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Szanowni mieszkańcy miasta Bielawa  ! 

 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy 

zaprasza na 

miejskie uroczystości święta 

 
 

94. ROCZNICA CUDU  NAD WISŁĄ 
 

15.08.2014 (piątek) 
 

godzina 11.45 - Uroczystości pod Pomnikiem na pl. Kombatantów 
 

 wysłuchanie Hymnu Państwowego 

 wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady      
    MiejskiejBielawy Pana Leszka Stróżyka 
 

 złożenie kwiatów 

 wysłuchanie ROTY 

 przejście do kościoła p/w WNMP w Bielawie 

                  godzina 12.30 – Uroczysta Msza Święta  
 

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 
 
 

25 czerwca odbyła się sesja 
absolutoryjna, podczas której rad-
ni dokonali oceny realizacji budże-
tu gminy za 2013 rok, zapoznając 
się wcześniej ze sprawozdaniami z 

Absolutorium dla Burmistrza Bielawy
13 radnych głosowało za, 7 było przeciw

wykonania budżetu gminy i finan-
sowym za 2013 rok. Pozytywnie re-
alizację budżetu w minionym roku 
ocenił Skład Orzekający Regional-
nej Izby Obrachunkowej we Wro-

cławiu, wszystkie komisje Rady 
Miejskiej Bielawy, w tym Komisja 
Rewizyjna, która wystąpiła z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta.

Budżet 2013 roku po stro-
nie dochodów zamknął się kwotą 
98.721.539,54 zł, po stronie wy-
datków kwotą 95.134.962,50 zł i 
zakończył nadwyżką budżetową 
w wysokości 3.586.577,04 zł, przy 
planowanym deficycie  w kwocie 
1.449.625 zł.

Przed przystąpieniem do gło-
sowania nad projektami uchwał w 
sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego za 2013 rok i 
w sprawie absolutorium dla Bur-
mistrza Miasta Bielawa, radny Pa-
weł Pawlaczek odczytał, w imieniu 

Do końca października 2014 
roku Podstrefa Ekonomiczna In-
vest-Park w Bielawie zyska 3 kilo-
metry nowych dróg. Od kilku tygo-
dni trwają bowiem zaawansowane 
prace budowlane nad rozwojem sieci 
drogowej w rejonie ulicy Grunwaldz-
kiej. Wartość inwestycji to ponad 15 
mln złotych, z czego 8,3 mln złotych 
stanowią pozyskane przez miasto 
fundusze unijne, a 2,1 mln złotych po-
chodzi ze środków budżetu państwa.

Jesienią inwestorzy i miesz-
kańcy Bielawy będą mieć do dyspo-
zycji nowe drogi prowadzące od ulicy 
Grunwaldzkiej do Oczyszczalni Ście-
ków oraz w kierunku planowanej po-
łudniowej obwodnicy Dzierżoniowa. 
Inwestycja obejmuje również budo-
wę drogi łączącej ulicę Grunwaldz-
ką z ulicami Ceglaną i Żeromskiego. 
Oprócz tego, jesienią oddany zostanie 
do użytku drugi sięgacz od ulicy Grun-

waldzkiej w kierunku Dzierżoniowa. 
Wszystkie budowane drogi 

posiadać będą ścieżki rowerowe, 
chodniki, oświetlenie, kanalizację 
sanitarną i deszczową oraz sieć wo-
dociągową. Na tym terenie zreali-
zowana zostanie także budowa linii 
energetycznej zasilającej podstrefę 
ekonomiczną Invest-Park. 

Rozwój Podstrefy Bielawa - nowe tereny dla inwestorów
Warto dodać, że zgodnie z 

decyzją Rady Ministrów z 27 maja 
2014 roku Podstrefa Bielawa zo-
stała powiększona z około 6 do 12 
ha. Ma to związek z dużym zainte-
resowaniem inwestorów krajowych 
i zagranicznych terenami w na-
szym mieście. 

  Łukasz Masyk

15 lipca rozpoczęła się reali-
zacja projektu pn „Budowa drogi 
gminnej prowadzącej do zdegra-
dowanych terenów po zlikwidowa-
nych zakładach włókienniczych w 
Bielawie”, w ramach którego kom-
pleksowo przebudowana zostanie 
ulica Lotnicza w Bielawie. Remont 
obejmuje blisko kilometrowy odci-
nek prowadzący od Ekologicznego 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w sąsiedztwie zbiorni-
ka „Sudety” i zakładów produkcyj-
no-usługowych do ujścia potoku 
„Brzęczek”. Wartość zadania to 2,5 
mln złotych, ale na realizację inwe-
stycji miasto pozyskało fundusze z 
Unii Europejskiej w wysokości 2,1 
mln złotych (85% wartości).

Prace polegają na wymianie 
starych płyt na nawierzchnię z kost-
ki betonowej. Wybudowane zostaną 
również: ścieżka pieszo-rowerowa, 
oświetlenie, kanalizacja deszczowa 
i sanitarna oraz sieć wodociągowa. 
Realizacja inwestycji zakończy się 
w połowie października.

Wspomniana przebudowa jest 
kolejnym etapem zagospodarowania 
terenów wokół zbiornika „Sudety”. 
Po zrealizowanych już inwestycjach 
w postaci: amfiteatru, fontanny, pla-
cu zabaw, siłowni plenerowej i ście-
żek spacerowych, przyszedł czas 
na polepszenie komunikacji samo-
chodowej oraz pieszo-rowerowej dla 
mieszkańców miasta i turystów. 

  Łukasz Masyk

Ulica Lotnicza w przebudowie

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami, rusza pierwszy 
Bielawski Budżet Obywatelski 2015 
(BBO). Jest to inicjatywa, która w 
jeszcze większym stopniu ma za-
angażować mieszkańców w proces 
tworzenia budżetu miasta i współde-
cydowania o tym, na jakie cele wy-
dane zostaną publiczne pieniądze.

W ramach Bielawskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2015 rok, 
przeznaczona zostanie pula pie-
niędzy, która w całości będzie zare-
zerwowana na realizację pomysłów 
zgłoszonych przez mieszkańców. 
Już teraz zachęcamy więc do ak-
tywnego włączenia się w akcję i pro-
ponowania zadań, które mogłyby 
zostać wykonane w 2015 roku. Cze-
kamy na pomysły dotyczące: inwe-
stycji, wydarzeń kulturalnych, arty-
stycznych, sportowych i społecznych 
oraz z wielu innych dziedzin życia 
miasta. Propozycje można zgłaszać 
do Urzędu Miejskiego w Bielawie (pl. 
Wolności 1), drogą elektroniczną na 
adres bm@um.bielawa.pl lub przez 
Facebooka – www.facebook.com/
ryszard.dzwiniel. 

Liczymy na jak najszersze włą-
czenie się bielawian w proces tworze-
nia przyszłorocznego budżetu. Każ-
dy pomysł ma szanse na realizację, 
a wszystko zależy od Państwa mo-
bilizacji. Nasze miasto z roku na rok 
staje się lepszym miejscem do życia i 
zmienia się z myślą o mieszkańcach. 
Dlatego tak ważne jest, aby zmienia-
ło się tak, jak sami tego oczekujemy. 

Bielawski Budżet Obywatelski 2015
Dowodem na to, że miesz-

kańcy mają wpływ na to co dzieje 
się w Bielawie, są wykonane w mi-
nionych latach inicjatywy, których 
pomysłodawcami byli właśnie bie-
lawianie. Mowa tutaj choćby o Ska-
teplazie, dwóch siłowniach plene-
rowych czy placach zabaw. 

  Łukasz Masyk

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Leszek Stróżyk

Pomysł stworzenia siłowni plenerowych wyszedł od mieszkańców

Remont drogi obejmie odcinek do ujścia potoku Brzęczek
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klubów radnych Platformy Obywa-
telskiej oraz Prawa i Sprawiedliwo-
ści oświadczenie, w którym nega-
tywnie oceniono realizację budżetu 
miasta w minionym roku, zazna-

Absolutorium dla Burmistrza Bielawy
13 radnych głosowało za, 7 było przeciw

czając jednocześnie, że radni tych 
klubów nie zagłosują za udziele-
niem absolutorium Burmistrzowi 
Miasta.

Absolutorium zostało 
udzielone – 13 radnych opowie-
działo się za, a 7 było przeciw.

Burmistrz Ryszard Dźwi-
niel ocenił ubiegły rok jako dobry 
dla miasta i podziękował wszyst-
kim radnym, a szczególnie radnym 
koalicyjnym z klubów radnych: Po-
nad Podziałami, Ponadpartyjnego 
Forum Samorządowego i SLD za 
udzielone wsparcie i zaufanie, któ-
rym został obdarzony.

Podczas sesji radni rozpa-
trzyli 24 projekty uchwał, przy czym 
5 z nich dotyczyło planów pracy ko-
misji na II półrocze 2014 roku.

Warto nadmienić, że gośćmi 
czerwcowej sesji byli: Adam Lizakow-
ski – poeta, od 34 lat mieszkający w 
Stanach Zjednoczonych, który napi-
sał wiersz z okazji 90-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Bielawy oraz wy-
dał tomik wierszy o historii Bielawy, a 
także laureatki konkursów „Odkrywcy 
Skarbów Bielawy – Julia Budziszew-
ska i „Odkrywcy Uroków Bielawy” - Ju-
lia Barczyk, które na sesji przedstawi-
ły swoje zwycięskie prezentacje.

 Barbara Lesiewicz

Po kilku tygodniach przerwy, 
związanej z rezygnacją firmy bu-
dowlanej KBUD z realizacji kontrak-
tu, wznowione zostały prace w Parku 
Miejskim, zmierzające do utworzenia 
Ekologicznych Ogrodów Dydaktycz-
nych dla NATURY 2000.

Wyłonione w drodze przetar-
gu przedsiębiorstwo ROKAM z Ząb-
kowic Śląskich, rozpoczęło wykony-
wanie ścieżek spacerowych wraz z 
nowym oświetleniem. W następnej 
kolejności w bielawskim parku poja-
wią się ławki, stojaki rowerowe oraz 
ozdobne i podświetlane bramy wej-
ściowe. Odnowione zostaną również 
istniejące stawy wodne, po których 
będzie można pływać łódkami i ka-

Park Miejski - prace zostały wznowione
jakami. Oprócz tego park wzbogaci 
się o tablice informacyjne dotyczące 
obszarów NATURA 2000. Termin za-
kończenia wspomnianych prac wy-
znaczony został na 31 października. 

Cały czas trwa natomiast budowa 
Centrum Informacyjno – Edukacyjnego. 
Prace, których zakończenie zaplanowa-
no na wrzesień 2014 roku, realizowane 
są przez firmę PPHU BOWIP ze Świd-
nicy. Całkowita wartość projektu wyno-
si 3,1 mln zł, z czego 2,6 mln zł (85 % 
wartości zadania), pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej przyznanych Biela-
wie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007 - 2013. 

  Łukasz Masyk

27 czerwca, w dzień zakoń-
czenia roku szkolnego, w bielaw-
skim Art-Inkubatorze odbyła się uro-
czysta gala, podczas której najlepsi 
uczniowie otrzymali nagrody i stypen-
dia Burmistrza Miasta „Złote Sowy”. 
Nagrody i stypendia przyznawane 
są uczniom, którzy wyróżniają się w 
nauce (średnia powyżej 5,0), ale tak-
że uczestniczą w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach na szczeblu woje-
wództwa i ogólnopolskim i odnoszą 
sukcesy na tej niwie. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością m. in. 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy i jej wiceprze-
wodnicząca – Jadwiga Mariolla Jo-
nas oraz wiceburmistrz Andrzej Hor-
dyj, który wręczał laureatom nagrody.

Laureatami Złotych Sów zo-
stali: za osiągnięcia w nauce i spo-
rcie - Stella Derdowska - uczenni-
ca kl. VI Szkoły Podstawowej nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi, za osią-
gnięcia w nauce: Natalia Minkina 
- uczennica kl. IV Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi, Natalia Pasek - uczennica kl. VI 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7, Julia Barczyk - uczennica kl. VI 

Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7, Piotr Marchewka - uczeń  kl. VI 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi, Alicja  Marchewka 
- uczennica  kl. VI Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, 
Julia Pastuszka - uczennica  kl. VI 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi, Dawid Witwicki - 
uczeń  kl. VI Szkoły Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi, Monika 
Olejnik - uczennica  kl. II Gimnazjum 
nr 1, Angelika Cieśla- uczennica kl. 
III Gimnazjum nr 1, Jagoda Różyc-
ka - uczennica kl. III Gimnazjum nr  
2,  Weronika Krystek - uczennica kl. 
III Gimnazjum nr  2, Anita Satory - 
uczennica  kl. III Gimnazjum Ekolo-
gicznego nr  3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, Michał Czubaty - uczeń - kl. 
V Społecznej Szkoły Podstawowej  
Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego, za osiągnięcia w sporcie: Mi-
chał Mroczkowski - uczeń kl. II Gim-
nazjum nr 2.

Galę uświetnili tańcami i pre-
zentacją teatralną uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi.

 Barbara Lesiewicz

Nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA BIELAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bielawa  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami/ oraz 
uchwały nr XXXV/371/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bielawa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIELAWA

OBSZARU PRZY ULICY SZEWSKIEJ W BIELAWIE,
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
w dniach od 18 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r. w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18, w go-
dzinach pracy Urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie 
internetowej bip.um.bielawa.pl. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 15 września 2014 r.,  o godz. 10, w sali nr 16 Urzędu. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bielawy, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 
października 2014 r.

 Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 
z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy od-
działywania na środowisko oraz projektu zmiany studium. Uwagi i wnioski należy 
składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl  do Burmistrza Bielawy, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 6 października 2014 r.

Poniżej przedstawiamy zasady segregacji 
papieru i tektury obowiązujące w naszym mieście: 

PAPIER I TEKTURA
Do pojemnika/worka w kolorze niebieskim

WRZUCAMY:
• gazety, czasopisma,
• opakowania z papieru lub tektury (przed wrzuce-

niem zgniatamy),
• papier szkolny, biurowy,
• książki, zeszyty,
• torebki papierowe,
• papier pakowy,
• ścinki drukarskie.
NIE WRZUCAMY
 oraz nie pozostawiamy obok pojemnika:
• papieru powlekanego folią i kalką,
• kartonów po mleku, sokach i innych napojach,
• pieluch jednorazowych, pampersów, podpasek, 

artykułów higienicznych,
• worków po nawozach, cemencie i innych materia-

łach budowlanych,
• tapet,
• zabrudzonego, tłustego i mokrego papieru.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospo-
darczą mogą zbierać papier i tekturę do worków, które 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym odbiera 
firma ZGK Sp. z o. o.

Wywóz odpadów odbywa się zgodnie z harmo-
nogramem raz w miesiącu w przypadku zabudowań 
jednorodzinnych oraz w zależności od potrzeb w za-
budowaniach wielorodzinnych.

Natomiast gdy właściciel nieruchomości posiada 
duże ilości papieru i tektury, może je nieodpłatnie do-
starczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (ul. Ceglana 2) w środy od godz. 12:00 
do 20:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 16:00.

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Bielawy (papier i tektura)

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarzą-
dzenia nr 160/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 16.07.2014 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy 

ogłoszeń na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-3  do 
Zarządzenia nr 166/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku. 

12 czerwca we Wrocławiu, w siedzibie Klubu 4. Regionalnej Bazy 
Logistycznej, odbył się VI Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Związku 
Kombatantów RP i BWP. Podczas Zjazdu por. Bronisław Wilk – prezes 
Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Bielawie, ponownie 
został wybrany do Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i 
BWP VI kadencji.

Podczas Zjazdu por. Bronisław Wilk otrzymał także odznaczenie Za 
Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP.

       BL

Bronisław Wilk ponownie członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie realizując Program Re-
witalizacji Społecznej pt. „Bielaw-
skie Centrum Aktywności Lokalnej”, 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, zorgani-
zował na początek wakacji dla grupy 
20 uczniów bielawskich szkół z rejo-
nów rewitalizacji wyjazd na obóz do 
Zakopanego. Obóz trwał w okresie 
od 30 czerwca do 05 lipca. 

Podczas 6 dniowego wyjaz-
du uczestnikom zapewniono szereg 
atrakcji. Oprócz zwiedzania Zakopa-
nego, były piesze wędrówki po gó-

rach, podczas których młodzież miała 
okazję zobaczyć Dolinę Pięciu Sta-
wów, Kasprowy Wierch, Krupówki 
itp. Zorganizowano również wejście 
do Term Bukowiny Tatrzańskiej. W 
ostatni dzień wypoczynku nie mogło 
zabraknąć zwiedzania Krakowa i jego 
zabytków.

 Uczestnicy wyjazdu wró-
cili do Bielawy 05 lipca, a już od 07 

„Obóz w Zakopanem oraz półkolonia zorganizowana przez OPS Bielawa”

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lipca rozpoczęły się półkolonie „na 
miejscu”. Grupa tych samych osób 
miała zaplanowany szereg działań 
mających na celu zagospodarowanie 
czasu wolnego, promowanie zdrowe-
go stylu życia, pokazanie alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu. 
W trakcie spotkań, oprócz zajęć spor-
towych takich jak: nartorolki, wyciecz-
ki piesze w góry, zajęcia na basenie 
czy wycieczki rowerowe, było wyjście 
do kina. Istotne i bardzo interesujące 
były zajęcia na basenie z nurkowania 
przy wsparciu profesjonalistów.

Wszystkie te działania zorgani-
zował Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie dzięki pozyskanym środ-
kom unijnym. Wyjazd na obóz do Za-
kopanego oraz udział w półkoloniach 
był dla jego uczestników całkowicie 
bezpłatny. Wszystkie koszty pokrył 
OPS w Bielawie w ramach Programu 
BCAL.

Sporządził: Michał Słota
Specjalista ds. promocji Pro-

gramu BCAL OPS Bielawa

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych

Galę uświetnili występem uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi

Bronisław Wilk
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28 MAJA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR LI/502/14 w spra-
wie podwyższenia kapitału zakłado-
wego „Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego” spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Bielawie

Wyraża się zgodę na podwyższe-
nie o kwotę 2.500.000,00 PLN (dwa mi-
liony pięćset tysięcy złotych) kapitału za-
kładowego „Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego” spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Bielawie, poprzez 
ustanowienie 5.000 nowych udziałów o 
wartości nominalnej 500 zł i objęcie ich 
przez Gminę Bielawa. Podwyższenie ka-
pitału zakładowego o kwotę 2.500.000,00 
PLN nastąpi w roku 2014 i związane jest z 
realizacją projektu pn.”Dolnośląski Inkuba-
tor Art-Przedsiębiorczości - etap II”.

UCHWAŁA NR LI/503/14 w spra-
wie stwierdzenia zgodności projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulicy Generała Władysława Sikorskiego 
w Bielawie z ustaleniami studium 

Stwierdza się, że projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie ulicy Generała Władysła-
wa Sikorskiego nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bielawa

UCHWAŁA NR LI/504/14 w spra-
wie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru w 
rejonie ulicy Generała Władysława Si-
korskiego w Bielawie

Radni uchwalili miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie ulicy Generała Władysła-
wa Sikorskiego w Bielawie. 

UCHWAŁA NR LI/505/14 w spra-
wie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru po-
łożonego w rejonie ulicy Sportowej i 
Krańcowej w Bielawie 

Uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego obsza-
ru położonego w rejonie ulicy Sportowej i 
Krańcowej w Bielawie 

UCHWAŁA NR LI/506/14 w spra-
wie określenia zasad zwrotu udzielo-
nych zasiłków okresowych, celowych 
lub pomocy rzeczowej przyznanych 
pod warunkiem zwrotu

W uchwale określono zasady zwro-
tu wydatków poniesionych na świadczenia w 
formie zasiłków okresowych, celowych lub po-
mocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem 
zwrotu osobie lub rodzinie o dochodach prze-
kraczających kryterium dochodowe określone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

UCHWAŁA NR LI/507/14 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2014 rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: dochody - 
117.012.213 zł,  wydatki - 119.617.109 zł.

UCHWAŁA NR LI/508/14 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 
2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa 

Zmiany dotyczą uchylenia załączni-
ków nr 1, 2 i 3 i wprowadzenie w ich miej-
sce nowych załączników. 
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CZERWCA 2014 ROKU
UCHWAŁA NR LIII/509/14 w spra-

wie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2013r. 

Zatwierdza się sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy za 2013r. 

UCHWAŁA NR LIII/510/14 w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa

Udziela się absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Bielawa za 2013rok. 

UCHWAŁA NR LIII/511/14 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie za 2013 rok. 

Zatwierdzono sprawozdanie finanso-
we z działalności Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie za rok 2013 obejmujące: Bilans 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, 
Rachunek zysków i strat w wariancie porów-
nawczym sporządzony na dzień 31 grudnia 
2013 roku, Zestawienie zmian w kapitale (fun-
duszu) własnym sporządzone na dzień 31 
grudnia 2013 roku, Informację dodatkową do 
bilansu i rachunku zysków i strat za 2013 r. 

UCHWAŁA NR LIII/512/14 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki w Bielawie za 2013 rok. 

Zatwierdzono sprawozdanie finanso-
we z działalności Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki w Bielawie za rok 2013 obej-
mujące: Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2013 roku, Rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym sporządzony za 

okres od 01.01.2013 r. do31.12.2013 r., Ze-
stawienie zmian w kapitale (funduszu) wła-
snym sporządzone za okres od 01.01.2013 
r. do 31.12.2013 r., Informację dodatkową do 
bilansu i rachunku zysków i strat za 2013 r.

UCHWAŁA NR LIII/513/14 zmie-
niająca uchwałę Nr XLIV/437/13 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 
2013r. W sprawie harmonogramu Sesji 
Rady Miejskiej Bielawy na 2014 rok. 

W harmonogramie Sesji Rady Miej-
skiej Bielawy na 2014r. wprowadza się na-
stępujące zmiany: do porządku obrad Sesji w 
dniu 29 października 2014r. dodaje się punkt 
„sprawozdania z pracy Komisji Rady za okres 
kadencji 2010-2014”, wykreśla się z harmono-
gramu Sesji obrady zaplanowane na dzień 20 
listopada 2014r., wpisuje się do harmonogra-
mu Sesji Rady na 2014r. obrady Rady Miej-
skiej w dniu 12 listopada 2014r. godz.10:00 z 
następującym porządkiem obrad: rozpoczę-
cie sesji, zakończenie kadencji - podsumowa-
nie – podziękowania, zakończenie obrad.

UCHWAŁA NR LIII/514/14 zmie-
niająca uchwałę w sprawie podziału 
Gminy Bielawa na okręgi wyborcze

W załączniku do Uchwały Nr 
XXVI/278/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy 
Bielawa na okręgi wyborcze wprowadza się 
następujące zmiany: w okręgu wyborczym nr 
2 do granic okręgu dopisuje się ulice: Bratko-
wa, Fiołkowa, Jaśminowa, Tulipanowa, Ma-
kowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, w okręgu 
wyborczym nr 3 do granic okręgu dopisuje się 
ulicę: Poziomkowa, w okręgu wyborczym nr 6 
do granic okręgu dopisuje się ulicę: Sosnowa.

UCHWAŁA NR LIII/515/14 w spra-
wie zwolnień z podatku od nieruchomo-
ści w ramach pomocy de minimis 

Radni ustalili zasady zwolnień z podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

UCHWAŁA NR LIII/516/14 w spra-
wie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spła-
cie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny 

Uchwała określa szczegółowe zasa-
dy, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie na-
leżności pieniężnych mających charakter cy-
wilnoprawny, przypadających Gminie Bielawa 
oraz jej jednostkom podległym nie posiadają-
cym osobowości prawnej od osób fizycznych, 
osób prawnych, a także jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości praw-
nej, warunki dopuszczalności pomocy de mi-
nimis w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc de minimis oraz wskazanie or-
ganu uprawnionego do udzielania tych ulg. 

UCHWAŁA NR LIII/517/14 w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

W uchwale wymieniono drogi zali-
czone do kategorii dróg gminnych. Szczegó-
łowe położenie i ich przebieg, przebieg jest 
oznaczone na mapach ewidencyjnych dróg.

UCHWAŁA NR LIII/518/14 w spra-
wie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu

Wyrażono zgodę na ustanowienie 
na nieruchomościach stanowiących wła-
sność Gminy Bielawa, położonych w Biela-
wie w rejonie ulicy Księdza Jerzego Popie-
łuszki, oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki: 1320/2 obręb Południe, 1320/4 
obręb Południe, dla których prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 
Księga Wieczysta nr 15432, nieodpłatnie i 
na czas nieokreślony służebności przesy-
łu na rzecz przedsiębiorcy Tauron Dystry-
bucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kra-
ków. Służebność ta polega na korzystaniu 
z nieruchomości w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia działalności statutowej w 
związku z przesyłem energii elektrycznej, 
eksploatacji, naprawy, konserwacji, moder-
nizacji oraz rozbudowy sieci. 

UCHWAŁA NR LIII/519/14 w spra-
wie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu 

Wyraża się zgodę na ustanowienie 
na nieruchomościach stanowiących wła-
sność Gminy Bielawa, położonych w Bie-
lawie w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, ozna-
czonych w ewidencji gruntów jako działki: 
1133/9, 1133/10, 1133/11, 1133/12 obręb 
Północ w Bielawie, dla których prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Dzierżonio-
wie Księga Wieczysta nr 15452 oraz 61/7, 
61/8, 61/9, 61/10, 61/11 obręb Północ, dla 
których prowadzona jest przez Sąd Rejo-
nowy w Dzierżoniowie Księga Wieczysta nr 
15432, nieodpłatnie i na czas nieokreślony 
służebności przesyłu na rzecz przedsiębior-
cy Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 
11, 31-358 Kraków. Służebność ta polega na 
korzystaniu z nieruchomości w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia działalności sta-
tutowej w związku z przesyłem energii elek-
trycznej, eksploatacji, naprawy, konserwacji, 
modernizacji oraz rozbudowy sieci. 

UCHWAŁA NR LIII/520/14 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XV/153/11 Rady Miej-
skiej Bielawy z dnia 26 października 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania 

W uchwale z dnia 26 października 
2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 
§4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Cena 1 godzi-
ny usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych wynosi 10,20 zł (dzie-
sięć złotych dwadzieścia groszy)”.

UCHWAŁA NR LIII/521/14 w spra-
wie wprowadzenia regulaminu korzy-
stania z Siłowni Plenerowej na terenie 
OW „Sudety” w Bielawie. 

Radni zatwierdzili szczegółowy re-
gulamin korzystania z siłowni plenerowej.

UCHWAŁA NR LIII/522/14 w spra-
wie ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Bielawa 

Ustalono następujący plan sieci pu-
blicznych przedszkoli, prowadzonych przez 
Gminę Bielawa - Przedszkole Publiczne nr 
4 w Bielawie, ul. Stefana Żeromskiego 18.

Ustalono następujący plan sieci od-
działów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Bielawa: 
oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, 
ul. Waryńskiego 50, oddziały przedszkolne w 
Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Biela-
wie, os. Włókniarzy 10, oddziały przedszkolne w 
Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi w Bielawie, ul. Gen. Grota Roweckiego 6.

UCHWAŁA NR LIII/523/14 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Dzierżoniowskiemu w związku z realizacją 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2877D na odcinku Pieszyce-Bielawa”

Wyraża się zgodę na udzielenie z 
budżetu Gminy Bielawa pomocy finanso-
wej Powiatowi Dzierżoniowskiemu z prze-
znaczeniem na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D 
na odcinku Pieszyce-Bielawa”. Pomoc ta 
zostanie udzielona w formie dotacji celo-
wej za środków budżetu gminy na 2014 
rok, w wysokości 30.720,00 złotych.

UCHWAŁA NR LIII/524/14 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2014 rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: dochody - 
118.650.414 zł, wydatki - 123.783.340 zł. 

UCHWAŁA NR LIII/525/14 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 
roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

Zmiany dotyczą uchylenia załączni-
ków nr 1, 2 i 3 i wprowadzenie w ich miej-
sce nowych załączników.

UCHWAŁA NR LIII/526/14 z dnia 25 
czerwca 2014 r. w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w „NESTOR” Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej - ośrodku wsparcia pro-
wadzonym przez Gminę Bielawa

Określa się szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w „NE-
STOR” Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej działającym w ramach Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Osoby 
korzystające z usług dziennego pobytu 
w ośrodku wsparcia ponoszą odpłatność 
zgodnie z ustaloną tabelą. Osoby korzysta-
jące z czasowego miejsca całodobowego 
pobytu w ośrodku wsparcia ponoszą od-
płatność w kwocie odpowiadającej wyso-
kości pełnego kosztu usług ustalonego w 
danym roku. Podstawą ustalenia wysoko-
ści miesięcznej odpłatności za pobyt cało-
dobowy jest średni miesięczny koszt usług.

UCHWAŁA NR LIII/527/14 w spra-
wie planu pracy Komisji Budżetu i Finan-
sów Rady Miejskiej na II półrocze 2014r. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej na II półrocze 2014r. 

UCHWAŁA NR LIII/528/14 w spra-
wie planu pracy Komisji Planowania i 
Rozwoju Gospodarczego Rady Miej-
skiej na II półrocze 2014r. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego na 
II półrocze 2014r. 

UCHWAŁA NR LIII/529/14 w spra-
wie planu pracy Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej 
na II półrocze 2014r. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia na 
II półrocze 2014r. 

UCHWAŁA NR LIII/530/14 w spra-
wie planu pracy Komisji Promocji Mia-
sta i Współpracy Europejskiej Rady 
Miejskiej na II półrocze 2014r. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej 
na II półrocze 2014r. 

UCHWAŁA NR LIII/531/14 w spra-
wie planu pracy Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej na II półrocze 2014r. 

Przyjmuje się plan pracy Komisji 
Statutowej na II półrocze 2014r.

  B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

Przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bie-
lawie realizowany jest projekt Re-
animacja podwórek. W ramach 
projektu odbyły się już zajęcia po-
dwórkowe dla dzieci. Na kolejną ich 
część zapraszamy przez cały sier-
pień. Zajęcia są bezpłatne i obej-
mują szeroką tematykę, skupiając 
się głównie na zajęciach twórczych 
(manualnych), choć nie zabraknie 
też (wspierających) zabaw rucho-
wych i animacyjnych. Zajęcia będą 
w dużej mierze dotyczyły przestrze-
ni i możliwości jej wykorzystania. 
Więc co będziemy robili? Przede 
wszystkim: makietowali, budowali, 
kreowali, tworzyli, projektowali, le-

pili i malowali. Poruszymy tematykę 
miejskiej architektury, sztuki, dizajnu 
i architektury krajobrazu. Wszyst-
ko to z wykorzystaniem (przede 
wszystkim) materiałów naturalnych 
i materiałów do recyclingu. 

Zajęcia będą się odbywać raz 
w tygodniu na każdym z czterech 
podwórek w różnych częściach Bie-
lawy (plac zabaw ul. Przodowników 
Pracy 28, plac zabaw os. Włóknia-
rzy 19, plac zabaw os. XXV-lecia, 
plac zabaw Miasteczko Urwisów). 
W ramach projektu odbędą się tak-
że inne wydarzenia: warsztaty pro-
jektowe dla młodzieży, happeningi i 
gra miejska. 

Szczegóły oraz bieżące infor-
macje o projekcie można znaleźć 
na stronie: http://przestrzenspolec-
zna.wordpress.com/ bądź na Face-
booku: https://www.facebook.com/
przestrzenspolecznaa

Pomysłodawczynią i realiza-
torką projektu jest mgr inż. Agniesz-
ka Juraszek, architekt krajobrazu i 
animator społeczności lokalnych. 
Projekt realizowany jest w ramach 
Stypendium z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

 Serdecznie zapraszamy!

Reanimacja podwórek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmienia siedzibę

Następuje zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bielawie. Od 18 sierpnia będzie funkcjonować w budynku przy ul. 
Wolności 109 – I piętro (w budynku gdzie mieści się Urząd Pracy), a nie 
jak dotychczas w budynku przy ul. Wolności 22.

Bez zmian pozostaje telefon do Poradni – 74 833 82 99.
Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby Poradni.

Szanowni Mieszkańcy Bielawy
Z okazji 90-lecia nadania Bielawie praw miejskich planowane jest, 

jeszcze w tym roku, umieszczenie “kapsuły czasu”. Jedną z propozycji 
jest umieszczenie w niej zdjęć bielawskich rodzin mieszkających w na-
szym mieście w 2014. Prosimy więc chętnych o wykonanie zdjęcia w 
formacie A5 i przekazanie do połowy października 2014 r. do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie z adnotacją: jaką rodzinę przedsta-
wia i przy jakiej ulicy ona mieszka (bez podawania numeru mieszkania).  
Wszystkie zdjęcia zostaną zalaminowane i umieszczone w kapsule.  

W sytuacji potrącenia zwie-
rzęcia na drodze podpowiadamy 
jak należy się zachować oraz jakie 
przysługują nam prawa i obowiązki. 
Kierowca powinien zachować więc 
standardowe procedury. Zgodnie z 
obowiązującym prawem, kierowca, 
który potrącił zwierzę, powinien mu 
zapewnić stosowną pomoc lub zgło-
sić zaistniałą sytuację odpowiednim 
służbom tj.: lekarzowi weterynarii, 
członkowi Polskiego Związku Ło-
wieckiego, inspektorowi organizacji 
społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, funk-
cjonariuszowi Policji, straży ochrony 
kolei, straży gminnej, Straży Granicz-
nej, pracownikowi Służby Leśnej lub 
Służby Parków Narodowych, strażni-
kowi Państwowej Straży Łowieckiej, 
strażnikowi łowieckiemu lub strażni-
kowi Państwowej Straży Rybackiej.

Zapewnienie pomocy zwie-
rzęciu lub zawiadomienie jednej ze 
służb to obowiązek, o którym zapo-
minają kierowcy. W przypadku na-
jechania na małe zwierzę, kierowcy 

Pomoc rannej zwierzynie w przypadku 
wypadku komunikacyjnego

rzadko kiedy zatrzymują samochód, 
by zobaczyć, co stało się z potrąco-
nym zwierzęciem, o czym zresztą 
można się przekonać, widząc leżą-
ce na poboczach lub środkach dro-
gi nieuprzątnięte zwłoki zwierząt. 
Takie postępowanie może jednak 
słono kosztować. Za ucieczkę z 
miejsca wypadku i pozostawienie 
rannego zwierzęcia bez pomocy, 
grozi kara aresztu lub grzywny.

Ponadto do obowiązków kie-
rującego należy usunięcie ranne-
go (lub martwego) zwierzęcia z 
drogi, jeżeli jego pozostawienie na 
drodze mogłoby zagrozić bezpie-
czeństwu ruchu, lub oznaczenie  
położenia zwierzęcia (np. poprzez 
trójkąt ostrzegawczy) w sposób wi-
doczny w dzień i w nocy, jeżeli jego 
usunięcie z drogi nie jest możliwe.

Jeśli ranne zwierzę stanowi 
zagrożenie dla innych kierowców, 
trzeba zawiadomić policję, do któ-
rej obowiązków należy czuwanie 
nad bezpieczeństwem i porząd-
kiem ruchu na drogach. 

Na podwórkach wcale nie musi być nudno
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Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie już po raz 
ósmy zorganizował festyn  
pt. „Wakacje w kolorach tęczy”. 
Impreza odbyła się 24 czerwca w 
związku z realizacją działań śro-
dowiskowych w ramach projektu 
systemowego „Dać szansę” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego POKL.

Festyn zorganizowano w 
partnerstwie z Ekologiczną Szko-
łą Podstawową nr 7 w Bielawie 
oraz przy współpracy wolontariu-
szy. Dzięki sprzyjającym warunkom 
atmosferycznym, zorganizowany 
został na terenie ogrodu Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Impreza zgro-
madziła około 100 dzieci w różnym 
wieku. 

Celem festynu była integracja 
społeczności lokalnej, tj. wspólne 
uczestnictwo w zabawie uczniów 

ze szkoły podstawowej oraz dzieci 
z rodzin, które uczestniczą w pro-
jekcie systemowym ‚’Dać szansę’’ 
w 2014r. 

Wspólna zabawa służyła 
zwiększeniu spójności grupy, mia-
ła korzystny wpływ na komunikację 
i wzajemne zrozumienie, zwiększy-
ła poczucie bezpieczeństwa wśród 
dzieci, poprawiła nastrój, podniosła 
gotowość do współdziałania. Poka-
zała również jak można aktywnie 
spędzać wolny czas, ucząc się przy 
tym „zdrowych” wzorców zachowań 
i obyczajowości kulturowej oraz 
wprowadziła uczestników zabawy w 
sielankowy nastrój będący począt-
kiem zbliżających się wakacji.

Podczas dwugodzinnej roz-
rywki nie zabrakło piosenek, za-
baw oraz konkursów prowadzo-
nych przez pracowników Ośrodka. 

Harce dały dzieciom dużo swobo-
dy, wyzwoliły niesamowitą energię, 
umożliwiły wszystkim wspólną, ak-
tywną zabawę bez rywalizacji. 

W tym roku główną atrak-
cją imprezy była duża, kolorowa, 
dmuchana zjeżdżalnia, która za-
pewniła beztroską i bezpieczną 
zabawę wszystkim dzieciom oraz 
każde z nich otrzymało również 
watę cukrową. Ponadto w trakcie 
zabawy uczestnicy imprezy mogli 
posilić się smakowitą pizzą, drob-
nymi słodkościami, jak również 
zakosztować ogromnej waty cu-
krowej.

Podsumowując, można 
śmiało stwierdzić, że festyn udał 
się w 100 %, bo dzięki zabawie 
dzieci uczą się sympatii i zaufa-
nia do innych, pobudzają swo-
je inwencje twórcze, przełamują  
nieśmiałość oraz pokazują swoje 
dobre strony, jak również zyskują 
cenne umiejętności obcowania z 
grupą.

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie w okresie od 
29.05.2014r do 31.05.2014r zor-
ganizował dla grupy 34 osób (wo-
lontariuszy oraz osób objętych i 
zainteresowanych pracą wolonta-
rystyczną) warsztaty wyjazdowe do 
Jakuszyc pt. „Wolontariat – jestem 
na tak”.

Wyjazd odbył się w ramach 
programu „Bielawskie Centrum 
Aktywności Lokalnej” – Program 
Rewitalizacji Społecznej współfi-
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowa-
nego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie w partnerstwie z 
Chrześcijańską Misją Pomocy Lu-
dziom Uzależnionym „Nowa Na-
dzieja”.

W trakcie pobytu zorganizo-
wano zajęcia nt. wolontariatu takie 
jak „Wolontariat w teorii i praktyce”, 
„Wolontariat w Afryce”  czy zajęcia 
z komunikacji interpersonalnej.

Oprócz warsztatów zapew-
niono szereg atrakcji takich jak: 
wyjazd do Harachova, zwiedza-
nie Szklarskiej Poręby, zwiedzanie 
Karkonoskiego Parku Narodowego 
oraz wjazd kolejką linową na Szre-
nicę, zwiedzanie wodospadu Ka-
mieńczyka, wizyta w Karkonoskim 
Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wolontariat – jestem na tak

Uczestnicy poszerzyli swo-
ją wiedzę na temat pracy wolonta-
rystycznej oraz zdobyli nowe do-
świadczenia.

Sporządził: Michał Słota
Specjalista 

ds. promocji Programu BCAL
OPS Bielawa 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielawie, realizując Pro-
gram Rewitalizacji Społecznej 
pt. „Bielawskie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej” współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, w dniach 25-26 
czerwca zorganizował 2-dniowy 
wyjazd edukacyjno - integracyjny 
dla 8 matek samotnie wychowują-
cych dzieci – wraz ze swoimi po-
ciechami.

Grupa 28 osób wybrała się 
do do Parku Narodowego Gór Sto-
łowych, stacjonowaliśmy w miej-
scowości Karłów. Program wy-
cieczki przewidywał odwiedzenie 
i zabawę w Parku Dinozaurów w 
Karłowie. Na powierzchni 8300 m2 
znajdowało się 30 figur odzwier-
ciedlających prehistoryczne zwie-
rzęta.

Atrakcją drugiego dnia wy-
cieczki było wejście wraz z prze-
wodnikiem na Szczeliniec Wielki 
– najwyższy szczyt w Górach Sto-
łowych. Uczestnicy w przystępny, 
dowcipny i interesujący sposób 
zostali zapoznani przez przewod-
niczkę z legendami Gór Stoło-
wych.

Ponadto, w trakcie trwania 
wyjazdu odbyły się zajęcia ma-
jące na celu integrację matek z 
dziećmi, wzmocnienie więzi ro-
dzinnych, naukę organizacji cza-
su wolnego dzieci, wsparcie w 
codziennych trudnościach oraz 
zapoznanie z metodami wycho-
wawczymi.

Zajęcia minęły w bardzo 
przyjaznej, pełnej dobrego humo-
ru i radości atmosferze. Najwięk-
szym podziękowaniem dla nas 
jako organizatorów był uśmiech 
na twarzach zadowolonych 
uczestników. Wróciliśmy podeks-
cytowani i pełni wrażeń z pytania-
mi o kolejne możliwości spędze-
nia czasu w takiej formie.

  OPS Bielawa

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – 
Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla 
samotnych matek”

„Wakacje w kolorach tęczy 2014”

Wolne miejsca na wczasy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie informuje, że jest jeszcze kilka wolnych 

miejsc na wczasy w Ustroniu Morskim od 1 do 14 września. Chętnych zapraszamy.
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Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się ok. 1 września.

To nowa pozycja wydawni-
cza Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy. Promocja książki odbyła się 
30 czerwca w Dolnośląskim Inku-
batorze Art-Przedsiębiorczości, a 
zaszczycili ją swoją obecnością m. 
in. Agata Sikora - skarbnik Dolno-
śląskiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego we Wrocławiu, 
Grażyna Wójcik – kierownik Wy-
działu Spraw Obywatelskich Sta-
rostwa Powiatowego w Dzierżonio-
wie, Roman Kowalczyk – członek 
Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa, Leszek Stróżyk – 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, Urszula Ubych – dyrek-

tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie oraz Aleksander Siód-
mak – prezes Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego i Jan Gładysz 
– dyrektor – współorganizatorzy 
promocyjnego spotkania.

I kilka słów o samej książ-
ce. Jest to praca zbiorowa pod 
redakcją Ewy Glury – prezes To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy, a 
autorami tekstów są członkowie 
Towarzystwa: Krzysztof Pludro 
– Rys historyczny, Józef Kosiń-
ski – Bielawska oświata w latach 
1924-2014, Tadeusz Dzigoński – 
Sport w Bielawie lata 1924-2014, 
Ewa Glura – Kultura w Bielawie 
oraz Barbara Lesiewicz – Bie-
lawski Samorząd. Projekt okładki i 
przygotowanie do druku – Michał 
Sawicki, druk i oprawa – Studio 
Edytor Drukarnia Wydawnictwo. 
Wydanie książki zostało sfinanso-
wane przez Gminę Bielawa i Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielawy.

 Opracowanie to zostało 
wydane – jak podkreśliła w słowie 
wstępnym Ewa Glura – z okazji 90. 
rocznicy nadania praw miejskich 
Bielawie i 170. rocznicy powstania 
tkaczy sowiogórskich.

 Z pewnością jest to publi-
kacja, z którą warto się zapoznać. 
Szczególnie ważna dla osób, które 
pasjonują się historią naszego mia-
sta.

Podczas spotkania Krzysz-
tof Pludro zwrócił uwagę na fakt, 
iż w przyszłym roku obchodzić bę-
dziemy 100-lecie urodzin i 30-lecie 
śmierci Kazimierza Tłokińskiego, 
wieloletniego dyrektora bielawskie-
go Liceum Ogólnokształcącego 
oraz autora pierwszej monografii 
Bielawy w języku polskim.

Warto jeszcze dodać, że spo-
tkanie promocyjne uświetnili swo-
imi występami duet Maryla i Wa-
cław oraz Agnieszka Letniowska.

 Barbara Lesiewicz

Ukazała się książka „Bielawa w kalejdoskopie 1924-2014”

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie realizuje dwa projekty 
na które pozyskał dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Dać szansę” współ-
finansowany ze środków EFS 
POKL w ramach Priorytetu VII, 
Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
realizowany jest przez OPS od 
2008r. W latach 2013-2014 wspar-
ciem objętych zostanie około 100 
osób. Od początku trwania, tj. od 
2008r., do projektu przystąpiło 378 
osób, a ponad 700 objęto działa-
niami środowiskowymi. Obecnie 
grupa 20 osób uczestniczy w bez-
płatnych kursach podnoszących 
kwalifikacje. 10 osób uczęszcza na 
kurs „Profesjonalna pomoc domo-
wa”, a kolejne 10 na „Magazynier 
z obsługą wózków widłowych”. Po-
nadto 4 osoby odbywają staże za-
wodowe w ramach projektu. Planu-
je się organizację kolejnych kursów 
i staży zawodowych. Swoją pracę 
prowadzą tu również doradcy za-
wodowi, asystenci rodziny oraz 
psycholog. Wszystkie te działania 
mają na celu zwiększenie aktywno-
ści społecznej i zawodowej benefi-
cjentów.

Drugim Projektem realizowa-
nym przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie jest Projekt Re-
witalizacji Społecznej. Program pt. 
„Bielawskie Centrum Aktywno-
ści Lokalnej” współfinansowany 
jest również ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Program 
BCAL realizowany jest w okresie 
od 01.12.2013r do 30.11.2014r. Na 
chwilę obecną do Programu przy-
stąpiło 291 osób, które uczestniczą 
w różnego rodzaju zajęciach. Są to 
m.in.: zajęcia arteterapii dla dzie-
ci, zajęcia w Klubach CAL, zajęcia 
sportowe, języka angielskiego czy 

komputerowe. Prowadzone są tak-
że warsztaty rozwijające uzdolnie-
nia: filmowe, teatralne czy wizażu i 
charakteryzacji. Nadmienić należy, 
że m.in. w ramach tych warsztatów 
oraz całego Programu 06.06.2014r 
zorganizowano i przedstawiono 
spektakl pt. „Krwawy Sąd” będący 
inauguracją współorganizowanych 
i współfinansowanych Dni Biela-
wy. Działa tu również Centrum Wo-
lontariatu oraz Klub Seniora. Swo-
ją pomoc oferują również prawnik, 
psycholog, doradca zawodowy. 
Ponadto prowadzone są treningi 
kompetencji społecznych, terapie 
uzależnień, warsztaty umiejętności 
wychowawczych czy relaksacja. W 
ramach działań zorganizowany jest 
tzw. „Festiwal podwórek” i różne-
go rodzaju szkolenia wyjazdowe, a 
także „Wyjścia do Instytucji Kultu-
ry” oraz szereg innych działań dla 
mieszkańców. 

Wszystkie te działania są bez-
płatne i skierowane są do miesz-
kańców dolnej i górnej Bielawy. 
Program pt.” Bielawskie Centrum 
Aktywności Lokalnej” realizowany 
jest w partnerstwie z Chrześcijań-
ską Misją Pomocy Ludziom Uza-
leżnionym „Nowa Nadzieja”.

Więcej informacji uzyskać 
można w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielawie, ul. 3 
Maja 20 lub pod nr telefonu 74 833 
47 93.

Dzięki pozyskanym środkom 
z Funduszy Europejskich Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bielawie 
może zaoferować mieszkańcom 
Bielawy wiele form wsparcia i po-
mocy oraz podjąć szereg inicjatyw 
na rzecz środowiska lokalnego.

 Sporządził:
 Michał Słota 
 OPS Bielawa

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach BCAL

29 czerwca odbyła się 6 
edycja bielawskiej gry terenowej 
Poszukiwacze Złotego Pazura. 
Uczestnicy, jak co roku zmagali 
się z zaszyfrowanymi informacjami 
umożliwiającymi odnalezienie po-
szczególnych „stacji” gry. Tam, wy-
konując zadania, otrzymywali kolej-
ną wskazówkę oraz cyfry do kodu, 
który otwierał szkatułkę zawierają-
cą złoty pazur sowy. 

Z siedmiu zgłoszonych dru-
żyn, na starcie zjawiło się siedem. 
Te 21 osób borykało się z zadania-
mi wymyślonymi przez organizato-
rów. Musieli rozdzielić nić, wyrobić 

ciasto na „chleb” czy nauczyć na 
pamięć kilka zwrotek pieśni „Krwa-
wy Sąd”. Jednym z zadań, z jakie-
go musieli wywiązać się na „stacji”, 
było wykonanie tzw. sweetfotki z 
wieży widokowej na górze Parko-
wej (zdjęcia w galerii) . 

W tym roku zwyciężyła dru-
żyna rodziny Piechowiczów, na 
drugim miejscu była zjednoczona 
ekipa Sławomira Jurgowiaka i ro-
dziny Stysiów, a na trzecim rodzi-
na Rzeszótków. 

Wszystkie drużyny ukończy-
ły grę, a debiutanci zapowiedzieli 
ostrą walkę w przyszłym roku.

Złoty Pazur odnaleziony

Jak co roku, tym razem w lip-
cu  klub „Pozytywka” z siedzibą w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Bielawie zorganizował  wakacje dla 
dzieci. Zajęcia odbywały się  we 
wtorki, czwartki i piątki w godz. od 
10.00-14.00. Różnorodność zajęć. 
takich jak  piknik, pieczenie kiełba-
sek, wspólne śpiewy, tańce, przed-
stawianie teatrzyku, kino domo-
we,  spacery, a zwłaszcza zajęcia 
z pedagogiki zabawy sprawiały, że 
zajęcia cieszyły się dużym powo-
dzeniem. Dzieci korzystały także z 
innych działów  biblioteki, zwiedziły 
placówkę muzealną, skorzystały z 
zaplecza multimedialnego, a także  
z bibliotecznego teatrzyku, w któ-
rym same brały udział. 

Radosny nastrój wakacji 
można usłyszeć  na stronie mbp-
bielawa.pl - klub Pozytywka-Aktu-
alności w piosenkach śpiewanych 

„Wakacje  z Panią Basią” 

przez dzieci, które udało się zareje-
strować w studio nagraniowym. To 
wspaniała pamiątka pobytu dzieci 

na wakacjach w bibliotecznym klu-
bie, które pozostając w Bielawie 
wcale się nie nudziły.  

Dział dziecięco-młodzieżowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Piastowskiej 19c zwrócił się do czy-
telników z pytaniem „Podczas lata 
będę czytał(a)?” Odwiedzający dział w 
dniach od 11 do 27 czerwca mogli od-
dać głos. Zadanie polegało na wybo-
rze 1 lub 2 odpowiedzi. 1) Serie z ulu-
bionym bohaterem, 2) Lektury szkolne, 
3) Bajki i wierszyki. Po podsumowaniu 
odpowiedzi podajemy wyniki ankiety: 
uczestników, którzy zagłosowali - było 
113 osób, zaś suma odpowiedzi wy-
niosła 161. Dziękujemy za udział w an-
kiecie wszystkim chętnym. Hasło „Wa-
kacje to znakomity czas z książką!” 
zostało zauważone i jeśli choć w czę-
ści zostanie zrealizowane to będzie to 
sukces i wielka przyjemność każdego 
czytającego. Bezapelacyjnie wygrały 
SERIE Z ULUBIONYM BOHATEREM 
- 106 głosów. Dział dziecięco-młodzie-
żowy na bieżąco dokonuje zakupów 
znanych serii dla dzieci i młodzieży z 
kategorii fantastycznej, przygodowej, 
przyrodniczej, komedie, thrillery, litera-
tura faktu. BAJKI I WIERSZYKI otrzy-
mały 33 głosy. Dzieci lubią śmiać się 

Podczas lata będę czytał(a)?
i trochę bać. Nasza biblioteka dba o 
najmłodszego odbiorcę i wprowadza 
do księgozbioru książeczki zabawki i 
zbiorki wierszy autorów znanych i na-
gradzanych. LEKTURY SZKOLNE za-
znaczono - 22 głosy. Pierwsze skoja-
rzenie z lekturami to obowiązek, praca 

nad tekstem i nuda. Dlatego nie dziwi 
wynik. Lektura to „to, co się czyta lub 
co należy przeczytać”. Kanon literatu-
ry dziecięcej łączy pokolenia i wzbu-
dza zainteresowanie książką nowych 
czytelników.  

  Jolanta Pawlak

Współautorzy książki: 
Tadeusz Dzigoński i Krzysztof Pludro

Wspólne zdjęcie poszukiwaczy Złotego Pazura
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Sudeckie Lato 2014
Słoneczna aura sprawiła, że na tegoroczne Sudeckie Lato (12 lipca) przybyły tłumy mieszkań-

ców Bielawy, zwłaszcza na wieczorne koncerty.
Ale po kolei. Rozpoczęło się zawodami wędkarskimi o puchar Burmistrza miasta Bielawa, a 

następnie imprezami sportowymi: joga, body shock, nordic walking, zespół FUEGO – integracyjna 
zabawa bałkańska, dwugodzinnym maratonem fitness (była okazja do schudnięcia), które zakoń-
czyli siłacze.

Na estradzie najpierw wystąpił Mariusz Kalaga – wokalista muzyki pop i country. W latach 90. 
występował w kilku zespołach muzycznych, m.in. Duo For You, Johnny Walker Band, Gang Marcela. 
W czerwcu 2000 wyjechał do Nashville w USA na największy na świecie Festiwal Muzyki Country 
Fan Fair, gdzie wystąpił w jednym z klubów. W trakcie tego pobytu zagrał również w Chicago, gdzie 
wystąpił dla Polonii amerykańskiej. Po powrocie do Polski w lipcu tego samego roku założył zespół 
Partners, z którym występuje do dnia dzisiejszego. 

Następnie zaprezentował się zespół DUST – zwycięzca III konkursu zespołów rockowych 
ROCKMANIA.

Gwiazdą Sudeckiego Lata był zespół Budka Suflera – zespół założony w Lublinie w 1974 r. 
przez Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę. Trasą koncertową, na której także znalazła się 
Bielawa, zespół żegna się z publicznością. Więc była to ostatnia szansa posłuchania Budki Suflera, 
z którą wystąpili także Izabela Trojanowska i Felicjan Andrzejczak. Usłyszeliśmy najbardziej znane 
piosenki, m. in.: „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Cały mój zgiełk”, „Twoje radio”, „Cisza jak ta”, „Noc ko-
mety”, „Cień wielkiej góry” „Takie tango”, „Bal wszystkich świętych”. 

         Barbara Lesiewicz
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6 lipca  na terenie OW Sudety 
stawili się miłośnicy i sympatycy ko-
larstwa  górskiego MTB. Ponad 230 
kolarzy wystartowało w II Sowiogór-
skim  Maratonie Rowerowym. W 
słonecznej, pięknej  pogodzie zawod-
nicy rywalizowali na trzech dystan-
sach, tj. JUNIOR - 10 km, MINI - 31,5 
km oraz MEGA - 53 km. Na starcie 
oprócz zawodników z „naszego tere-
nu „ (Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów 
i okolice) stawili się  również miłośni-
cy MTB z Wrocławia, Wałbrzycha, 
Barda, Kudowy Zdroju, Jeleniej Góry, 
Zielonej Góry, Torunia i Białegostoku.

Na dystansie MINI sklasyfiko-
wano 118 zawodników i 11 zawod-
niczek. Na dystansie MEGA skla-
syfikowano 80 zawodników i trzy 
zawodniczki. Wielkie brawa za pod-
jęcie wyzwania przez panie, które w 
klasyfikacji  czasów brutto zajęły od-
powiednio 46, 72 i 81 miejsce.

Organizator nie zapomniał o 
najmłodszych miłośnikach dwóch kó-
łek, dla których zorganizowano wyści-
gi 5, 7 i 10-latków. Jak zwykle, były to 
wyścigi z największym i najgłośniej-
szym dopingiem kibiców. Wszystkie 
startujące dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy i słodkie upominki od or-
ganizatora.

Największym szczęśliwcem zo-
stał jednak Tomasz Piórek z Wrocła-
wia, zdobywca głównej nagrody (ro-
wer) ufundowanej przez Dream–Bike 
Profesjonalny Sklep Rowerowy w 
Bielawie.

W ramach II Sowiogórskiego 
Maratonu Rowerowego rozegrano 
również II Mistrzostwa MTB LIN-
COLN ELEKTRIC. Na dystansie 
MININ zwyciężył Grzegorz Babiń-
ski, drugie miejsce wywalczył Paweł 
Szczepaniak a miejsce trzecie zdo-
był Dariusz Podgórski. Na dystan-
sie MEGA – pierwsze miejsce Jacek 
Sury, drugie Krzysztof Kupiec a 
trzecie Paweł Chojnicki 

Puchar  Burmistrza dla naj-
twardszego mieszkańca Pieszyc zdo-
był Marek Górniak.

Na najkrótszym dystansie JU-
NIOR sklasyfikowano  12 zawod-
ników i jedną zawodniczkę. Wśród 
chłopców zwyciężył Łukasz Orze-

II Sowiogórski Maraton Rowerowy
chowski z Barda, drugi był Miłosz 
Marzec z Bielawy a trzecie miejsce 
wywalczył Kacper Słowik z Olesna. 
Znakomity wynik uzyskała Paula 
Bednarczyk z Barda Śląskiego, któ-
ra w klasyfikacji generalnej  zajęła II 
miejsce.

Wyniki dystansu MINI: Klasy-
fikacja OPEN  KOBIETY - 1.Mał-
gorzata PODGÓRSKA Bielawa, 2. 
Maria WESOŁOWSKA  Wrocław, 3. 
Aleksandra ZINIÓWKO Białystok, 
4. Kamila PIECHOWICZ Bielawa, 5. 
Joanna KWIATKOWSKA Zagórze 
Śląskie, Klasyfikacja OPEN  MĘŻ-
CZYŹNI - 1. Andrzej WRONA Łę-
czyca, 2. Piotr HAREWSKI Wrocław, 
3. Daniel GUSZCZAK Wałbrzych, 4. 
Grzegorz BAGIŃSKI Bielawa, 5. Da-
riusz PODGÓRSKI  Bielawa.

Kategorie wiekowe: K-2 - 1. 
Marta Wesołowska Wrocław, 2. Jo-
anna Kwiatkowska  Zagórze Ślą-
skie, K-3 - 1. Kamila Piechowicz 
Bielawa, 2. Anna Michalik Wro-
cław, 3. Katarzyna Sobaczyńska 
Niedźwiedzica, K-4 - 1. Małgorzata 
Podgórska Bielawa, 2. Aleksandra 
Winówko Białystok, 3. Anna Jaku-
bowska-Kort Kudowa Zdrój, M-1 - 1. 
Jan Piasecki Bielawa, 2. Sebastian 
Leśków Bardo

3. Rafał Sycha Szczano Zdrój, 
M-2 - 1. Piotr Harewski Wrocław, 
2. Daniel Łuszczak Wałbrzych, 3. 
Grzegorz Babiński Bielawa, M-3 - 
1. Andrzej Wrona  Łęczyca, 2. Szy-
mon Krzysztofczyk Srebrna Góra, 
3. Artur Jędrychowski Bielawa, M-4 
- 1. Dariusz Podgórski Bielawa, 2. 
Jzaak Soból Bielawa, 3. Krzysztof  
Sadurski Pieszyce, M-5 - 1. Stani-
sław Łozdowski Bielawa, 2. Zbi-
gniew Strzałkowski Jary, 3. Andrzej 
Łozdowski Bielawa.

Klasyfikacja drużynowa - 1. 
DRUŻYNA SZPIKU z Wrocławia, 2. 
MTB WALIM, 3. DREAM –BIKE.PL 
BIELAWA.

Wyniki dystansu MEGA: Klasy-
fikacja OPEN KOBIETY - 1. Dorota 
SZUL   Wrocław, 2. Joanna BAGIŃ-
SKA Bielawa, 3. Dorota WIZNER 
Wrocław, Klasyfikacja OPEN MĘŻ-
CZYŹNI - 1. Piotr SUŁEK Jaworzyna 
Śląska, 2. Dariusz POROŚ Wrocław, 

3. Krzysztof PALUSZEK Głuszyca, 
4. Robert BACHMATIUK  Głuszyca, 
5. Jacek SURY Bielawa.

Kategorie wiekowe: K-3 - 
1.Dorota Szul Wrocław, K-4 - 1. 
Joanna Babińska Bielawa, 2. Do-
rota Wizner Wrocław, M-1 - 1. Szy-
mon Kułagowski Toruń, 2. Dominik 
Toczka Bielawa, M-2 - 1. Artur Paw-
laczek Bielawa, 2. Ignacy Dumin 
Jelenia Góra, 3. Maciej Gilewski 
Kudowa Zdrój, M-3 - 1. Piotr Sułek 
Jaworzyna Śląska, 2. Dariusz Poroś 
Wrocław, 3. Krzysztof Paluszek Głu-
szyca, M-4 - 1. Robert Bachmatiuk 
Głuszyca, 2. Robert Zięba Wrocław, 
3. Artur Gilewski   Kudowa Zdrój, 
M-5 - 1. Roman Skowroński Biela-
wa, 2. Ireneusz Biernacki   Dzierżo-
niów, 3. Adam Płaszczyk Bielawa.

Klasyfikacja drużynowa - 
1.KLUB  KOLARSKI ZIEMI KŁODZKIEJ

2.ADEX BIKE TEAM WRO-
CŁAW, 3.DREAM-BIKE.PL BIELAWA

Wyścigi dzieci: Chłopcy 
do 5 lat - 1. Karol Smoliński, 2. Fi-
lip Michalak, Dziewczęta do 7 lat - 
1.Oliwia Piotrkowska, 2. Aleksandra 
Mrzygłód, 3. Natalia Bartosiewicz, 4. 
Natalia Sroka, 5. Julia Antonina Ski-
bińska, Chłopcy do 7 lat - 1.Bartosz 
Samul, 2.Michał Karczmarek, 3.Mi-
kołaj Karczmarek, 4.Alan Podleśny, 
5.Piotr Stawicki, Dziewczęta do 10 
lat - 1.Małgorzata Stawiska, 2.Nata-
lia Firlej, 3.Klaudia Kłębek, 4.Nata-
lia Bartosiewicz, poza konkurencją 
– Magda Sydorak, Chłopcy do 10 
lat - 1.Wiktor Sury, 2.Dominik Firlej, 
3.Marcin Drzazga, 4.Oskar Sroka , 
5.Igor Świerk. 

Zwycięzcy w kategoriach wie-
kowych i klasyfikacji drużynowej 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplo-
my. Zwycięzcy w kategoriach open  
pamiątkowe medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy zwycięzcom i 
wszystkim uczestnikom.  Zaprasza-
my do Bielawy na kolejną edycję So-
wiogórskiego Maratonu Rowerowego 
w przyszłym roku.

Pełne wyniki na stronach; www.
osir.bielawa, www.datasport.pl

 Czesław Szewczyk

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie rozpoczęła w maju cykl 
spotkań „Kulturalnie i globalnie – 
biblioteka miejscem spotkań wielu 
kultur”. Tematem pierwszego spo-
tkania byli nasi południowi sąsiedzi, 
a o Czechach opowiadał młodzieży 
z Gimnazjum  nr 2, Bohdan Jane-
czek, rodowity Czech mieszkający 
od kilku lat w naszym kraju.

Ten niezwykle interesują-
cy, inteligentny i bardzo otwarty 
młody człowiek uczestniczył tak-
że w czerwcowym spotkaniu Dys-
kusyjnego Klubu Książki (DKK). 
Nasz gość, człowiek wielu pasji i 
zainteresowań, zrobił na wszyst-
kich klubowiczkach DKK ogromne 
wrażenie. Z wykształcenia muzyk, 
zawodowo obrał inną drogę, zosta-
jąc m.in. mediatorem kultury. Pan 
Bohdan, władający przepiękną pol-
szczyzną, już jako nastolatek czytał 
w oryginale Sienkiewicza, którego 
poleciła mu babcia - bibliotekarka. 
Z lekkością i humorem opowiadał o 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Kulturalnie i globalnie – Czechy
bardzo różnych kwestiach, a klubo-
wiczki miały do niego wiele pytań. 

Bardzo ciekawiło nas, m. in. 
spojrzenie rodowitego mieszkań-
ca Czech na bardzo poczytne w 
Polsce książki Mariusza Szczygła, 
traktujące o naszych południowych 
sąsiadach i ich niezwykle barwnej 
kulturze. Bohdan Janeczek po-
twierdził dużą znajomość czeskich 
realiów przedstawianych przez 
Szczygła, stwierdził jednak, że opi-
sywane przykłady, m. in. te doty-
czące pochówków są raczej jaskra-
wymi wyjątkami, a nie społeczną 
normą. Równie interesującym nas 
zagadnieniem był powszechny w 
Czechach ateizm oraz stereotypy o 
Polakach będące w obiegu wśród 
Czechów.

Spotkanie bez wahania uznać 
można za niezwykle udane. W bar-
dzo miłej atmosferze rozmawiano 
o wszystkim: o czeskiej literaturze, 
muzyce, historii, współczesnej poli-
tyce, edukacji, kuchni, służbie zdro-
wia, na stanie dróg kończąc!  
Mamy nadzieję, że Bohdan Jane-
czek jeszcze nie raz będzie gościł 
w naszej bibliotece. Zachęcamy 
wszystkich do sięgnięcia po czeską 
literaturę, obejrzenia jednej z wie-
lu genialnych czeskich komedii, a 
przede wszystkim do podróży po 
pięknych zakątkach Czech.

2, 3, 4 czerwca na zaproszenie 
bibliotekarki Jolanty Pawlak dzieci z 
przedszkoli bielawskich przyszły do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej na spo-
tkania pod hasłem „Czytanie - mądra 
rzecz!”. Zawsze warto zapraszać ma-
łych i dużych do kontaktu z książką. 
Biblioteka jest idealnym miejscem, 
gdzie młodzi i najmłodsi czytelnicy 
mają możliwość rozwoju psychicz-
nego, zdobywają wiedzę i uczą się 
myślenia. Grupa „Żabki” ze Sporto-
wego Przedszkola Niepublicznego 
wybierała sobie wiersze, które czyta-
ne przez dorosłych dostarczyły wie-
dzy o częściach ciała - mózgu, uchu, 
języku. Dzieci zachęcone podały 
swoje imiona, liczyły paluszki, roz-
wiązywały zagadki obrazkowe i po-
wtarzały zwrotki wiersza „O czym my-
śli bielawska sowa” Izabeli Sędziwej 
pochodzącego ze zbiorku Sudecka 
poezja i proza I. Niech wypożyczone 
książki „Cynamon i Trusia: wierszyki 
od stóp do głów” Ulf Stark oraz „Lu-
dwik Jerzy Kern dzieciom” dostarczą 
maluchom wiele radości. 

Dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola Integracyjnego prowadzone-
go przez Zgromadzenie Sióstr Augu-
stianek ładnie zaśpiewały piosenkę 
o żabkach i bawiły się w „Mam chu-
steczkę haftowaną”. Cierpliwie słu-
chały historii o chłopcu, który czas 
spędzał ciągle przed telewizorem. 
Zaimprowizowana scenka rozmowy 
gospodarza i krasnala (postacie z te-
atrzyku „Kukiełkowo”) o tym - Co to 

jest czytanie?  Co to jest telewizor? 
Jak „czytać” fotografie? rozbawiła na 
tyle grupę, że chętnie przedszkolaki 
wysłuchały tekstu „Słonie przy fon-
tannie” Justyny Śmiatacz wyróżnio-
nego w I Konkursie Literackim Na 
Utwór Inspirowany Fotografiami Bie-
lawy. Książki dostarczają wielu wra-
żeń i odpowiedzi na trudne pytania. 
Poszukajcie „Skąd się biorą dziury w 
serze?” Marty Petry Schmitt. 

Przedszkolaki z grupy „Żabki” 
z Przedszkola Niepublicznego „We-
sołe Krasnoludki” zostały przywita-
ne wierszem Izabeli Czerwińskiej 
„Słonie”, którego inspiracją było sta-
re zdjęcie. Starszaki mogły wykazać 
się spostrzegawczością przy rozpo-
znawaniu szczegółów na obrazkach 

o cyrku. Rozmowa o plusach czyta-
nia, powtarzanie rymowanki czy śpie-
wanie piosenki o lodach poziomko-
wych wywołały ruch i salwy śmiechu 
wśród uczestników. Dzieci chłoną no-
wości i chcą wiedzieć więcej. Na za-
kończenie szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie, - Dlaczego prąd nie nadaje 
się do zabawy? w bajce pt. „Tygrys w 
ścianie?!” napisanej przez Małgorza-
tę Strękowską-Zarembę. Są rzeczy, 
których w żadnym wypadku robić nie 
wolno. Czytanie do nich nie należy. 
„CZYTANIE - MĄDRA RZECZ!”. 

Dzieciom czytały bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak oraz nauczyciel-
ki Justyna Grzesiak, Marta Porad-
nik, Wioletta Rak w ramach akcji XIII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom.  

  Jolanta Pawlak

CZYTANIE - MĄDRA RZECZ!

17 czerwca dzieci z Przed-
szkola Językowego „Europejska 
Akademia Dziecka” w Bielawie i w 
Dzierżoniowie wczesnym rankiem 
wyruszyły w kierunku największego 
placu zabaw w Polsce - LOOPY’s 
World we Wrocławiu. 4000m2 po-
wierzchni zaprojektowanej z my-
ślą o dzieciach, ich bezpieczeń-
stwie, rozwoju i wyobraźni: boisko, 
tunele, labirynty, trampoliny i zjeż-
dżalnie. Dzięki lekcjom w Loopy’s 
World dzieci ćwiczą koordynację 
wzrokowo – ruchową, równowagę, 
siłę i sprawność, dbają o kondy-
cję fizyczną i prawidłową postawę 
stymulującą obydwie półkule mó-

zgowe, co ma wpływ na pozytyw-
ne uczenie się. A wszystko to w at-
mosferze współpracy i zabawy. 

Przedszkolaki wzięły udział 
w zajęciach edukacyjnych – „Świat 
Zwierząt”, dzięki któremu zgłębi-
ły wiedzę o zwierzętach afrykań-
skich i krajowych. Po dawce wie-
dzy na dzieci czekał poczęstunek 
w restauracji Loopy’s World: frytki i 
wielki kubełek lemoniady. Ostatnie 
zjazdy ze wspaniałych zjeżdżal-
ni zakończyły pobyt w Rodzinnym 
Centrum Rozrywki. Na pamiątkę 
pobytu wszystkie dzieci dostały ba-
lony i plakietki z napisem – „Naj-
ważniejsza jest zabawa”.

Mali Europejczycy w krainie zabawy
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Splendor boży i ludzki wyra-
żony w muzyce – w blasku najwięk-
szych barokowych kompozytorów 
rozpocznie się festiwal Wratisla-
via Cantans, w tym roku skupiony 
wokół tematu światła i ciemności. 
Interesującym wątkiem tegorocz-
nej edycji będzie muzyka sakralna, 
poświęcona nieustannie inspiru-
jącej twórców osobie Maryi.  
Festiwal rozpoczną dwie aranża-
cje hymnu Magnificat, w kolejnych 
dniach usłyszmy przejmujące Sta-
bat Mater Karola Szymanowskie-
go, a także średniowieczną mszę 
poświęconą „Naszej Pani” – Messe 
de Nostre Dame Guillaume’a de 
Machaut. Maestro Antonini jest 
otwarty na muzyczne poszukiwa-
nia, dlatego wykonanie średnio-
wiecznej Messe de Nostre Dame 
powierzył Graindelavoix  - belgij-
skiemu zespołowi wzbudzającemu 
skrajne emocje w środowisku mu-
zycznym. 

Graindelavoix to grupa mu-
zyków, którzy są otwarci na ekspe-
ryment i kreatywność. Ziarno gło-
su (bo tak można przetłumaczyć 
nazwę zespołu) zostało założone 
przez Björna Schmelzera w 1999 
roku. Muzycy sięgają do muzyki 
dawnej, by zrozumieć nasze czasy, 
odnaleźć ponadczasowego ducha. 
Tym, co w muzyce dawnej fascynu-
je Graindelavoix, jest związek mię-
dzy zapisem muzycznym a tym, co 

w nim nieujęte: ornamentacja, im-
prowizacja, gest….

Szczycą się bulwersowa-
niem klasyków. Kwestionują ogól-
nie przyjętą estetykę wykonywania 
muzyki dawnej. Przez jednych ko-
chani, przez drugich krytykowani. 
Graindelavoix, czyli „Ziarno głosu”, 
to muzyczny eksperyment, obok 
którego nie można przejść obojęt-
nie. 

Porywają surowymi, pozba-
wionymi konwencjonalnego „wy-
gładzenia” barwami głosów brzmią-
cych unisono. Obezwładniają 
improwizowanymi ornamentacjami. 
Raz za razem słuchaczy uderza 
harmonicznie dopełniona ściana 
głosów. Ostry jak brzytwa jest po-
stawiony w wielogłosie akord. Tacy 
właśnie są śpiewacy z graindela-
voix. A z drugiej strony… Nie mają 
tak zwanej poprawnej emisji głosu. 
Zdaniem niektórych nie śpiewają, a 
zawodzą. W materiałach na własny 
temat posługują się enigmatyczny-
mi terminami, takimi jak „psycho-
akustyka” i „duchowy automat”.

W Bielawie, a następnie we 
Wrocławiu, ten wzbudzający kon-
trowersje w środowisku muzycz-
nym zespół wykona Messe de 
Nostre Dame, najstarsze znane po-
lifoniczne opracowanie części sta-
łych mszy dokonane przez jednego 
autora. Gdy w XIV wieku francuski 
poeta i kompozytor Guillaume de 

49 Międzynarodowy Festiwal 
WRATISLAVIA Cantans

Machaut stworzył „Mszę ku czci 
Najświętszej Marii Panny”, śpiew w 
czterogłosie był sporym technicz-
nym wyzwaniem.

Najbardziej znane dzieło de 
Machaut dla dzisiejszego słucha-
cza może wydawać się otchłanią 
nieustannie na siebie nachodzą-
cych głosów. Pojedyncze słowa są 
w nieskończoność rozciągane za 
pomocą ornamentów wokalnych. 
Jednak graindelavoix wydobywają 
z Messe de Nostre Dame klarow-
ną architekturę muzyczną z koron-
kowymi zdobieniami tak, że utwór 
przypomina gotycką katedrę w Re-
ims, w której wykonywany był ku 
czci patronki świątyni. Nie jest pew-
ne, z jakiej okazji powstało dzieło 
ani czy całość cyklu została napi-
sana w tym samym czasie. Guillau-
me de Machaut skomponował tyl-
ko muzykę do części stałych mszy. 
W trakcie koncertu liturgia zostanie 
uzupełniona częściami zmiennymi 
w kontrastującym, bo jednogłoso-
wym chorale gregoriańskim.

Graindelavoix wraz z dyry-
gentem Björnem Schmelzerem za-
biorą nas w podróż do źródeł na-
szej kultury poprzez dwie formy 
śpiewu najbardziej kojarzone z Za-
chodnią Europą – polifonię i chorał 
gregoriański. Koncert jest także od-
krywczą wyprawą dla graindelavo-
ix, którzy zwykle sięgają do dużo 
odleglejszych tradycji – tureckiej, 
bizantyjskiej i kultur pogranicza Eu-
ropy. Dla publiczności będzie to też 
podróż do świata mistyki śpiewu – 
cokolwiek by mówić o belgijskim 
zespole, jest w ich muzyce ele-
ment transcendencji, której, nieste-
ty, zbyt rzadko szukamy w codzien-
nym życiu.

BIELAWA 9 września godzi-
na 19.00

Messe de Nostre Dame
Wykonawca: Graindelavoix 

(Belgia)
Wstęp:  25 zł. Normalny
             15 zł ulgowy
do nabycia 2 godziny przed 

koncertem
przedsprzedaż 01 - 08.2014 

(ograniczona ilość)  Mokis (budy-
nek art.-inkubatora I piętro p. 2.3. 
od 9.00 -15.00)

Jaką dyscyplinę sportu 
uprawiasz?

Brazylijskie jiu-jitsu. Mam w 
nim niebieski pas z czterema bel-
kami. Następnym kolorem jest pur-
pura, czyli połowa drogi do czarne-
go pasa. Trenuję też kickboxing. 

Kiedy i jak zaczęła się Two-
ja kariera?

Cztery lata temu. Wtedy tre-
nowałem rekreacyjnie i rzadko 
brałem udział w treningach. Rok 
temu kumpel, Tymek zachęcił mnie 
do trenowania. Trenuję regular-
nie już od roku. Początkowo wią-
załem swoje plany tylko z jiu-jitsu, 
ale zacząłem myśleć na poważnie 
o amatorskim MMA i wystartowa-
łem w grudniu na ALMMA we Wro-
cławiu. Niestety przegrałem, ale to 
mnie zmotywowało do intensyw-
niejszego trenowania. 

Jakie są Twoje największe 
sukcesy?

Największym sukcesem jest 
dla mnie złoto z amatorskiego pu-
charu Areny Bokserów (MMA), 
gdzie wygrałem w finale w 30 se-
kund, a także brązowy medal w Pu-
charze Polski w Luboniu (jiu-jitsu). 
Na 7 startów w Bebson Gold Team 
mam trzy złota i dwa brązy. Teraz, 
24 maja, będę walczył na mistrzo-
stwach Europy organizacji NAGA. 

Co czujesz podczas walki?
Kiedyś bardzo się stresowa-

łem, a teraz po prostu chcę wyjść 
i wygrać. Wyjść bez nienawiści do 

Wywiad z Oskarem Czopem – sportowcem z ZSO w Bielawie
przeciwnika, bo to jest sport.

Co lubisz, a co Cię dener-
wuje w tym sporcie?

Lubię to, że wyładowuję swo-
ją złość na macie i nie muszę tego 
robić na ulicy. Przy 13 treningach 
tygodniowo jedyne, o czym się my-
śli, to porozmawiać z dziewczyną i 
odpocząć. Denerwuje mnie to, że 
łapię drobne kontuzje, ale kocham 
to, co robię.

Dlaczego wybrałeś właśnie 
ten sport?

Wybrałem ten sport dlatego, 
że zawsze lubiłem filmy akcji. Parę 
osób mi dokuczało. Dziś dzięku-
ję im za to, że się ze mnie śmiały, 
bo to sprawiło, że idę dobrą drogą i 
rozwijam się.

Gdzie trenujesz?
Trenuję w Bebson Gold 

Team, pod okiem Sławka Grabow-
skiego, Roberta Lubocha i Adriana 
Królaka. A kickboxing w TKKF w 
Bielawie u Roberta i Adriana.

Jak dużo czasu poświęcasz 
na treningi?

Żyję treningami. Mam nawet 
trzy dziennie. Fakt, trenerzy tego 
nie pochwalają, ale chcę być naj-
lepszy, dlatego muszę “zasuwać” 
jak najlepsi. Ale mam też czas dla 
mojej kochanej dziewczyny, a to 
najważniejsze. 

  Rozmawiały: 
 Katarzyna Hyra 
 i Katarzyna Podłęcka 
 z klasy II A LO

W sobotę 28-go czerwca w re-
stauracji OPA OPA w Bielawie odby-
ło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Klubu Sportowego 
Beewatec Bielawianka Bester Biela-
wa, na którym podsumowano czte-
roletnią kadencję ustępującego Za-
rządu, wybrano władze na kolejne 
cztery lata oraz podjęto nowe wnio-
ski i uchwały członków klubu.

Na Zebraniu pojawiło się 23 
członków klubu, spełniając tym sa-
mym statutowy wymóg dotyczący 
prawomocności zebrania, dzięki 
obecności w nim co najmniej 50% 
wszystkich członków klubu. Na ze-
braniu pojawił się także przedsta-
wiciel Władz Miasta w osobie wi-
ceburmistrza Mariusza Pacha, 
który także zabrał głos oraz wszy-
scy obecni trenerzy naszego klubu. 
Po przedstawieniu sprawozdań: 
z działalności klubu, finansowego 
oraz komisji rewizyjnej za okres 
2010-2014 jednogłośnie udzie-
lono absolutorium ustępujące-
mu Zarządowi. Następnie spośród 
obecnych członków wyłoniono kan-
dydatów do nowych władz klubu: 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i 
w jawnych wyborach wybrano Wła-
dze na kolejną czteroletnią kaden-
cję. Wśród Zarządu nastąpiła tylko 
jedna istotna zmiana - na człon-
ka Zarządu wybrano nauczyciela 
wychowania fizycznego z ZSO w 
Bielawie - Krzysztofa Felsztyń-
skiego. Z kandydowania na kolej-
ną kadencję ze względu na sprawy 
zawodowe zrezygnował wicepre-
zes poprzedniej kadencji Andrzej 

Krogulski. Serdecznie dziękujemy 
za owocną współpracę Andrzejo-
wi, który rezygnując zapowiedział 
przy wszystkich, że nie oddala się 
od klubu i w dalszym ciągu będzie 
nas wspierał, ale nie będąc już we 
władzach. 

Nowy Zarząd ukonstytuował 
się tak samo jak cztery lata temu, 
tzn. prezesem klubu w dalszym 
ciągu jest Robert Chabiński, wi-
ceprezesem Andrzej Zemanek, 
skarbnikiem Ambroży Ciesiel-
ski, sekretarzem i rzecznikiem Łu-
kasz Gryś,ca członkami zarzą-
du: Marian Stolarczyk, Mariusz 
Walczak, Grzegorz Cwalina oraz 
Krzysztof Felsztyński. Do Komi-
sji Rewizyjnej wybrano: Tadeusza 
Dolińskiego (przewodniczący), 
Joannę Rochnę (sekretarz) i Kry-
stynę Malczewską (członek).

Na zakończenie zebrania 
podjęto kilka uchwał i wniosków, 
w tym m. in. zaproponowano stwo-
rzenie w jednej ze szkół bielaw-
skich klasy sportowej o profilu siat-
karskim oraz utworzenie w klubie 
funkcji koordynatora ds. wyszkole-
nia młodzieży. Funkcję tą zgodził 
się objąć nasz trener młodzieży Ja-
rosław Dusza, co zostało jedno-
głośnie zatwierdzone przez wszyst-
kich członków klubu obecnych na 
zebraniu. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w Walnym Zebra-
niu za przybycie i zapraszamy za 
dwa lata na Zebranie Sprawozdaw-
cze, a nowemu/staremu Zarządo-
wi życzymy tyle samo wytrwałości 
i podejmowania efektywnych dzia-
łań, tak jak przez ostatnie cztery 
lata. 

Walne Zebranie zakończone pozytywnie dla Zarządu Klubu

Za nami 14. edycja festiwa-
lu motocyklowego z największy-
mi tradycjami w kraju, czyli MOTO 
SHOW Bielawa.

W weekend 31 maja-1 czerw-
ca swoje umiejętności zaprezen-
towali polscy i zagraniczni zawod-
nicy, a wśród nich między innymi 
Aras Gibieza z Litwy oraz Benja-
min Baldini z Francji. Nie zabrakło 
również motocrossowych akrobacji 
w ramach FMX. 

Imprezę poprowadzili Ola 
Kutz (z programu TVN Turbo 
„Ola w trasie”) oraz Młody 125. 
Dwudniowy event był bezpłatny 
dla każdego zawodnika i co 
najważniejsze, dla wszystkich 
widzów. Impreza odbyła się na 
parkingu przed OW Sudety, na 

którym bez przeszkód można było 
wykonać każdy trick. Warto rów-
nież dodać, że tegoroczna edy-
cja MOTO SHOW BIELAWA 2014 
była drugą rundą zawodów z serii 
Polish Stunt Cup. Dużą atrakcją, 
oprócz kaskaderskich zawodów, 
był pokaz motocrossowych akroba-
cji FMX. 

Podczas MOTO SHOW 
wszyscy uczestnicy mogli wziąć 
udział w konkursach sprawno-
ściowych, podczas których do 
wygrania były ciekawe nagrody 
rzeczowe. Dla najlepszych za-
wodników przewidziano nato-
miast nagrody finansowe. Wyniki 
zawodów zostały opublikowane 
na stronie www.motoshowbiela-
wa.pl. 

MOTO SHOW BIELAWA 2014

Oskar Czop na rękach swoich kolegów
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W dniu 14 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zorga-
nizował na Pływalni Miejskiej Aquarius X Mistrzostwa Przedszkolaków w 
Pływaniu. W zawodach udział wzięło 68 dzieci z bielawskich przedszkoli. 
Każdy startujący miał do przepłynięcia 25m na grzbiecie. Dodatkowo dla 
dzieci, które chciały spróbować swoich sił została utworzona konkurencja 
25 m na piersiach.

Uzyskano następujące wyniki:
Konkurencja 1 / na grzbiecie / 25m chłopcy

Hubert Jazowski Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:31:35
Mateusz Skurzyński Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:40:10
Konrad Kulik Przedszkole Publiczne nr 4  0:41:33
Szymon Makowski Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” 0:41:58
Adrian Lisiecki Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:44:98
Jakub Chorąży Przedszkole nr 2 w Bielawie  0:45:32

Konkurencja 2 / na grzebiecie / 25m dziewczynki
Maja Żyłka Przedszkole Niep. z Oddziałami Integr. 0:28:02
Liwia Kurek Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:35:75
Wiktoria Raszewska Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:36:88
Milena Kołodziej Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:41:46
Wiktoria Kwiatkowska Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:43:32
Agata Szukalska Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:45:17

Konkurencja 3 / na piersiach / 25m chłopcy
Adrian Boczkowski Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:22:09
Hubert Jazowski Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:22:81
Mateusz Skurzyński Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:45:34 
Konrad Kulik Przedszkole Publiczne nr 4  0:51:62
Szymon Makowski Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” 0:52:42
Sebastian Olewiński Przedszkole Niep. z Oddziałami Integr. 0:54:58

Konkurencja 4 / na piersiach / 25 m dziewczynki
Agata Szukalska Przedszkole „Parkowe Skrzaty  0:33:84
Maja Żyłka Przedszkole Niep. z Oddziałami Integr. 0:33:93
Wiktoria Raszewska Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:34:31
Zofia Kotasek Przedszkole Publiczne nr 4  0:34:97
Liwia Kurek Przedszkole „Parkowe Skrzaty”  0:40:89
Adrianna Suchecka Przedszkole Niep. z Oddziałami Integr. 0:40:99

 Zawodnicy zajmujący miejsca I-VI otrzymali medale, certyfikaty 
oraz dyplomy. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal, 
certyfikat oraz słodki upominek. Wszystkim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy oraz życzymy jak najlepszych wyników.  

29 czerwca na bielawskim 
skateparku odbyły się pierwsze za-
wody w skateboardingu BIELAWA 
GAMES. Frekfencja przerosła na-
sze nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Zapisanych uczestników było 
54, a wśród nich między innymi eki-
pa z Czech. Zawody odbywały się 
w bardzo miłej atmosferze, a dzięki 
naszym sponsorom i zawodnikom 
impreza uzyskała wysoki poziom.

Wyniki zawodów Bielawa 
Games 2014 

1. Kacper Jakóbczyk
2. Michał Mazur
3. Daniel Platonov

4. Tomas Nalevka
5. Mateusz Okuła
6. Kuba Freter
7. Honza Navratic
8. Kuba Różbicki
9. Jakub Fuławka
10. Eduardo Jarolimek
Best trick:
1. Miał Mazur
2. Kuba Różbicki
3. Jacek Ostaszewski
Organizatorami imprezy byli: 

OSIR Bielawa, Oskar Mączyński, Mi-
chał Podgórski, Piotr Łysenko. Spon-
sorzy: Odziejsie System, Sklep Wiz-
zy a także główny sponsor Pizza Italy

Zawody w skateboardingu Bielawa Games

X Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływaniu

20 maja na boisku lekkoatletycznym Gimnazjum nr 
1 w Bielawie odbył się III Mityng Lekkoatletyczny o Pu-
char Starosty Dzierżoniowskiego. Uczniowie szkół pod-
stawowych powiatu dzierżoniowskiego rywalizowali w 
biegu na 60 m, skoku w dal oraz w sztafecie 6 x 120 m.

Organizatorami zawodów byli: Starostwo Po-
wiatowe w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie, ULKS Muflon Bielawa i PZ LZS Dzierżoniów. W 
zawodach wzięło udział łącznie 102 uczniów. Rywa-
lizacja we wszystkich konkurencjach była bardzo wy-
równana i wielu spośród uczestników uzyskiwało bar-
dzo dobre rezultaty oraz swoje rekordy życiowe. 

Puchar Starosty Dzierżoniowskiego w klasyfi-
kacji punktowej zdobyła po raz trzeci z rzędu zdecy-
dowanie najlepsza reprezentacja ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Bielawie. Drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Pieszycach, a trzecie Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje postawa uczniów SP4, którzy w ko-
lejnym już roku szkolnym notują bardzo wysokie wyniki 
w wielu dyscyplinach sportowych. W klasyfikacji Szkol-
nego Związku Sportowego za poprzedni rok szkolny, SP 
4 była najlepszą szkołą podstawową w powiecie. Wiel-
kie brawa dla nauczycieli i dyrekcji tej szkoły.

Pełne wyniki zawodów i zdjęcia dostępne na stro-
nie Gimnazjum nr 1 w Bielawie www.gim1bielawa.pl

Medaliści w poszczególnych konkurencjach:
BIEG NA 60 M (czasy uzyskane w finale, w na-

wiasie czasy z eliminacji – jeśli lepsze)
Dziewczęta – rok ur. 2003
Jankowska Emilia SP 4 Bielawa 9:78 sek.
Niedojad Martyna SP 1 Pieszyce 9:84 sek. (9:75)
Mruk Wiktoria SP 4 Bielawa 10:12 sek. (9:86)
Chłopcy – rok ur. 2003
Stawski Marcel SP 1 Pieszyce 8:87 sek.
Rakoczy Dawid SP 4 Bielawa 9:19 sek. 
Przetocki Łukasz SP 1 Pieszyce 9:28 sek.
Dziewczęta – rok ur. 2002
Żmudzka Wiktoria ESP 7 Bielawa 8:55 sek.
Cios Julia SP 4 Bielawa 8:90 sek.
Palus Michelle SP 4 Bielawa 8:94 sek. (8:76)

Chłopcy – rok ur. 2002
Łagutko Krzysztof ESP 7 Bielawa 8:55 sek.
Protaziuk Jonasz SP 1 Pieszyce 8:59 sek.
Żontołw Paweł SP 1 Pieszyce 8:92 sek.
Dziewczęta – rok ur. 2001
Martyka Sylwia SP 1 Pieszyce 8:44 sek.
Derdowska Stella SP 4 Bielawa 8:75 sek.
Wisłowska Aleksandra SP 4 Bielawa  9:16 sek. (8:99)
Chłopcy – rok ur. 2001
Galant Krzysztof SP 4 Bielawa 8:25 sek. (8:25)
Szeremeta Michał SP 1 Pieszyce 8:30 sek. (8:06)
Zemanek Jakub ESP 7 Bielawa 8:58 sek. (8:23)
SKOK W DAL
Dziewczęta – rok ur. 2003
Jankowska Emilia SP 4 Bielawa  3,62 m
Moździeż Klaudia SP 1 Pieszyce  3,44 m
Czapla Maja SP 4 Bielawa  3,23 m
Chłopcy – rok ur. 2003
Stawski Marcel SP 1 Pieszyce  3,84 m
Obiegły Wojciech SP 4 Bielawa  3,62 m
Machowski Tomasz SP 1 Pieszyce  3,55 m
Dziewczęta – rok ur. 2002
Tomalik Kinga ESP 7 Bielawa  3,89 m
Głód Weronika SP 4 Bielawa  3,89 m
Skiert Natalia SP 4 Bielawa  3,78 m
Chłopcy – rok ur. 2002
Grudziński Szymon ESP 7 Bielawa  4,19 m
Protaziuk Jonasz SP 1 Pieszyce  4,01 m
Hendzel Jakub SP 4 Bielawa  3,91 m
Dziewczęta – rok ur. 2001
Derdowska Stella SP 4 Bielawa  4,11 m
Basiak Żaklina SP 1 Pieszyce  4,04 m
Martyka Sylwia SP 1 Pieszyce  3,95 m
Chłopcy – rok ur. 2001
Zemanek Jakub ESP 7 Bielawa  4,66 m
Paprota Jakub ESP 7 Bielawa  4,54 m
Galant Krzysztof SP 4 Bielawa  4,52 m
BIEG SZTAFETOWY 6x120m
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie

III Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego 
- Bielawa 2014

KARNET SPONSOROWANY
Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu miejscowych sponsorów, organizatorzy REGAŁOWISKA 2014 

uruchamiają specjalną limitowaną serię trzydniowych  biletów sponsorskich na imprezę w promocyjnej cenie 60 zł! Posia-
dacz zamieszczonego obok kuponu, może w terminie do 14 sierpnia br. nabyć trzydniowy KARNET SPONSOROWANY 
tylko i wyłącznie w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. Ilość biletów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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„SAMOLOTY 2”  3D
1-7.08. godz. 17:00 – wersja 

3D dubbing
8-14.08. godz. 12:00 – wersja 

2D dubbing
Po awarii silnika Dusty rezy-

gnuje z udziału w wyścigach i przy-
łącza się do lotniczej straży pożar-
nej.

„STEP UP: ALL IN” 3D
1-3.08. godz. 19:00
Uczestnicy turniejów tanecz-

nych z poprzednich części serii 
stają do rywalizacji we wnętrzach 
luksusowego hotelu Valhalla w Las 
Vegas.

„HERCULES” 3D
8.08. - godz. 19:00----wersja 

2D napisy
9.08. - godz. 19:00----wersja 

3D napisy
10.08. - godz. 19:00----wersja 

2D napisy
11.08. - godz. 19:00----wer-

sja 3D napisy
12.08. - godz. 19:00----wersja 

2D napisy
13.08. - godz. 19:00----wer-

sja 3D napisy
14.08. - godz. 19:00----wersja 

2D napisy
Herkules, grecki półbóg, ra-

zem z towarzyszami zostaje wyna-
jęty przez króla Tracji, aby szkolił 
jego armię.

„TARZAN. KRÓL DŻUNGLI” 
16-20.08. godz. 12:00 i 17:00

Tarzan i Jane stają twarzą w 
twarz z armią najemników prowa-
dzoną przez mężczyznę, który za-
garnął majątek rodziców młodzień-
ca po tym, jak zginęli w katastrofie 
lotniczej.

„SZEF”
16-20.08. godz. 19:00
Po utracie posady w renomo-

wanej restauracji mistrz kulinarny 
otwiera mobilny bar szybkiej obsługi.

„BARDZO POSZUKIWANY 
CZŁOWIEK”

22-24.08 godz. 17:00
Od ataku na World Trade 

Center minęło 10 lat. Służby wy-
wiadowcze w całej Europie na-
dal tropią groźnych islamistów. 
Do Hamburga uznawanego za 
jedną z głównych siedzib terro-
rystów, przedostaje się młody, 
skrajnie wycieńczony Czeczen, 
Issa. Jego przyjazd natychmiast 
wzbudza niepokój kontrwywia-
du niemieckiego oraz brytyjskie-
go. Tajemniczy mężczyzna rości 
sobie bowiem prawo do gigan-
tycznej fortuny zdeponowanej 
przed laty w prywatnym banku. 
W prowokacji przygotowanej 
przez służby, role do odegrania 
będą mieć nie tylko agenci. Do 
rozgrywki przystąpi także mło-

da idealistka, prawniczka Anna-
bel (McAdams) i leciwy bankier 
(Dafoe), który jako jedyny ma 
dostęp do podejrzanego konta. 
Czy Issa jest ofiarą opresyjnego 
systemu, czy śmiertelnie groź-
nym terrorystą, którego kolejny 
ruch może okazać się tragicz-
ny w skutkach? Rozpoczyna się 
walka wywiadów i wyścig, które-
go stawką jest międzynarodowe 
bezpieczeństwo.

„PODRÓŻ NA STO STÓP” 
22-24.08. godz. 19:00

Dystyngowana Madame Ma-
lory (Helen Mirren) od lat kieruje 
cenioną restauracją w niewielkiej 
miejscowości na południu Francji. 
Sława jej potraw wykracza daleko 
poza lokalną społeczność. A przy-
znane lokalowi prestiżowe trzy 
gwiazdki w słynnym Przewodniku 
Michelina napawają dumą wszyst-
kich mieszkańców. Pewnego dnia 
w miasteczku osiada rodzina emi-
grantów z Bombaju. Gdy przyby-
sze otwierają skromny lokal vis a 
vis renomowanej restauracji, Ma-
dame Malory nie kryje oburzenia 
wobec ich kulinarnego nieokrze-
sania. Unoszące się w powietrzu 
zmysłowe nuty curry, kardamonu i 
kminu sprawiają jednak, że nowa 
knajpka zaczyna cieszyć się co-
raz większym zainteresowaniem. 
Czy uwodzicielskie smaki Orien-
tu przekonają do życzliwych Hin-
dusów również kuchenną arysto-
kratkę?

„WAKACJE MIKOŁAJKA”
29-30.08. godz. 17:00
Koniec szkoły to najszczę-

śliwszy dzień w roku dla Miko-
łajka i paczki jego oddanych 
przyjaciół. Wystarczy spakować 
walizki i można ruszać w wyma-
rzoną wakacyjną podróż. A ta za-
prowadzi bohatera w sam środek 
malowniczej Bretanii. Od partyjki 
golfa w urokliwym pensjonacie, 
przez rejs do Wyspy Mgieł, na 
harcerskim obozie skończywszy 
– wszędzie, gdzie pojawi się Mi-
kołajek, czeka go moc niezapo-
mnianych przygód.

„NIEZNISZCZALNI 3”
29-30.08. godz. 19:00
Conrad Stonebanks (Mel 

Gibson) to jeden z największych 
na świecie handlarzy bronią. Zanim 
przeszedł na ciemną stronę mocy, 
był jednym z tych, którzy powołali 
do życia Niezniszczalnych - kieru-
jącą się własnym kodeksem hono-
rowym grupę najlepszych na świe-
cie żołnierzy do wynajęcia. Czy 
drużynie Rossa uda się przechy-
trzyć dawnego kompana znającego 
ich na wylot? W realizacji misji wes-
prze ich kolejna generacja najemni-
ków. Nikt nie jest przecież wiecznie 
młody.

21-23 sierpnia to czas, kiedy u 
podnóża Gór Sowich wybrzmiewać 
będą dźwięki muzyki reggae. Po raz 
szesnasty w Bielawie odbędzie się 
festiwal Regałowisko i kolejny raz bę-
dzie gościł najciekawszych wykonaw-
ców z zagranicy oraz czołówkę pol-
skich artystów. 

Trzy sceny i blisko czterdzie-
stu wykonawców daje gwarancję, że 
każdy miłośnik jamajskich brzmień 
znajdzie coś dla siebie. Scena Głów-
na będzie gościć ponadczasowych 
artystów, których światło nie słabnie 
mimo upływu lat - jak John Holt, le-
gendy roots reggae - The Gladiators, 
czy jednego z najlepszych reprezen-
tantów jamajskiego młodego poko-
lenia Chronixxa w towarzystwie Zinc 
Fence Redemption. Trzeba dodać w 
tym miejscu, iż Chronixx uznawany 
jest za absolutny numer jeden, top a 
top światowego reggae. 

Scena Sound usytuowana w 
wielkim namiocie  to miejsce obo-
wiązkowe dla wszystkich fanów kul-
tury sound systemowej, które w tym 
roku eksploduje świeżością i różno-
rodnością brzmień. To tutaj swoje 
koncerty zagrają: Skarra Mucci, Sty-
lo G, General Levy, a ponadto swoje 
showcase zaprezentuje wielu uzna-
nych składów z Europy jak: Warrior 
Sound International (Champion So-
und 2014), legendarny francuski He-
artical Sound czy Tek 9. Ponownie 
stanie też Jamaican Style Food Cor-
ner, gdzie wystąpi jeden z najbardziej 
klasowych, prestiżowych wokalistów 
- Bitty McLean.

Tegoroczny skład Regałowiska 
to znów niezwykle dobrze przemyśla-
na i skomponowana propozycja dla 
fanów reggae. Organizatorzy wyka-
zują się pełną konsekwencją i rozmy-
słem w zapraszaniu artystów - po raz 
kolejny line up aż kipi od światowych 
gwiazd muzyki reggae.  

Polski skład również zaskakuje. 
Regałowisko proponuje czterech po-
tężnych wykonawców,  zespoły „ma-
szyny”. Legendarny Daab, koncertowe 
Indios Bravos pod wodzą Piotra Bana-
cha (dawniej zespół Hey), nie zabrak-
nie również zespołu Jamal, który po 
sukcesie płyty „Miłość” zagościł na naj-
ważniejszych wydarzeniach muzycz-
nych w kraju (Life Festiwal Oświęcim, 
Stadion Kultury 2014,  Męskie Granie, 
Warsaw Orang i wiele innych).

Jako czwarty zaprezentuje się 
zespół Dżem. Obecność w składzie 
reggae festiwalu gwiazdy muzyki blu-
es może z pozoru zaskakiwać. Jed-
nak organizatorzy pomyśleli również 
o tym. Zespół Dżem pojawi się w Bie-
lawie na specjalnym koncercie, zapre-
zentuje się w regowym repertuarze. 
Drugiej podobnej okazji nie będzie. 

Oprócz nich, na dużej scenie 
festiwalu zaprezentują się: Ras Luta 
z zespołem i  obchodząca 20-lecie 
istnienia Jafia Namuel. 

Damian Syjonfam - ostatni polski 
zespół otrzymuje od organizatorów reko-
mendację - jako nadzieja polskiego reg-
gae. Odkrycie 2014 roku, artysta, którego 
płyta już bije rekordy - mimo, iż jej premiera 
planowana jest na połowę sierpnia 2014 r. 
Dawniej wokalista zespołu Comejah, dziś 
solista, który pod dwóch latach powraca z 
nowym materiałem. Cechuje go niezwykła 
barwa głosu,  przywiązanie do korzeni i 
dźwięków roots reggae, unikalny przekaz - 
gdzie zdawać by się mogło, iż w XXI wieku 
pewne wartości przestały mieć znaczenie 
dla młodych ludzi. Damian SyjonFam wraz 
z zespołem D’roots Brothers i gośćmi: ra-
perem Sinsenem i producentem Watz-
kiem Wawrzyniakiem wystąpią 22/08, w 
piątek na dużej scenie festiwalu.
Bilety:
Jednodniowe do 15.08. – 40zł , po 
15.08.- 50zł
Karnety:
dwudniowy do 15.08 – 70, po 15.00 - 80
trzydniowy do 15.08 – 75, po 95
Ponadto: WARSZTATY TAŃCA 
DANCEHALL 

Taniec w kulturze jamajskiej to podstawa. 
Radosne bujanie się do rytmu jest na Wy-
spie zastąpione przez ruchy wymagające 
nie lada kondycji, sporych umiejętności i 
całkiem obszernej wiedzy! Poszczególne 
ruchy taneczne powiązane są z konkret-
nymi piosenkami, których teksty opisują 
konkretne kroki. Na tych warsztatach 
można będzie poznać podstawowe ukła-
dy taneczne Jamajki - klasyki, których nie-
znajomość powinna przynosić wstyd każ-
demu fanowi muzyki dancehall! Warsztaty 
taneczne poprowadzi Dancehall Queen - 
Ula Afro Fryc oraz Polish Mafia czwartek, 
21/08 Plac Wolności  godz: 17:30. 

JAMAICAN STYLLEE FOOD 
CORNER - scena artystyczna. 

Już po raz trzeci na festiwalu Re-
gałowisko w Bielawie zagości Jamaican 
Stylee Food Corner, trzecia scena mu-
zyczna nasączona dobrą selekcją, zapa-
chem kawy oraz imbiru. Tym razem pod 
ciężarem 10 KW trójmiejskiego sound 
systemu Panda Dread, będą się uginać 
kolana fanów ciężkiego UK roots i głębo-
kiego dubu oraz kołysać biodra w rytm ja-

majskiego soul, funk a nawet disco, któ-
rych w tym roku nie zabraknie. Swoje 
przybycie standardowo zapowiedział ko-
lektyw ELDERS 45, czyli autorski projekt 
Dj Leo i Rootz Terror (Obora), którzy ze-
trą się w towarzyskim pojedynku z Fatty 
Fatty, zwycięzcami tegorocznego Roots 
Clashu, plus goście. Na miejscu będzie 
tradycyjnie funkcjonować strefa wypo-
czynku, której oferta zostanie poszerzona 
min o sprzedaż płyt oraz jeszcze bardziej 
intensywną sprzedaż krawatów Relaxa. 

Koncert Miejski (wstęp wolny)  

W wieczór poprzedzający festiwal, 21 
sierpnia,  Burmistrz Miasta Bielawa 
oraz Organizatorzy festiwalu zaprasza-
ją Mieszkańców Bielawy i uczestników 
festiwalu na Plac Wolności w Bielawie, 
gdzie będzie można posłuchać koncer-
tu jednego z najbardziej rozpoznawal-
nych wokalistów z Jamajki ANTHONE-
GO B! Artysta powraca do Europy po 
niemal 3 latach przerwy w graniu kon-
certów. Ogromna trasa - obejmująca 
niemal wszystkie kraje Europy jest jed-
nym z największych wydarzeń 2014 
roku w muzyce reggae.

Artysta pojawi się z House Of 
Riddim, austriackim bandem, któ-
ry wielokrotnie gościł już na polskich 
scenach. Jako suport wystąpi Mesa-
jah,  jeden z najbardziej charyzma-
tycznych polskich wokalistów reggae. 
Artysta w roku ubiegłym wystąpił na 
głównej scenie Regałowiska, a jego 
koncert został uznany przez publicz-
ność za jeden z najbardziej energe-
tycznych w historii festiwalu. 

Koncert Miejski ma na celu przy-
bliżyć kulturę i muzykę Jamajki, nakre-
ślić perspektywę ludziom, którzy na co 
dzień nie słuchają tego gatunku mu-
zyki. To będzie trzecie bielawskie spo-
tkanie ze światową gwiazdą muzyki 
reggae - w poprzednich latach przed 
bielawską publicznością zaprezento-
wali się Etana oraz I Jahaman Levy. 

Po koncercie posiadacze bile-
tów wstępu przeniosą  się na OWW 
Sudety - gdzie zaczną grać dwie fe-
stiwalowe sceny. W czwartkowy wie-
czór: Bitty Mc Lean, Stylo G, Tek 9 
czy East West Sound. Koncerty roz-
poczną się o godzinie 22:30.

XVI edycja 21-23/08/2014, OWW Sudety w Bielawie
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