice 0:41:90
Oskar Cebula UKS Svida Świdnica 0:43:40
Konkurencja 7 / styl grzbietowy / 50m dziewcząt (2004)
Kamila Salamon MUKS Aquarius  0:41:83
Dominika Sokołowska UKS Svida Świdnica 0:45:10
Julia Chryplewicz KS Rekin Świebodzice 0:45:86
Konkurencja 8 / styl grzbietowy / 50m chłopców (2004)
Jakub Dzieniakowski UKS Svida Świdnica 0:45:39
Michał Górnik MUKS Aquarius Bielawa 0:45:88
Mateusz Biełous KS Rekin Świebodzice 0:45:90
Konkurencja 9 / styl grzbietowy / 25m dziewcząt (2005)
Emilia Cajzer KS Rekin Świebodzice 0:23:56
Kinga Fąfara UKS Svida Świdnica 0:23:83
Blanka Protaziuk Muks Aquarius Bielawa 0:25:44
Konkurencja 10 / styl grzbietowy / 25m chłopców (2005)
Szymon Bak KS Rekin Świebodzice  0:20:86
Borys Kurlenda MKS 9 Dzierżoniów 0:22:21
Jakub Maniszewski UKP Manta Jelcz Laskowice 0:25:43
Konkurencja 11 / styl klasyczny / 50m dziewcząt (2003)
Marta Zakrzewska Redeco Wrocław  0:45:16
Zuzanna Krzan KS Rekin Świebodzice 0:48:63
Ewelina Kalicka UKS Svida Świdnica 0:53:90
Konkurencja 12 / styl klasyczny / 50m chłopców (2003)

Maciej Jachym KS Rekin Świebodzice 0:44:32
Oskar Cebula UKS Svida Świdnica 0:44:88
Kordian Stramek UKS Svida Świdnica 0:50:40
Konkurencja 13 / styl klasyczny / 50m dziewcząt (2004)
Kamila Salamon MUKS Aquarius Bielawa 0:46:53
Daria Siejk MUKS Aquarius Bielawa 0:57:56
Zuzanna Siembab UKS Svida Świdnica 0:59:41
Konkurencja 14 / styl klasyczny / 50m chłopców (2004)
Dawid Gromczewski MUKS Aquarius Bielawa 0:56:22
Mateusz Biełous KS Rekin Świebodzice 0:56:67
Daniel Pichurski KS Rekin Świebodzice 0:58:08
Konkurencja 15 / styl dowolny / 25m dziewcząt (2005)
Kinga Fąfara UKS Svida Świdnica 0;20:78
Emilia Cajzer KS Rekin Świebodzice 0:23:07
Blanka Protaziuk Muks Aquarius Bielawa 0:23:28
Konkurencja 16 / styl dowolny / 25m chłopców (2005)
Szymon Bak KS Rekin Świebodzice 0:18:84
Filip Glejzer KS Rekin Świebodzice 0:20:66
Borys Kurlenda MKS 9 Dzierżoniów 0:22:00
Konkurencja 17 / styl dowolny / 50m dziewcząt (2003)
Aleksandra Obajtek KS Rekin Świebodzice 0:34:81
Natasza Ptak Redeco Wrocław  0:37:29
Kamila Zajączkowska MKS 9 Dzierżoniów 0:38;34
Konkurencja 18 / styl dowolny / 50m chłopców (2003)
Filip Woliński KS Rekin Świebodzice 0:32:02
Oskar Fulbiszewski MUKS Aquarius Bielawa 0:37:15
Kordian Stramek UKS Svida Świdnica 0:40:10
Konkurencja 19 / styl dowolny / 50m dziewcząt (2004)
Julia Chryplewicz KS Rekin Świebodzice 0:39:90
Liliana Wierzbicka MKS 9 Dzierżoniów 0:41:35
Marysia Kutyło UKS Svida Świdnica 0:42:94
Konkurencja 20 / styl dowolny / 50m chłopców (2004)
Gracjan Giezek KS Rekin Świebodzice 0:38:14
Jakub Dzieniakowski UKS Svida Świdnica 0:38:94
Mateusz Biełous KS Rekin Świebodzice 0:43:95
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
KS Rekin Świebodzice  270 pkt.
MUKS Aquarius Bielawa  188 pkt.
UKS Svida Świdnica  174 pkt.

Zawodnicy zajmujący miejsca I - III otrzyma-
li medale, dyplomy i upominki. Zawodnicy zajmujący 
miejsca IV - VI otrzymali pamiątkowe dyplomy. W kla-
syfikacji drużynowej za miejsca I - III wręczane były 
puchary. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów sportowych.

Pełne wyniki na stronie: www.osir.bielawa.pl

13 czerwca na boisku lekkoatle-
tycznym Gimnazjum nr 1 w Bielawie od-
był się II Mityng Lekkoatletyczny o Puchar 
Starosty Dzierżoniowskiego. Uczniowie 
szkół podstawowych powiatu dzierżo-
niowskiego rywalizowali w biegu na 60 m, 
skoku w dal oraz w sztafecie 6 x 120 m.

Organizatorami zawodów byli: 
Starostwo Powiatowe w Dzierżonio-
wie, Gimnazjum nr 1 w Bielawie, ULKS 
Muflon Bielawa i PZ LZS Dzierżoniów. 
W zawodach wzięło udział łącznie 67 
uczniów. Rywalizacja we wszystkich 
konkurencjach była bardzo wyrównana 
i wielu spośród uczestników uzyskiwało 
bardzo dobre rezultaty oraz swoje rekor-
dy życiowe. Dyplomy, medale i puchary 
wręczał wicestarosta Dariusz Kucharski.

Puchar Starosty Dzierżoniow-
skiego w klasyfikacji punktowej zdo-
była zdecydowanie najlepsza repre-
zentacja ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bielawie. Drugie miejsce zajęła Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w 
Bielawie, a trzecie ZSZP Mościsko. Na 
szczególną uwagę zasługuje postawa 
uczniów SP 4, którzy w tym roku szkol-
nym notują bardzo wysokie wyniki w 
wielu dyscyplinach sportowych. Meda-
le na szczeblu powiatowym, strefowym 
i wojewódzkim zdobywali w grach ze-
społowych, lekkoatletyce i narciarstwie 
biegowym. Wielkie brawa dla nauczy-
cieli i dyrekcji tej szkoły.

Medaliści w poszczególnych 
konkurencjach:

BIEG NA 60 M (czasy uzyska-
ne w finale, w nawiasie czasy z elimi-
nacji – jeśli lepsze)

Dziewczęta – rok ur. 2002 – 
1. Żmudzka Wiktoria E S P 7 
Bielawa 9:04 sek., 2. Palus Michelle 
SP4 Bielawa 9:27 sek., 3. Cios Julia 
SP4 Bielawa 9:31 sek.

Chłopcy – rok ur. 2002 – 1. Ła-
gutko Krzysztof ESP7 Bielawa 9:40 
sek. (9:23), 2. Nowak Oskar SP4 Biela-
wa 9:80 sek. (9:56), 3. Grudziński Szy-
mon ESP7 Bielawa 9:89 sek. (9:58)

Dziewczęta – rok ur. 2001 – 1. 
Dąbrowska Małgorzata Z S Z P 
Mościsko 8:84 sek. (8:79), 2. Der-

dowska Stella SP4 Bielawa 9:22 sek. 
(9:18), 3. Jadwinczyn Anna E S P 7 
Bielawa 9:30 sek. (9:26)

Chłopcy – rok ur. 2001 – 1. Ze-
manek Jakub ESP7 Bielawa 
8:83 sek., 2. Paszkowski Bartosz ESP7 
Bielawa 9:16 sek. (8:90), 3. Drzyzga 
Damian SP4 Bielawa 9:35 sek. (8:80)

Dziewczęta – rok ur. 2000 – 1. Ru-
min Magdalena SP4 Bielawa 8:41 sek. 
(8:36), 2. Podgórska Weronika SP4 Bie-
lawa 8:77 sek. (8:65), 3. Hałaczkiewicz 
Wiktoria ESP7 Bielawa 9:68 sek. (9:59)

Chłopcy – rok ur. 2000 – 1. 
Chrobak Adrian  ZSZP Mościsko 8:22 
sek., 2. Szeremeta Michał SP4 Biela-
wa 8:30 sek., 3. Strej Karo SP4 Bie-
lawa 8:52 sek.

SKOK W DAL
Dziewczęta – rok ur. 2002 – 1. 

Potyrała Natalia SP4 Bielawa 3,68 m, 2. 
Żmudzka Wiktoria ESP7 Bielawa 3,64 
m, 3. Skiert Natalia SP4 Bielawa 3,62 m

Chłopcy – rok ur. 2002 – 1. Sto-
larczyk Piotr  SP4 Bielawa 
3,72 m, 2. Grudziński Szymon ESP7 
Bielawa 3,70 m, 3. Bojarski Jakub SP 
4 Bielawa 3,67 m

Dziewczęta – rok ur. 2001 – 1. 
Derdowska Stella SP4 Bielawa 
4,24m, 2. Jadwinczyn Anna ESP7 
Bielawa 3,69 m, 3. Kłobuk Katarzyna 
ESP7 Bielawa 3,58 m

Chłopcy – rok ur. 2001 – 1. Ze-
manek Jakub ESP7 Bielawa 
4,40 m, 2. Galant Krzysztof SP4 Bie-
lawa 4,20 m, 3. Adamski Krystian 
ESP7 Bielawa 3,99 m

Dziewczęta – rok ur. 2000 – 1. 
Wróbel Martyna SP4 Bielawa 4,34 m, 
2. Antończak Aleksandra SP4 Biela-
wa 4,00 m, 3. Podgórska Weronika 
SP4 Bielawa 3,82 m

Chłopcy – rok ur. 2000 – 1. Strej 
Karol SP4 Bielawa 4,94 m, 2. Dębiec 
Konrad ESP7 Bielawa 4,76 m, 3. Chro-
bak Adrian ZSZP Mościsko 4,50 m

BIEG SZTAFETOWY 6x120m 
– 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bie-
lawie, 2. Zespół Szkolno Przedszkol-
ny Mościsko, 3. Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Bielawie

II Mityng Lekkoatletyczny o Puchar 
Starosty Dzierżoniowskiego
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Bielawa po raz pierwszy 
stanie się areną Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w Warcabach, 
które w naszym mieście odby-
wać się będą od 1. do 7. sierpnia. 
Udział w mistrzostwach weźmie bli-

2-4.08.2013
ILUZJA godz.17:00
Czwórka utalentowanych ilu-

zjonistów zadziwia publiczność serią 
odważnych i oryginalnych napadów 
rabunkowych, które odbywają się... 
w trakcie ich przedstawień. Bohatero-
wie ściągają na siebie uwagę agentów 
FBI oraz Interpolu, a także zaintereso-
wanie byłego iluzjonisty, który stał się 
demaskatorem magicznych sztuczek. 
Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy, że 
Czterej Jeźdźcy, tak nazywa się grupa, 
realizują przy okazji swoje ukryte cele, 
wyprzedzając wszystkich, łącznie z pu-
blicznością, co najmniej o kilka kroków. 
Pozostaje nurtujące pytanie: czy iluzjo-
nistom pomaga ktoś z zewnątrz, czy 
może ich sztuczki to prawdziwa magia?

JEŹDZIEC  ZNIKĄD godz. 19:00 
„Jeździec znikąd” to trzymający w 

napięciu, kipiący akcją i humorem film 
przygodowy, w którym słynny, zama-
skowany bohater powraca na ekrany 
w całkowicie nowej odsłonie. Indiański 
wojownik, Tonto (Johnny Depp) opo-
wiada nieznane dzieje Johna Reida 
(Armie Hammer), który z przeciętnego 
prawnika stał się legendą wymiaru spra-
wiedliwości. Tonto zabiera widzów na 
Dziki Zachód, w szaloną podróż, obfitu-
jącą w niezwykłe zwroty akcji i zabaw-
ne nieporozumienia, które towarzyszą 
dwóm bohaterom w ich zmaganiach ze 
sobą nawzajem, ale przede wszystkim 
z wszechobecną chciwością i korupcją.

5-6.08.2013
JEŹDZIEC  ZNIKĄD godz. 10:00 
9-11.08.2013
MINIONKI ROZRABIAJĄ godz.17:00 

(piątek 2D, sobota 3D, niedziela 2D)
Przedsiębiorczy Gru (Steve Ca-

rell) zostawił za sobą życie złoczyńcy, 
aby zająć się wychowaniem Margo (Mi-
randa Cosgrove), Edith (Dana Gaier) i 
Agnes (Elsie Fisher), a dr Nikczemnik 
(Russell Brand) i Minionki mają teraz tro-
chę wolnego czasu. Kiedy jednak Gru 
zaczyna przystosowywać się do roli zwy-
kłego ojca rodziny z przedmieścia, u jego 
drzwi pojawia się tajna organizacja, zaj-
mująca się zwalczeniem zła na świecie. 
Teraz to do niego i jego partnerki, Lucy 
Wilde (Kristen Wiig) należy odkrycie, kto 
stoi za zuchwałym przestępstwem i od-
danie go w ręce sprawiedliwości. Jak się 
okazuje, to właśnie kiedyś największy 
na świecie złoczyńca musi pojmać prze-
stępcę, usiłującego zająć jego miejsce...

12-14.08.2013
MINIONKI ROZRABIAJĄ 

godz.10:00 (2D) i godz.17:00 (3D)
9-11.08.2013
WIELKIE WESELE godz. 19:00
Don i Ellie Griffin (Diane Keaton i 

Robert De Niro) są już dawno po rozwo-
dzie, ale muszą ponownie „stać się” mał-
żeństwem, by wspomóc swego adopto-
wanemu syna, kiedy okazuje się, że jego 
biologiczna matka ma zamiar wziąć udział 
w jego weselnej przygodzie. Griffinowie 
uświadamiają sobie dość szybko, że uda-
wanie szczęśliwych małżonków nie jest 
takie łatwe, a dla obecnej partnerki Dona, 
Bebe (Susan Sarandon) to sytuacja wyjąt-
kowo niezręczna. Dzieci Griffinów też nie 
mają lekko - Lyla (Katherine Heigl) skrywa 
pewną tajemnicę, Jared (Topher Grace) 
zastanawia się poważnie nad swoim ży-
ciem miłosnym, a Alejandro (Ben Barnes) 
jest gotowy zrobić wszystko dla swej przy-
szłej małżonki, Missy (Amanda Seyfried). 
A to dopiero początek kłopotów!

16-18.08.2013
GORĄCY TOWAR godz. 17:00
Sarah Ashburn (Sandra Bullock) 

to nowojorska agentka FBI, która liczy na 
awans. Kiedy ją poznajemy, właśnie jedzie 
do Bostonu, by zająć się sprawą kilku mor-
derstw. W śledztwie bierze też udział bo-
stońska policjantka Shannon Mullins (Me-
lissa McCarthy), której nie podoba się, że 
na jej teren wkracza FBI, zwłaszcza pod 
postacią sztywnej agentki Ashburn. Kobiety 

odnoszą się do siebie z niechęcią, ale szyb-
ko odkrywają, że łączy je więcej niż przy-
puszczały, a współpraca układa się dużo 
lepiej, niż można było się spodziewać. Są 
jak ogień i woda, ale pracując razem nad 
schwytaniem narkotykowego bossa, nie-
oczekiwanie zostają kumpelkami.

16-18.08.2013
RED 2 godz. 19:00
„RED 2” to pełna akcji i humoru ko-

media sensacyjna, stanowiąca kontynu-
ację świętującej sukcesy na całym świecie 
opowieści o emerytowanym agencie spe-
cjalnym CIA, Franku Mosesie i jego niety-
powej grupie kolegów po fachu. Tym ra-
zem Frank zbiera elitarną ekipę agentów 
specjalnych, by namierzyć zaginione prze-
nośne urządzenie nuklearne. Specjaliści 
od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa 
będą musieli po drodze stawić czoło armii 
bezlitosnych zamachowców, bezwzględ-
nym terrorystom oraz opętanym rządzą 
władzy przedstawicielom rządu. Przeciw-
nicy będą mieć więcej ludzi i broni, więc 
żeby uratować świat przed zniszczeniem, 
bohaterowie będą musieli użyć swojej nie-
przeciętnej inteligencji, oldskulowych umie-
jętności, zaufać sobie nawzajem oraz - co 
może najtrudniejsze - po prostu przeżyć.

23-25.08.2013
OZ WIELKI I POTĘŻNY 3D godz. 17:00
„Oz: Wielki i Potężny”, najnowsza 

produkcja twórców filmu „Alicja w Krainie 
Czarów”, to zrealizowana z wielkim rozma-
chem, fantastyczna opowieść o jednym z 
najbardziej znanych czarodziejów na świe-
cie. Gdy Oscar Diggs, magik cyrkowy, lek-
koduch i cwaniaczek, zostaje przeniesiony 
z zakurzonego Kansas do tętniącej życiem, 
fantastycznej Krainy Oz, wydaje mu się, że 
wygrał los na loterii. Sława i bogactwo zdają 
się leżeć u jego stóp do chwili, w której spo-
tyka trzy piękne i tajemnicze czarownice...

23-25.08.2013
WOLVERINE 3D godz. 19:00
„Wolverine” opowiada o najpopu-

larniejszym bohaterze serii „X-Men”. Akcja 
filmu rozgrywa się we współczesnej Japo-
nii. Logan (Hugh Jackman), 100-letni mu-
tant, znany jako Wolverine, jedzie do Kraju 
Kwitnącej Wiśni, w którym nie był od cza-
sów II wojny światowej i stawia czoło Jaku-
zie i samurajom. Niespodziewanie będzie 
musiał uciekać w towarzystwie pięknej i 
tajemniczej spadkobierczyni. Stawi czoło 
śmiertelności i przebędzie trudną drogę, 
która wyczerpie go fizycznie, ale i emocjo-
nalnie. Na nowo odkryje w sobie bohatera i 
zmierzy się nie tylko z potężnymi wrogami, 
ale i własną przeszłością. Skrzyżuje swoje 
pazury z adamantium z samurajskimi mie-
czami i napotka na swojej drodze miłość 
oraz zdradę. Przekona się, jak wysoką 
cenę płaci się za nieśmiertelność.

30.08-3.09.2013
JESZCZE WIĘKSZE DZIECI 

godz. 17:00
Gwiazdorska obsada komedii 

“Duże dzieci” powraca (w ekscytująco 
rozszerzonym składzie), by dać wam 
jeszcze więcej śmiechu tego lata w fil-
mie „Jeszcze większe dzieci”. Lenny 
(Adam Sandler) przeprowadził się z Los 
Angeles do rodzinnego miasteczka, tam 
gdzie się wychował. Tym razem to on 
i jego przyjaciele dostaną lekcję życia 
od swoich dzieci. A stanie się to w dniu, 
w którym wszystko może się zdarzyć: 
ostatniego dnia szkoły przed wakacjami.

30.08-1.09.2013
BYZANTIUM  godz. 19:00
Dwie tajemnicze kobiety szukają 

schronienia w zaniedbanym nadmorskim 
kurorcie. Jedna z nich, Clara (Gemma Ar-
terton), spotyka samotnego Noela, który 
oferuje im schronienie w swoim opustosza-
łym pensjonacie. Jej młodsza towarzyszka, 
Eleanor (Saoirse Ronan), zaprzyjaźnia się 
z miejscowym chłopcem, Frankiem (Caleb 
Landry Jones). Wyjawia mu sekret o tym, 
kim naprawdę jest. Ujawnienie tej tajemni-
cy przynosi śmiertelne konsekwencje.

UWAGA: KINO MOKIS zastrze-
ga sobie prawo do zmiany repertuaru.

sko 250 zawodników z ponad 16 
państw, m.in. z Azerbejdżanu, Bel-
gii, Estonii, Francji, Holandii, Nie-
miec, Rosji, Ukrainy i Włoch.

Nasz kraj, według wstępnej 
listy zawodników, reprezentują 

43 osoby z bielawianinem Oska-
rem Budisem na czele. Wychowa-
nek arcymistrza Stanisława Urban-
ka zajął bardzo dobre 18. miejsce 
na Mistrzostwach Świata w Ufie. 
Warcabiści będą rywalizować w 
czterech kategoriach wiekowych - 
chłopców i dziewczynek do 10. lat, 
mini kadetów do 13. lat, kadetów 
do lat 16. oraz juniorów do lat 19. 

Uroczystość otwarcia 
Młodzieżowych Mistrzostw 
Europy odbędzie się 1 sierp-
nia o godz. 11:00 na Pla-
cu Wolności, natomiast roz-
grywki rozpoczną się o godz. 
15:00. Wstęp na wszystkie 
etapy mistrzostw jest bez-
płatny. Uroczyste zakończe-
nie odbędzie się 7 sierpnia o 
godz. 18:00 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie. 
Więcej informacji w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji (tel. 74 
833 95 10 wew. 223), a także 
na stronie www.mmebielawa.pl.

  Łukasz Masyk

Bielawa: Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Warcabach

Czas wakacji to okres wy-
tchnienia od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych i możliwość do-
brej zabawy w przedszkolu.

2 lipca w godzinach przedpo-
łudniowych, Przedszkole Językowe 
„Europejska Akademia Dziecka” w 
Bielawie zamieniło się w Karaiby, a 
dzieci w piratów. Na zaaranżowa-
nej słonecznej wyspie dzieci szu-
kały ukrytych kopert z poufnymi in-
formacjami, w jaki sposób odczytać  
zaszyfrowaną mapę  prowadzącą 
do wielkiego skarbu.

Następne zadanie podszyte 
było dreszczykiem emocji, trzeba 
było wyławiać z baseniku „groźne 
piranie”, zacumować okręt, odtań-
czyć kultowe pląsy z obijakiem,  
stoczyć walkę bosmańską, uporać 
się z linami i wyplątać z węzłów. 

„Piraci” po wielu perypetiach 
zasiedli do uczty, w menu znalazły 
się, jak przystało na okoliczności 
topografii i przyrody: ośmiorniczki, 
kalmary, ślimaki i małże.

„Lato w Akademii” – czyli  „piracka przygoda” w Przedszkolu 
Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Bielawie

Dzieciaki dzielnie zniosły „pi-
racki chrzest”, na którym otrzyma-
ły nowe imiona. W nagrodę  wszy-
scy uczestnicy uhonorowani zostali 
medalami Super Pirata i Super Pi-
ratki.

Nowi „Piraci z Karaibów” 
narysowali też najpiękniejszy 
i najdłuższy (3,18m) statek. W 
przyszłości popłyną  nim z pew-
nością na kolejną  egzotyczną 
wyspę.

25 czerwca do Działu Dzie-
cięco–Młodzieżowego biblioteki 
przyszła po raz ostatni w tym roku 
przedszkolnym grupa „Słonecz-
ka” z Niepublicznego Przedszkola 
„Montessori” ze swoją nauczyciel-
ką Ewą Marzec. Zaczęły się waka-
cje. Tematem zajęcia była książka. 
Po przywitaniu, bibliotekarka prze-
czytała dwa wiersze: „Książka - mój 
przyjaciel” Jerzego Skokowskiego i 

„Dawniej” Jerzego Jesionowskiego. 
Potem przedszkolaki starały się od-
powiedzieć na pytanie: co daje nam 
czytanie książek? Przede wszyst-
kim dostarcza nam rozrywki i emo-
cji, rozwija nasze myślenie, wzbo-
gaca nasze słownictwo, dostarcza 

Miejska Biblioteka Publiczna
Książka w życiu pomaga

nam wiedzy, może wytłumaczyć rze-
czywistość, pomaga nam zrozumieć 
innych i siebie, pobudza fantazję. 
Książka jest naszym towarzyszem w 
samotności i smutku. Łatwo wziąć ją 
ze sobą i czytać wszędzie. Z biblio-
teki można ją wypożyczyć za darmo 
i nie trzeba podłączyć jej do prądu. 

Z obcowania z książką płyną 
same korzyści. Bibliotekarka przy-
pomniała „Słoneczkom”, jak można 
zostać stałym czytelnikiem biblio-
teki. Dzieci zadeklarowały przy-
prowadzić swoich rodziców w celu 
zapisania się do Działu Dziecięco–
Młodzieżowego. Następnie przed-
szkolaki pooglądały sobie nowe, 
pięknie ilustrowane książeczki, co 
należy do ich ulubionych zajęć. 

Na zakończenie pani Jola 
przeczytała im wiersz Edwarda Szy-
mańskiego „Książka”, poczęsto-
wała lizakami, natomiast „Słonecz-
ka” podarowały jej piękną zakładkę 
do książki w kształcie nazwy grupy 
oraz małą, wykonaną w przedszko-
lu żabkę. Przed wyjściem wszyscy 
w radosnych humorach życzyli so-
bie wesołych i słonecznych wakacji.

Jolanta Matuszczak
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Bielawska szarża Husarii
PLFA I, 4. kolejka: Bielawa 

Owls - Husaria Szczecin 6:37
W rozegranym 26 maja me-

czu drugiej czwartej PLFA I Bielawa 
Owls przegrała na własnym terenie z 
drużyną Husaria Szczecin 6:37. Hu-
sarię do zwycięstwa poprowadziła 
fantastycznie dysponowana forma-
cja obrony. Defensywa gości zdoby-
ła trzy przyłożenia oraz zanotowała 
kilka sacków na bezradnym Marci-
nie Kochanowskim. Nominalny run-
ning back tym razem zagrał jako roz-
grywający, co było widać praktycznie 
w każdej akcji podaniowej Sów. Jak 
ciężki będzie to mecz pokazała druga 
kwarta, w której rozwiązał się worek 
z punktami. Najpierw 2-jardową akcją 
biegową popisał się quarterback Piotr 
Kaczmarczyk. Chwilę później goście 
podwyższyli po przyłożeniu Macie-
ja Młynarczyka. Kochanowski szukał 
skrzydłowego Piotra Senyszyna, lecz 
uprzedził go Młynarczyk, który zano-
tował pierwszy przechwyt w tym spo-
tkaniu. Bielawianie próbowali odpo-
wiadać przede wszystkim po akcjach 
biegowych Kochanowskiego lub Di-
mitriosa Stamulopulosa, ale te zagra-
nia nie przynosiły zbyt wielu korzyści. 
W ostatniej akcji pierwszej połowy 
Husaria zwiększyła prowadzenie po 
celnym kopnięciu z pola Przemysła-
wa Adamusa.

Niezbyt licznie zgromadzeni 
widzowie nie mogli być zadowoleni 
z gry swoich ulubieńców. Bielawianie 
robili co mogli, lecz zagrali w mocno 
przetrzebionym składzie. Najbardziej 
doświadczeni zawodnicy występowa-
li zarówno w defensywie, jak i ofen-
sywie co odbijało się na jakości gry i 
poskutkowało licznymi urazami.

- Zasłużyliśmy na to, żeby wy-
grać ten mecz i być liderem. Przed 
nami dwa trudne mecze, ale jeste-
śmy już bardzo blisko fazy pucharo-
wej. W pierwszej kwarcie zagraliśmy 
gorzej, ale zawsze wolniej wchodzi-
my w mecz. W następnych częściach 
gry bielawianie opadli z sił, przez co 
utracili swój największy atut, czyli grę 
biegową - powiedział Marcin Kaim, 
defensive back Husarii.

- Popełniliśmy zbyt dużo in-
dywidualnych błędów. Musimy wró-
cić na treningach do nauki podstaw. 
Pod nieobecność Pawła Sołtysiaka, 
to Marcin Kochanowski jest naszym 
rozgrywającym. Takie mamy założe-
nie i się go trzymamy. Mateusz Mo-
rasz w tym sezonie jest zawodnikiem 
formacji obrony, do tego ma problemy 
z barkiem, co wyklucza go z gry jako 
rozgrywającego. W następnym me-
czu gramy z Gliwice Lions i liczę tylko 
i wyłącznie na zwycięstwo - stwierdził 
Andrzej Myszka, trener Owls.

Bielawa Owls - Husaria Szcze-
cin 6:37  (0:0,0:17,0:7,6:13 )

Mecz obejrzało 200 widzów.
*****

Lions gonią Husarię
PLFA I, 5. kolejka: Bielawa 

Owls - Gliwice Lions 6:28

W rozegranym 9 czerwca me-
czu w ramach 5. kolejki PLFA I Biela-
wa Owls przegrała na własnym tere-
nie z Gliwice Lions 6:28. 

W ostatnim w tym sezonie spo-
tkaniu przed własną publicznością 
Owls pokazali się z bardzo dobrej 
strony. Bielawianie od samego po-
czątku meczu wkładali w grę mnó-
stwo serca. Szczególnie dobrze pre-
zentowała się formacja defensywna 
Sów wywierająca presję na rozgry-
wającym Lions Marcinie Kaźmiercza-
ku. 

Wynik nie odzwierciedla do 
końca przebiegu gry. Lions odnieśli 
zasłużoną wygraną, lecz Sowy za-
pracowały na znacznie więcej. Jed-
nakże podopieczni Pawła Sołtysia-
ka popełnili zbyt dużo błędów często 
upuszczając dobre  podania, popeł-
niając wiele przewinień i nierzadko 
popełniając indywidualne błędy w 
obronie. 

Po stronie pokonanych wyróżni-
li się Łukasz Rochna, Rafał Popławski 
oraz autor dwóch przechwytów Jakub 
Flisowski. Wśród zwycięzców na słowa 
uznania zasługuje najlepszy gracz me-

czu Paweł Klawender, Paweł Herman 
oraz Szymon Bukowski - autor kilku 
podwyższeń i jednego przechwytu.

- Mamy w tym roku problem z 
dobrym wejściem w mecz. Zaczyna-
my dobrze grać gdy mamy nóż na 
gardle. Jednakże dzisiaj sukcesywnie 
zdobywaliśmy punkty po akcjach po-
daniowych i biegowych. Swoje zrobiła 
też formacja obrony, która powstrzy-
mała ich atak. Niestety pod koniec 
bielawianie stracili nerwy i zaczęli ne-
gować decyzje sędziowskie, co nie 
zmienia faktu, że mecz był czysty. Za 
dwa tygodnie gramy z Husarią, która 
dała nam nauczkę  w pierwszym me-
czu. Musimy wygrać to spotkanie co 
najmniej 12 punktami - stwierdził Ma-
ciej Niezgoda, defensive back Lions. 

- Nie zagraliśmy źle. To był 
nasz ostatni mecz domowy w tym se-
zonie i chcieliśmy pokazać się z do-
brej strony przed własną publiczno-
ścią. Niestety sezon przegraliśmy, ale 
niektórzy zawodnicy swoją dzisiejszą 
postawą udowodnili, że potrafią grać 
w futbol. Mają charakter i serce do 
gry. Przegrywaliśmy, ale nie podda-
liśmy się. Niestety zabrakło Marcina 
Kochanowskiego w ataku, przez co 
Dimos musiał tyrać. Bardzo dziękuje 
naszym wspaniałym kibicom za re-
welacyjny doping. Oni wiedzą, że je-
steśmy w stanie wygrywać i walczyć 
o najwyższe cele - powiedział Mate-
usz Morasz, rozgrywający Owls. 

Bielawa Owls - Husaria Szcze-
cin 6:28  (0:7,0:0,0:7,6:14)

Mecz obejrzało 350 widzów.
MVP meczu: Paweł Klawender 

(rozgrywający Gliwice Lions)
*****
Tyska nawałnica
PLFA I, 6. kolejka: Tychy Fal-

cons - Bielawa Owls 30:3.

W rozegranym w sobotę 22 
czerwca meczu 6. kolejki PLFA I dru-
żyna Tychy Falcons pokonała na wła-
snym boisku zespół Bielawa Owls 30:3.

Beniaminek z Tychów odniósł 
drugie zwycięstwo nad Sowami, które 
kończą sezon bez żadnej wygranej. 
Sokoły do wygranej poprowadzili nie-
zawodni w tym sezonie Mateusz Bła-
zik oraz Grzegorz Dominik. Z powodu 
fatalnych warunków atmosferycznych 
rozegrano zaledwie dwie kwarty.

Osłabione brakiem wielu do-
świadczonych zawodników Sowy nie 
radziły sobie ze zmasowanym atakiem 
Sokołów. Z powodu problemów kadro-
wych Owls powołali na to spotkanie 
kilku juniorów, którzy pomimo wielkie-
go serca do gry musieli uznać wyż-
szość przeciwnika. Tuż przed końcem 
pierwszej połowy premierowe dla Owls 
punkty zdobył niezawodny Tomasz 
Mieczkowski po celnym kopnięciu z 
pola. Na więcej Sów z rozgrywającym 
Konradem Darmochwałą nie było stać. 

- Nie przypuszczałem się, że 
przegramy aż tak wysoko, ale gdy 
przyjeżdża się na mecz z poczuciem 
przegranej, to ciężko coś osiągnąć. 
Mimo wszystko atmosfera jest do-
bra. Zawodnicy przybili sobie po me-
czu piątki, wszyscy są uśmiechnięci. 
Wiemy, że mamy za sobą nieudany 
sezon, więc nie wyeksploatowaliśmy 
borykających się z kontuzjami zawod-
ników. Jeśli czegoś się nie spodziewa-
łem... to takiej nawałnicy - powiedział 
Przemysław Klinger, prezes Owls.

- Wiedzieliśmy, że Bielawa 
przyjedzie osłabiona z częścią junio-
rów, których chcą ograć. Można było 
się spodziewać, że to my będziemy 
stroną dominującą. Wynik całkowicie 
odzwierciedla przebieg boiskowych 
wydarzeń. Dla nas istotne jest to, że 
udało się spokojnie wygrać przed me-
czem w Gliwicach - ocenił Wojciech 
Grzybek, trener Falcons.

Dla drużyny Bielawa Owls był 
to ostatni mecz w tym sezonie. 

Tychy Falcons - Bielawa Owls 
30:3 (16:0, 14:3)

Mecz obejrzało 250 widzów. 
MVP meczu: Grzegorz Dominik 

(skrzydłowy Tychy Falcons)
*****

Aktualne informacje, wyniki, ta-
bela oraz relacje ze spotkań znajdują 
się na stronie www.plfa.pl

OWLS Bielawa zakończył rozgrywki

Już po raz trzeci zawitał do 
Bielawy Bike Maraton, czyli jeden 
z najważniejszych wyścigów ko-
larstwa górskiego w Polsce. Kolej-
na edycja, która w naszym mieście 
odbyła się 20 lipca, zgromadziła re-
kordową liczbę zawodników. Tego 
dnia na starcie stanęło ponad 
tysiąc uczestników, którzy ry-
walizowali na trzech bardzo do-
brze oznakowanych i zabezpiec-
zonych trasach.

Pierwsza – mini - to 25 km 
szerokiej szutrowej drogi po Gó-
rach Sowich, którą bez większych 
trudności mógł pokonać każdy z 
odrobiną kondycji. 

Druga – mega - licząca 48 
km była wyzwaniem dla aktywnych 
rowerzystów. Trasa prowadziła na 
wysokość ponad 1000 m n.p.m. na 
szczyt Wielkiej Sowy, a także drugi 
najwyższy szczyt Kalenicę.

Ostatnia i najbardziej wy-
magająca trasa – giga - liczyła 67 
km i była próbą wytrzymałości dla 
prawdziwych miłośników MTB. 
Dwukrotne pokonanie Wielkiej 
Sowy i Kalenicy przeznaczone 
było dla kolarzy o najwyższych 
umiejętnościach. 

Po starcie głównym, w mi-
asteczku sportowym Bike Mara-
ton na terenie ośrodka Sudety, 
do boju ruszyli najmłodsi kolarze 
górscy w bezpłatnym Dziecięcym 
Bike Maratonie.

Po wyścigu i dekoracjach 
najlepszych zawodników VI edycji 
Bike Maraton 2013 na wszystkich 
uczestników czekała Tombola. A w 
Tomboli tym razem – rower Meda-
no Urbico 5, akcesoria rowerowe 
od Harfa-Harryson, zegarki marki 
Festina, bony do sklepu rowerowe-
go Rose, bagażniki rowerowe Inter-
-Pack, vouchery do Leśnych Apar-
tamentów w Zieleńcu i wiele innych 
nagród. 

Oficjalne wyniki zawodów są 
umieszczone na stronie Bike Mara-
tonu. 

        Łukasz Masyk

Bike Maraton 2013

Patryk Sieradzki 
wicemistrzem 

Polski !
W dniach 11-13 lipca w 

Piotrkowie Trybunalskim odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży w Zapasach Styl Klasycz-
ny. Zapaśniczy Klub Sportowy 
„BIELAWIANKA” Bielawa repre-
zentowali Patryk Sieradzki Grze-
gorz Majkut. 

Patryk Sieradzki wywal-
czył srebrny medal, natomiast 
Grzegorz Majkut zajął piąte 
miejsce.   
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Już po raz piętnasty, pod koniec sierpnia, ośrodek „Su-
dety” stanie się na trzy dni Polską stolicą muzyki reggae. 
„Regałowisko” - bo do takiej nazwy powrócili organizatorzy, 
począwszy od ostatniej edycji (2012) nabrało nowej siły i 
po lekkiej zmianie formuły, swoją jakością i rozmachem na 
powrót stało się jednym z najważniejszych punktów na fe-
stiwalowej mapie naszego kraju. Co czeka uczestników na 
tegorocznej odsłonie imprezy? Kto pojawi się na scenach 
Bielawy?

Bielawski festiwal odbywa się w drugiej połowie sierp-
nia. W tym roku odbędzie się 22-25 sierpnia.

CZWARTEK - od zeszłego roku pierwszy dzień festi-
walu skierowany jest nie tylko do festiwalowiczów, lecz rów-
nież do mieszkańców Bielawy. Festiwal rozpoczyna się kon-
certem w centrum miasta, by dzień zakończyć na scenach 
sound systemowych na terenie festiwalu.

W tym roku na zaproszenie 
organizatorów na ul. Piastowskiej, 
tuż przy urzędzie miasta, wystąpi 
charyzmatyczny I JAHMAN LEVI 
– który w swojej twórczości mu-
zycznie tkwi w korzeniach muzyki 
reggae, a przekaz w jego poczy-
naniach jest sprawą priorytetową. 
Koncert rozpocznie się o godzinie 
21.00

Po zakończonym koncer-
cie uruchomione zostaną So-
und System Stage oraz Jama-
ican Food Corner. Na pierwszej 
ze scen publikę rozgrzeje duet 
STEPPA WARRIORS, który w 
swojej selekcji prócz mocno basowych utworów lubi 
wracać do klasyków jamajskiego i brytyjskiego roots 
reggae. Po nich stery przejmie wrocławski SPLENDID 
SOUND, który przez ostatnie lata wypracował sobie czo-
łową pozycję na polskiej scenie sound systemowej i stał 
się rezydentem sceny Sound System na Regałowisku. 
Gospodarzy wspierać będzie również SENSITHIEF – 
dancehallowa petarda prosto z Lublina. Na koniec dnia 
imprezę uświetni dwóch wykonawców z zagranicy – po-
chodzący z Moskwy Steppa Style oraz niemiecki MOR-
TAL KOMBAT SOUND.

Nie lada gratka czeka fa-
nów dubu na scenie Ja-
maican Food Corner. 
Pojawi się tam prawdzi-
wa legenda wprost z 
wysp brytyjskich – JAH 
SHAKA! Artysta ten za-
serwuje swoje najbar-
dziej znane produkcje na 
specjalnym nagłośnie-
niu, na które złożą się 

kolumny Roots Revival (Warszawa) oraz Pandadread (Trój-
miasto).

PIĄTEK - drugi dzień festiwalu odbędzie się w całości 
na terenie ośrodka SUDETY.

D z i a ł a l n o ś ć 
sceny głównej roz-
pocznie młoda for-
macja THE WHIFF 
wprost z Wrocła-
wia. Grupa zapre-
zentuje materiał, 
który niebawem 
ukaże się w postaci 
ich debiutanckiego 
krążka.

Następnie scenę przejmie MESAJAH – artysta znany  
zarówno z do-
robku solowe-
go jak i wystę-
pów pod 
szyldem Natu-
ral Dread Kil-
laz.
Po nim za-
p r e z e n t u j e 
się prawdziwy 
weteran pol-
skiego reggae 

Darek Malejonek ze swoim zespołem MALEO REGGAE  
ROCKERS. Grupa ta jest w trakcie nagrywania swojego no-
wego albumu – na pewno pochwalą się efektami swojej pra-
cy przed bielawską publicznością.

Następnym ar-
tystą na scenie będą 
prawdziwe tuzy mu-
zyki reggae – ISRA-
EL VIBRATION w to-
warzyszeniu jednego 
z najbardziej utalen-
towanych zespołów 
wszech czasów – 
ROOTS RADICS. Ko-
rzenne roots reggae i 
wspaniałe harmonie wokalne w połączeniu z grupą doświad-
czonych muzyków to przepis na udaną zabawę.

Wieczór na MAIN STAGE zakończy jeden z najbar-
dziej rozchwytywanych obecnie artystów – ALBOROSIE & 
THE SHENGEN CLAN. Nie dalej niż miesiąc temu ukazała 
się nowa płyta artysty, która jest świetną kontynuacją jego 
dotychczasowego dorobku. Pochodzący z Sycylii artysta, 
swoją błyskotliwą karierą sporo namieszał w światku reggae.

Scena sound stage 
rozpocznie się od występu 
BRO BRO SOUND. Następ-
nie stery przejmie poznań-
ski miłośnik winyli – OBORA 
RECORDS, by przekazać 
stery warszawskiemu dueto-
wi TISZTELET SOUND, któ-
ry w tym roku obchodzi swo-

je dziesięciolecie działalności. Na scenie pojawi się również 
niemiecki KINGSTONE SOUND. DANCEHALL MASAKRAH 
- to projekt którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Naj-
świeższe kawałki wprost z Jamajki, charyzmatyczna chrypka 
Pablo 27, szalony Jurek Dress oraz Drajwa – to szalone trio, 
które poruszy nawet najbardziej zatwardziałych festiwalowi-
czów. Na koniec dnia scenę opanuje dwóch młodych, lecz 
świetnie zapowiadających się artystów wprost z jamajki. KA-
BAKA PYRAMID i IBA MAHR, to młodzi zawodnicy, którzy 
pomimo krótkiego stażu na scenie, zdążyli już swoimi utwo-
rami wzbudzić zainteresowanie słuchaczy na całym świecie.

Na scenie Jamaican Food Corner odbędzie się przy-
jacielski clash pomiędzy ekipami Roots Revival i Pandadre-
ad. Przypominamy, że obie ekipy pojawią się na festiwalu z 
własnym nagłośnieniem, specjalnie dostosowanym do jakże 
ważnych głębokich basów w reggae. 

SOBOTA - to trzeci i ostatni dzień festiwalu.
Pierwszym wykonawcą duzej sceny jest dawno czekiwany w 
Bielawie  zespół VAVAMUFFIN. Ich koncert jest spełnieniem 
życzeń olbrzymiej liczby fanów

 

Następnym wykonawcą na 
MAIN STAGE będzie MARIKA 
wraz ze SPOKOARMIĄ. Woka-
listka ta od kilku lat wojuje na pol-
skiej scenie.

PROTOJE to kolejny artysta, 

który pojawi się na festiwalo-
wej estradzie. Po wydaniu 
swojej debiutanckiej płyty, ar-
tysta ten stał się gościem naj-
większych festiwali na całym 
świecie.

Po występie PROTO-
JE, scena zapłonie żywym 

ogniem, a stanie się to za sprawą CAPLETONA ! Jest to nie-
wątpliwie jedna z największych gwiazd muzyki reggae. KING 

SHANGO- bo tak brzmi jeden z wielu jego przydom- 
ków, to niesamowicie charyzmatycz-
ny wykonawca, który dzięki swojemu 
niesamowitemu wokalowi i energii, 
jaka towarzyszy jego koncertom, 
przebił się do światowej czołówki ga-
tunku.

Festiwal na scenie głównej za-
kończy polska formacja PAPRIKA 
KORPS. Zespół ten jest wspaniałym 
wyborem na sam koniec ze wzglę-
du na rodzaj muzyki jaki prezentują. 
Kołyszące reggae okraszone niskimi 
częstotliwościami świetnie wkompo-
nują się w festiwalową rozpiskę.

Ostatni dzień na sce-
nie Sound Stage rozpocz-
nie RASTA RASTAMTA 
– duet lubujący się w digi-
talowej odmianie reggae 
wprost z winylowych płyt. 
Następnie na scenie poja-
wi się DUBS TILL DAWN 
– sound, który w swojej 
przepastnej płytotece posiada niezliczoną ilość dubplates. 
Publikę rozgrzeje także RANDY VALENTINE – młody artysta 
któremu nie straszne klasyczne jamajskie rytmy. Następnie 
stery przejmie SENTINEL SOUND – niemieccy mistrzowie 
clashu. Ekipa ta prócz dziesiątek ekskluzywnych dubplates, 
w swoich setach przemyca ogromną ilość energii, którą za-
raża każdego kto pojawi się w pobliżu sceny. Na koniec sce-
ną zatrzęsie EAST WEST SOUND – imprezowa sekcja wy-
wodzącą się z dobrze znanego w naszym kraju składu East 
West Rockers.

Trzeci dzień festiwalu na scenie Jamaican Food Cor-
ner będzie należał do miłośników korzennych brzmień. Gwa-
rancją tego będzie występ ELDERS 45 – miłośników winy-
lowego nośnika. Jeśli macie ochotę wyciszyć się, pobujać i 
pokontemplować – to właściwe miejsce. 

Na koniec kilka ciekawostek :
Przez minione 14 lat w Bielawie zagrały niemal wszyst-

kie polskie zespoły. Raggatack, Credon, Tumbao, Jafia Na-
muel, Vavamuffin, Paprika Korps, Jamal, Habakuk, Lion Vi-
brations, DAAB, Bakshish i wielu, wielu innych - nie sposób 
wymienić wszystkich, ale to piękny kawałek historii tej sce-
ny w Polsce, potraktowany przekrojowo - nie zabrakło ro-
ots, dancehall, ska, punkrocka i różnych projektów nierzadko 
przygotowanych specjalnie na festiwal.

Wiele edycji gościło znakomite zespoły z zagranicy 
- wszyscy pamiętamy świetną edycję z 2006 roku, gdy wy-
stąpił Gentleman z Far East Bandem oraz jamajskie The 
Skatalites. I tu nie sposób nie wspomnieć o innych zespo-
łach: Don Carlos, Aswad, Junior Reid, Tanya Stephens, 
Ward 21, Dawn Penn, Culcha Candela, Babilon Circus czy 
Patrice.

Edycja 2012 w odświeżonej formule, to przede wszyst-
kim wyśmienite koncerty jamajskich gwiazd: Beenie Man, 
Tarrus Riley, Barrington Levy, Raging Fyah, Etana oraz Ric-
ky Trooper. Dopełnione świetnym polskim składem, energe-
tycznymi setami na Sound Stage i projektem Jamaican Sty-
lee Food Corner. Festiwal odżył nową energią, odwiedziło go 
ponad 8000 osób.

Regałowisko to najstarszy, nieprzerwanie odbywający 
się letni festiwal reggae w Polsce.

Pierwsza edycja odbyła się 28/08/1999 roku.
- Podczas 14 edycji wystąpiły 204 zespoły i soundsys-

temy. 
- Habakuk zagrał w Bielawie 5 krotnie, Paprika Korps 

oraz Tumbao- niewiele mniej - po 4 razy.
- Największa edycja Regałowiska odbyła się w 2006 

roku i zgromadziła blisko 15 000 osób. Jednocześnie była to 
pierwsza w historii, dwudniowa edycja Regałowiska.

- Za pierwsze 13 edycji odpowiadał Marcin Barszcz, 
pomysłodawca festiwalu. Od 2012 roku festiwalem dowodzi 
Justyna „Zabawka” Konowalska.

- Scena soundsystemowa pojawiła się na festiwalu do-
piero w 2007 roku, poprowadziło ja Love Sen-C Music.

Podczas festiwalu odbył się Clash nawijaczy „Mistrzo-
wie Mikrofonu”, który wygrał nikt inny jak GRUBSON.

- w 2010 roku odbył się jedyny na festiwalu koncert bez 
instrumentów i elektronicznych efektów. Wystąpiła austriac-
ka formacja beatboxowa Bauchklang - vocal groove project. 
Na scenie było 5 wokalistów i 42 mikrofony.

- w listopadzie 2012 r. Regałowisko otrzymało nagrodę 
gospodarczą „Sudecki Kryształ” za najlepszą imprezę pro-
mującą region.

Przez 14 lat na festiwalu wystąpiły 204 zespoły i so-
undsystemy. Nie sposób wymienić skąd pochodzili artyści 
ani też każdego z osobna, bo ten post nie miałby końca. Jed-
no jest pewne, pierwszą jamajską gwiazdą jaka wystąpiła na

Regałowisku była DAWN PENN, która wykonała kulto-
wy utwór „ No No No // You Don’t Love Me” W latach 2009-
2011 odbyły się 3 edycje festiwalu pod hasłem „ New Way” 
na których zagrały zespoły nie związane z muzyką reggae. 
Byli to między innym. Lao Che, Happysad, Strachy na Lachy, 
Abradab, Lilu czy Markscheider Kunst. W latach poprzed-
nich zagrało również T.Love, Hurt, Haydamaky czy Plebania.

Od 2012r. założeniem festiwalu jest prezentować wy-
łącznie muzykę reggae!

Więcej na www.regalowisko.pl
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