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Podczas marcowej sesji 
Rady Miejskiej Bielawy rozpatrzo-
no kilkanaście projektów uchwał, 
m.in. w sprawach: zasad sprzeda-
ży lokali mieszkalnych oraz grun-
tów z nimi związanych, Wieloletnie-
go Programu Zagospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Bielawa na lata 2013-2017,

wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim w sprawie wykonania 
w 2013 r. remontu koryta potoku 
Bielawica w Bielawie,

udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Dolnośląskiemu na 
realizację zadania pn. „Konserwa-

Obradowali bielawscy radni
cja i utrzymanie potoku Bielawica w 
obrębie miasta Bielawa w 2013 r.”, 
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt w roku 
2013, szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów - w za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 
zmian budżetu gminy na 2013 rok, 

ustalenia i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych podmiotów oświatowych 
oraz zakresu i trybu kontroli prawi-
dłowości ich wykorzystania, zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości, 
udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Dolnośląskiemu w związ-
ku z realizacją inwestycji pn. „Budo-
wa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382”.

     Barbara Lesiewicz

Właściciele mieszkań, który-
mi administruje spółka MZBM, za-
płacą za zarządzanie swoją nieru-
chomością o 2,5% mniej. Obniżka 
może nie jest bardzo duża, ale w 
czasach wszechobecnego wzrostu 
cen ma spore znaczenie dla rodzin-
nego budżetu. Mieszkańcy odczują 
różnicę już w najbliższym czasie, po-
nieważ spadek kosztów zarządza-
nia wspólnotami mieszkaniowymi 
wszedł w życie od 1 kwietnia.

- Cieszę się, że Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych mógł 
pozwolić sobie na taką decyzję, któ-
ra przecież nie jest powszechna na 
rynku nieruchomości. Jest to przede 
wszystkim efekt restrukturyzacji i od-
czuwalnego obniżenia kosztów funk-
cjonowania spółki – argumentuje pre-
zes zarządu MBZM Daniel Dubas.

Tylko w ciągu ostatnich czte-
rech lat w ramach działań restruktu-
ryzacyjnych nastąpił spadek sumy 
wynagrodzeń dla pracowników 
spółki oraz wprowadzono moty-
wacyjny system płac. Oprócz tego 

wyeliminowano zbędne wydatki oraz 
zainwestowano w sprzęt, który nie 
tylko usprawnia pracę ale też obniża 
koszty funkcjonowania MZBM-u.

Na długofalowej restrukturyza-
cji skorzystają nie tylko właściciele 
nieruchomości w ramach wspólnot 

MZBM Bielawa obniża opłaty dla mieszkańców

Trwa budowa pierwszego 
zakładu w bielawskiej Podstre-
fie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. Przy 
ulicy Grunwaldzkiej na powierzch-
ni 1,1 ha powstaje hala produk-
cyjna spółki Techspring, w której 
wytwarzane będą cewki powietrz-
ne oraz różnego rodzaju sprężyny 
dla przemysłu elektrotechniczne-
go i motoryzacyjnego. Firma zain-
westuje w Bielawie około 4 mln 
złotych i stworzy nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców. Według 
wcześniejszych zapowiedzi inwe-
stora, produkcja w zakładzie przy 
ulicy Grunwaldzkiej ruszy jeszcze 
w tym roku. 

Spółka Techspring jest pierw-
szą firmą w bielawskiej podstrefie 
ekonomicznej. Obecnie władze 
miasta prowadzą bardzo zaawa-

nsowane rozmowy z kolejnym 
przedsiębiorstwem, zaintereso-
wanym rozpoczęciem produkcji w 
Bielawie. - Zgodnie z ustaleniami 
z inwestorem, nie możemy jeszc-
ze zdradzić zbyt wielu szczegółów, 
niemniej teraz mogę powiedzieć, że 
będzie to spółka z branży budow-
lanej - mówi Ryszard Dźwiniel, 
burmistrz Bielawy. Do oficjalnej 
prezentacji spółki z zagranicznym 
kapitałem powinno dojść już na 
wiosnę. 

Dobrą informacją jest rów-
nież to, że w tym roku budowę hali 
produkcyjnej planuje rozpocząć 
na terenach Bielawskiego Parku 
Przemysłowego przy obwodnicy, 
firma DK System. Jest to prężnie 
działające przedsiębiorstwo, wy-
twarzające termostaty i regulato-
ry do pomp oraz kotłów obsługu-

jących m.in. układy solarne. DK 
System zakupiło od miasta teren w 
BPP jesienią ubiegłego roku. Z tą 
inwestycją również wiążą się kolej-
ne miejsca pracy. 

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami, w Bielawskim 
Parku Przemysłowym zainwes-
tuje również Frech Tools Poland. 
Przedsiębiorstwo jest częścią mię-
dzynarodowego koncernu działa-
jącego w USA, Chinach, Indiach 
czy w Niemczech. Obecnie spółka 
Frech Tools Poland, która w Biela-
wie produkować będzie formy ci-
śnieniowe do odlewania gotowych 
części samochodowych, kończy 
prace projektowe zakładu. Budowa 
hali przy bielawskiej obwodnicy po-
winna więc rozpocząć się w 2013 
roku. 

Pojawienie się nowych pod-
miotów gospodarczych cieszy 
szczególnie w czasach wszech-
obecnego kryzysu. Jednak na 
ten sukces Bielawa zasłużyła 
przemyślanymi inwestycjami w 
szeroko pojętą infrastrukturę 
drogową i techniczną, na tere-
nach przeznaczonych pod działal-
ność gospodarczą. Taką ofertą dla 
inwestorów jaką w ostatnich latach 
przygotowała Bielawa, może po-
chwalić się niewiele miast w Polsce. 

  Łukasz Masyk

Inwestorzy w podstrefie ekonomicznej i Bielawskim Parku Przemysłowym

Wiceburmistrz Mariusz 
Pach odebrał promesę na mi-
lion złotych z rąk wojewody 
dolnośląskiego Aleksandra 
Marka Skorupy i wiceministra 
Administracji i Cyfryzacji Wło-
dzimierza Karpińskiego. Zgod-
nie z wcześniejszą zapowiedzią, 
pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na remont murów oporowych 
potoku „Bielawica” w obrębie 
ulic Nowobielawskiej 43 i Sowiej. 
Fundusze ministerialne pozwolą 
również na przebudowę jednego 
z mostów.

Promesa na modernizację infrastruktury
Prace naprawcze, których 

celem jest zabezpieczanie Biela-
wy przed powodzią lub podtopie-
niami, rozpoczną się na wiosnę. 

Podczas spotkania w Urzę-
dzie Wojewódzkim przekazano 
promesy na blisko 100 mln złotych 
dla kilkudziesięciu dolnośląskich 
gmin i powiatów. Bielawa pozyska-
ła pieniądze z budżetu państwa na 
naprawę infrastruktury już po raz 
trzynasty. Od 2001 roku na konto 
Bielawy wpłynęło w sumie około 
6,6 mln złotych.

  Łukasz Masyk

Szanowni Mieszkańcy Bielawy!

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy

zaprasza na: 

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI

Program   03.05.2013 ( piątek )  
Uroczystość uświetnia  Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Strzelców  

Wielkopolskich przy SM w Dzierżoniowie Oś.Jasne 20 /www.dobroni.pl/

oprawa muzyczna – Orkiestra Dęta SART

godz.11.30 - Obelisk przy ul. Bankowej

-  HYMN  w wykonaniu Orkiestry SART

-  WYSTĘP ARTYSTYCZNY przygotowany przez Zespół Szkół         
   Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

-  WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE  Przewodniczącego Rady 
    Miejskiej Bielawy  pana Leszka Stróżyka

-  SKŁADANIE KWIATÓW 

-  ROTA  w wykonaniu Orkiestry SART

- Indywidualne przejście na zbiórkę przed wejściem do Kościoła pw WNMP

godz.12.25 - Ustawienie i uroczyste wprowadzenie do świątyni

godz.12.30 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
    w Kościele p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – przewodniczy 
    Ksiądz  Kanonik Krzysztof Pełech - Proboszcz Parafii p.w. Ducha  Świętego 
    w Bielawie. 

mieszkaniowych. Pozytywne zmia-
ny w MZBM odczuwa już od 2011 
roku budżet Bielawy. Za roczne za-
rządzanie gminnymi nieruchomo-
ściami miasto przekazuje spółce 
aż o 200 tysięcy złotych mniej. 

  Łukasz Masyk
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Plan ten obejmuje obszar o łącz-
nej powierzchni ok. 4,25 ha.

UCHWAŁA Nr XXXIV/361/13 w 
sprawie stwierdzenia zgodności projek-
tu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego przy skrzyżowaniu 
ulicy Wojska Polskiego i Alei Jana Paw-
ła II w Bielawie z ustaleniami studium

W uchwale stwierdzono, że pro-
jekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru 
położonego przy skrzyżowaniu ulicy 
Wojska Polskiego z Alei Jana Pawła II 
nie narusza ustaleń Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr XXXIV/362/13 w 
sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy skrzyżo-
waniu ulicy Wojska Polskiego i Alei 
Jana Pała II w Bielawie

Miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego objęto obszar 
o powierzchni ok. 9,0 ha.

UCHWAŁA Nr XXXIV/363/13 w 
sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właścicie-
la nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

Uchwała uściśla co w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi będzie odbierane od 
właścicieli nieruchomości i z jaką czę-
stotliwością, jakie pojemniki zostaną im 
udostępnione oraz jakie odpada będą 
przyjmowane przez punkt selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych. 

UCHWAŁA Nr XXX/364/13 w 
sprawie ustalenia zwrotu kosztów 
podróży służbowej radnego

Ustala się stawki zwrotu kosztów prze-
jazdu radnego pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością Gminy, w ramach po-
dróży służbowej mającej bezpośredni związek 
z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu 

w wysokości: 0,42 zł dla samochodu osobo-
wego o pojemności skokowej silnika do 900 
cm3, 0,60 zł dla samochodu osobowego o po-
jemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

UCHWAŁA Nr XXXIV/365/13 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2013 rok wynosi: dochody – 
97.291.019 zł, wydatki – 97.290.978 zł.

UCHWAŁA Nr XXXIV/366/13 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.

UCHWAŁA Nr XXXIV/367/13 w 
sprawie ustalenia trybu i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu trybu i kon-
troli prawidłowości ich wykorzystania

W uchwale ustalono tryb udzie-
lania i rozliczania dotacji oraz zakres i 
tryb kontroli ich wykorzystania dla nie-
publicznych: przedszkoli – w tym spe-
cjalnych i z oddziałami integracyjnymi, 
innych form wychowania przedszkolne-
go (punktów przedszkolnych i zespołów 
wychowania przedszkolnego), szkół – 
w tym z oddziałami integracyjnymi.

UCHWAŁA Nr XXXIV/368/13 zmie-
niająca uchwałę w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości

W §2 ust.1 datę „31 marca 2013 
r.” zastąpiono datą „15 mają 2013 r.”.

UCHWAŁA Nr XXXIV/369/13 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu 
w związku z realizacją inwestycji pn. 
„Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

Pomoc finansowa zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy na 2013 r. w 
wysokości 100.000,00 zł.

    Opracowała Barbara Lesiewicz

15 kwietnia odbyły się w Bie-
lawie uroczystości z okazji 73. rocz-
nicy II Deportacji na Sybir. Rozpo-
częła je msza święta w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, którą odprawił ks. Paweł 
Łabuda.

Po mszy uczestnicy uroczy-
stości wraz z Orkiestrą Dętą SART 
udali się na Plac Kombatantów, 
gdzie wysłuchali hymnu państwo-
wego. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Eugeniusz Kuszka 
– prezes Związku Sybiraków Ziemi 
Dzierżoniowskiej, który powiedział 
m.in.:

„Luty, kwiecień i czerwiec to 
miesiące, które przywodzą na myśl 
tragiczne i dramatyczne wydarze-
nia tysięcy Polaków. 13 kwietnia 
1940 roku zostali wyrzuceni ze 
swych rodzinnych domów i wywie-
zieni na Sybir do różnych miejsc 
katorżniczej egzystencji, by tam do-
konała się ich biologiczna zagłada. 
Deportacja objęto rodziny wojsko-
wych, pracowników państwowych, 
leśników, właścicieli ziemskich i 
innych. Ogółem w wyniku depor-
tacji, aresztowań i innych działań 
w okresie II wojny światowej i po 
jej zakończeniu na Syberii znala-
zło się ponad 1,5 miliona obywateli 
polskich. Z tej liczby wielu zostało 
zamordowanych, zmarło z głodu, 
chorób i morderczej pracy. Wśród 
Sybiraków znajdują się żołnierze 
wojny obronnej 1939 roku z frontów 

W 73. rocznicę II Deportacji na Sybir
wschodnich i zachodnich, żołnierze 
walk podziemnych i różnych orga-
nizacji oraz ludność cywilna, w tym 
starcy i dzieci.

Żadne słowa nie są w sta-
nie oddać cierpienia ludzi przemo-
cą wyrwanych z rodzinnego domu, 
wywiezionych na nieludzką ziemię, 
męki transportu, głodu, prześlado-
wań, chorób, niewolniczej pracy i 
męczeńskiej śmierci.

Nasze losy są bardzo skom-
plikowane i nikt nie jest w stanie 
wymazać ich z pamięci. Nasza 
młodość była jak noc, w której nie 
ma nadziei na świt, ale świt nastał, 
mamy szczęście, możemy cieszyć 
się życiem w wolnej Ojczyźnie. Mu-
simy jednak pamiętać o tych, któ-
rzy na zawsze pozostali na nieludz-
kiej ziemi, dlatego winni jesteśmy 
im modlitwę i pamięć, bo dopóki o 
nich pamiętamy, to żyją w naszych 
sercach”.

Uroczystość uświetnił występ 
uczniów Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 i Gimnazjum Ekolo-
gicznego nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w specjalnym programie 
artystycznym, przygotowanym pod 
kierunkiem pedagogów Katarzyny 
Stróżak i Kamili Jelonek.

Obchody tej szczególnej rocz-
nicy zakończyło złożenie wiązanek 
kwiatów pod obeliskiem i zapalenie 
zniczy pod tablicą „Sybiraków” i wy-
słuchanie hymnu Sybiraka.

  B.Lesiewicz

Zespół Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego w Bielawie to je-
den z najlepiej wyposażonych w 
Polsce ośrodków kształcących w za-
wodzie technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Obecnie 
szkoła planuje utworzyć warsztaty 
do nauczania budownictwa nis-
koenergetycznego i pasywnego. 
Realizacja tej inwestycji pozwoli kom-
pleksowo szkolić specjalistów z bran-
ży instalacyjno – budowlanej. Dzięki 
wsparciu Gminy Bielawa udało się 
pozyskać pierwsze środki na ten cel.

Zużycie energii w budownic-
twie ciągle rośnie, dlatego koniecz-
ne są nowoczesne rozwiązania, 
które prowadzą do oszczędzania 
energii i ochrony środowiska. Takiego 
właśnie budownictwa przyszłości 
będzie uczyć Zespół Szkół i 
Placówek Kształcenia Zawodowe-
go w Bielawie. Baza do kształcenia 
w tym zakresie powstanie w przy-
szkolnej hali po byłych warsztatach 
tkackich. Nieużytkowany od wie-
lu lat budynek jest obecnie mocno 
zniszczony. Jego modernizacja oraz 
wyposażenie w stanowiska dydak-
tyczne to duże przedsięwzięcie, tym 
bardziej że obiekt, w którym młodzież 
będzie poznawać technologie bu-
downictwa zeroenergetycznego, zo-
stanie odnowiony również zgodnie 
z zasadami poszanowania energii. 

Całkowity koszt inwestycji szacowa-
ny jest na 1,7 mln zł. 

- Już udało się pozyskać 500 
tys. zł z niemieckiej fundacji ochrony 
środowiska DBU dzięki wsparciu mia-
sta Bielawa – mówi Ireneusz Rutow-
icz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 
– Będziemy się jeszcze starać o środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Pozostałą część sfinan-
suje powiat dzierżoniowski.

Obecnie jest opracowywa-
na dokumentacja projektowa 
inwestycji pn. „Inkubator tech-
nologiczny efektywności ener-
getycznej w budownictwie”. Pra-
ce budowlane mają zakończyć się 
jesienią 2014 roku, tak by od po-
czątku roku szkolnego uczniowie 

Inkubator Technologiczny w Bielawie
mogli odbywać zajęcia praktyczne 
w nowo utworzonych warsztatach.

Powiatowa placówka ma już 
spore doświadczenie w prowadze-
niu innowacyjnych przedsięwzięć. 12 
lat temu utworzyła pierwszą w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej Szkołę 
Słoneczną. Obecnie jest jednym z 
najlepiej wyposażonych w Polsce 
ośrodków szkoleniowych w za-
kresie energetyki odnawialnej. Po-
szerzenie kształcenia o budownic-
two niskoenergetyczne sprawi, że 
jego oferta edukacyjna będzie kom-
pleksowa, co przyczyni się także do 
umocnienia pozycji Zespołu Szkół i 
Placówek Kształcenia Zawodowe-
go w Bielawie jako wyróżniającej się 
placówki w kraju.

  Łukasz Masyk

Już po raz trzeci w tym roku, 
Miejski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych w Bielawie ogłosił nabór 
wniosków, o przyznanie mieszkań 
komunalnych. Jeśli więc miesz-
kasz w Bielawie, posiadasz stałe 
źródło dochodów i nie masz wła-
snego mieszkania, złóż wniosek 
w siedzibie spółki MZBM przy uli-
cy 3 maja 48.

Zgłoszenia wraz z niezbęd-
nymi załącznikami będą przyj-

MZBM Bielawa - nabór wniosków na 21 mieszkań
mowane od 13 do 21 maja. Oso-
by zainteresowane mogą zapoznać 
się ze strukturą lokali w internecie, 
na stronie www.mzbmbielawa.eu 
lub w Dziale Lokalowym Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
(tel.74  833 42 53 wew. 17).

O tym komu zostaną przy-
znane mieszkania zadecyduje w 
czerwcu komisja mieszkaniowa, 
składająca się z osób reprezen-
tujących m.in. stowarzyszenia 

i organizacje pozarządowe. W 
oparciu o uchwałę Rady Miejskiej 
Bielawy w sprawie zasad i trybu wy-
najmowania lokali, do przydziału tra-
fi 21 mieszkań, o powierzchniach od 
12 do 47 m2.

Warto przypomnieć, że tylko 
od początku 2013 roku bielawska 
spółka przekazała w sumie 38 
mieszkań, w tym 28 do remontu, 
9 lokali socjalnych i jedno pomiesz-
czenie tymczasowe. 

  Łukasz Masyk

UCHWAŁA Nr XXXIV/354/13 w 
sprawie zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych oraz gruntów z nimi związanych

Szczegóły w artykule „Zasa-
dy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz 
gruntów z nimi związanych”.

UCHWAŁA Nr XXXIV/355/13 w 
sprawie Wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Bielawa na lata 2013-2017

Radni uchwalili Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Bielawa na lata 2013-2017.

UCHWAŁA Nr XXXIV/356/13 w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem Dolno-
śląskim w sprawie wykonania w 2013 
roku remontu koryta potoku Bielawica

Dotyczy remontu potoku w rejo-
nie: ul. Nowobielawskiej 43 - na odcinku 
od 8,800 km do 8,850 km, ul. Sowiej – 
na odcinku od 8,330 km do 8,510 km.

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu na 
realizację zadania p.n. „Konserwacja i 
utrzymanie potoku Bielawica w obrę-
bie miasta Bielawa w 2013 roku”

Pomoc finansowa zostanie udzielona 
w formie dotacji celowej ze środków budże-
tu miasta na rok 2013, w wysokości 8.000 zł.

UCHWAŁA Nr XXXIV/358/13 w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt w roku 2013

Szczegóły w odrębnym artykule.
UCHWAŁA Nr XXXIV/359/13 w 

sprawie stwierdzenia zgodności pro-
jektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulic Kwiatowej i Stefana Żeromskie-
go w Bielawie z ustaleniami studium

Radni stwierdzili, że projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie ulic Kwiatowej 
i Stefana Żeromskiego nie narusza ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr XXXIV/360/13 w 
sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru ulic Kwiatowej i Stefana Że-
romskiego w Bielawie

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 27 marca 2013 roku
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Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Bielawie 

informuje, że posiada wolne miejsca na atrakcyjne wczasy w terminach:
- Pobierowo od 07.06.2013r
- Rewal od 01.07.2013r
- Darłówko od 15.08.2013r.
Wszystkie turnusy 14 dniowe (13 noclegów)
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do biura Związku, ul. 

Piastowska 2A w dniach urzędowania t.j. wtorki i czwartki w godz. od 
9.oo do 13.oo lub prosimy o kontakt telefoniczny - nr tel. 694 987 239.

Bielawa, jako modelowe 
miasto ekologiczne, po raz 
pierwszy przyłączyła się do 
ogólnoświatowej akcji „Godzi-
na dla Ziemi WWF”. Podczas te-
gorocznej kampanii, która odbyła 
się 23 marca, wygaszone zosta-
ło oświetlenie najbardziej charak-
terystycznych budynków na ca-
łym świecie, m.in.: Wieży Eiffla w 
Paryżu, Opery w Sydney, Bramy 
Brandenburskiej w Niemczech, 
piramid w Egipcie, Stadionu Na-
rodowego, Pałacu Kultury i Nauki 
oraz Zamku Królewskiego w War-
szawie.

Natomiast w Bielawie 
została wyłączona iluminac-
ja Urzędu Miejskiego na placu 
Wolności od godziny 20.30 do 
21.30. 

W 2012 roku w ramach 
„Godziny dla Ziemi WWF”, świa-

Bielawa przyłączyła się do międzynarodowej akcji „Godzina dla Ziemi WWF”
tła zgasiły setki milionów ludzi z 
ponad 5 000 miast, w 150 kra-
jach na wszystkich kontynen-
tach. W Polsce do akcji oficjalnie 

przyłączyło się ponad 50 miast i 
ponad 30 000 osób. 

  Łukasz Masyk

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, oraz MZBM Sp. z 

o.o. z/s Bielawa ul. 3 Maja 48, zostały podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w najem: 

- lokalu niemieszkalnego o powierzchni 63,13 m2, położonego na 
parterze budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 40 w Bielawie,

- lokalu niemieszkalnego o powierzchni 111,42 m2, położonego na 
parterze budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 w Bielawie,

- lokalu niemieszkalnego o powierzchni 118,58 m2, położonego na 
parterze budynku przy ul. Przodowników Pracy 7 w Bielawie. 

Przetargi odbędą się w dniu 24 maja 2013 roku, w siedzibie Miej-
skiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Szczegó-
łowe informacje: tel. 74 83 34 451.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w  
Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami / 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały Nr XXV/273/12 
z dnia 29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Ge-
nerała Władysława Sikorskiego w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w/w planu miejsco-
wego do dnia 31  maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 
58-260 Bielawa, pl. Wolności 1. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko /Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamiam o przystąpieniu do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w miejscowego planu. 

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporzą-
dzenia projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biela-
wie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do 
projektu planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 31 maja  2013 r., do Burmistrza Bielawy. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulicy Sportowej i Krańcowej w  
Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami / 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy 
uchwały Nr XV/145/11 z dnia 26 października 2011r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie 
ulicy Sportowej i Krańcowej w  Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projek-
tu w/w planu miejscowego do dnia 31  maja 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Biela-
wa, pl. Wolności 1. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 
pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji 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/ zawiadamiam o przystąpieniu do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-
jektu w/w miejscowego planu. 

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku 
z przystąpieniem do sporządzenia projektu planu moż-
na zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bie-
lawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospo-
darki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko do projektu planu moż-
na składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym, w terminie do dnia 31 maja  2013 r., do Bur-
mistrza Bielawy. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, 
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY

9 marca w siedzibie Stowarzy-
szenia Ponadpartyjnego FORUM 
Samorządowego odbyło się spo-
tkanie Zarządu Stowarzyszenia z 
Elżbietą Grabską – prezesem Pa-
rafialnego Zespołu „Caritas”, działa-
jącego przy parafii pw. WNMP.

Prezes Stowarzyszenia, Ja-
nusz Cąber, przekazał na ręce 
Pani prezes dokument stwierdza-
jący dokonanie przelewu na kwotę 
2000 zł na konto Zespołu. Pieniążki 
te stanowią dochód z Mikołajkowe-
go Turnieju w Halowej Piłce Noż-
nej, który corocznie organizowany 
jest przez Stowarzyszenie i ma za-
wsze charytatywny cel. W tym roku 
turniej odbył się 26 stycznia.

Prezes Elżbieta Grabska po-
dziękowała Zarządowi Forum za 
pomoc. Przekazane środki finanso-
we zostaną wykorzystane na letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży. Bę-
dzie to wyjazd nad morze.

             B. Lesiewicz

FORUM na rzecz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ten urodzony 29 stycznia 
1978 roku w Bielawie dzienni-
karz telewizyjny i radiowy, prowa-

dzący obecnie poranny program 
TVN 24, został laureatem Wik-
tora 2012 w kategorii najlepszy 

Jarosław Kuźniar laureatem Wiktora 2012
prezenter telewizyjny. Gala 28. 
edycji plebiscytu Wiktorów odby-
ła się 6 kwietnia na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. Wiktory 
są nagrodami Akademii Telewi-
zyjnej. Przyznaniem tej nagrody 
honoruje się ludzi, którzy dzię-
ki swej osobowości, wiedzy czy 
umiejętnościom zapisali się w pa-
mięci telewidzów. 

To już drugi Wiktor Jarosła-
wa Kuźniara. Wcześniej był lau-
reatem Wiktora 2008 w kategorii 
największe odkrycie telewizyjne 
roku.

Przypomnimy, że na po-
czątku kariery dziennikarskiej 
Jarosław Kuźniar związany był 
z Radiem Sudety oraz Telewizją 
Sudecką.

   BL

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia stanowiących załączniki: nr 1-3 do Za-
rządzenia nr 102/2013, nr 1-3 do Zarządzenia nr 103/2013, nr 1 do Za-
rządzenia 104/2013, nr 1-4 do Zarządzenia nr 105/2013 oraz nr 1 do 
Zarządzenia nr 106/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku. 

Radni ustalili zasady sprzeda-
ży bezprzetargowej lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy wraz ze sprzedażą na 
własność bądź oddaniem w użytkowanie 
wieczyste gruntów z nimi związanych.

Przy sprzedaży lokalu, w sto-
sunku do wartości ustalonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, dla 
osób korzystających z pierwszeń-
stwa ustawowego, określa się warun-
ki i stawki procentowe bonifikat:

50% przy zapłacie ceny sprze-
daży w ratach,

70% przy zapłacie ceny jednorazowo,
80% przy jednorazowej zapła-

cie ceny sprzedaży z równoczesną 
sprzedażą co najmniej połowy lokali 
w budynkach, w których znajduje się 
powyżej 7 lokali mieszkalnych i w któ-
rych udział Gminy wynosi 100%,

90% przy jednorazowej zapła-
cie ceny sprzedaży z równoczesną 
sprzedażą wszystkich lokali w budyn-
kach, w których znajduje się nie wię-
cej niż 7 lokali mieszkalnych i w któ-
rych udział Gminy wynosie 100%,

95% przy jednorazowej zapła-
cie ceny sprzedaży z równoczesną 
sprzedażą wszystkich lokali miesz-
kalnych w budynkach, w których 

znajduje się powyżej 7 lokali miesz-
kalnych i w których udział Gminy wy-
nosi 100%.

Bonifikat nie stosuje się przy 
sprzedaży lokali znajdujących się 
w nowo wybudowanych budynkach 
lub w budynkach, w których w ciągu 
5 ostatnich lat, przed dniem złożenia 
wniosku o wykup lokalu, poniesiono 
nakłady remontowe, dotyczące czę-
ści wspólnych w łącznej kwocie prze-
kraczającej 50.000 zł.

Rozłożona na raty niespłacona 
część ceny sprzedaży lokalu podlega 
oprocentowaniu w wysokości 5% w sto-
sunku rocznym, a oprocentowanie to li-
czone jest od niespłaconej należności.

Wyłączeniu ze sprzedaży pod-
legają lokale, które znajdują się w bu-
dynkach:

- pozostających w kolizji z usta-
leniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego,

- mających pozostać w wyłącz-
nej dyspozycji Gminy, celem umożli-
wienia realizacji zadań własnych,

- przeznaczonych do rozbiórki, 
remontu lub zmiany funkcji na inne 
cele niż mieszkalne.

     Na podstawie uchwały
         Barbara Lesiewicz

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych 
oraz gruntów z nimi związanych
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Dnia 3 kwietnia w auli bie-
lawskiego ZSO odbyła się debata 
w  ramach XIX edycji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Tematem dyskusji był 
„Ekorozwój” oraz „Przestrzeń wo-
kół nas”.

Szkołę odwiedzili przedstawi-
ciele samorządu: starosta Powia-
tu Dzierżoniowskiego  p. Janusz 
Guzdek, przedstawicielka Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Promocji 
Powiatu Dzierżoniowskiego  p. Ali-
cja Dźwiniel, wiceburmistrz Bielawy 
p. Andrzej Hordyj oraz p. Barbara 
Syga - kierownik księgowości w su-
permarkecie Intermarche. Oprócz 
zaproszonych osób w debacie za-
brali głos również nauczyciele oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie – p. Ma-
rzanna Kamińska. 

Podczas debaty swoje poglą-
dy mogli przedstawić także ucznio-
wie naszej szkoły: gimnazjaliści, 
jak i licealiści. Licznie zebrana pu-
bliczność miała możliwość wzięcia 
udziału w quizie dotyczącym ochro-
ny środowiska. Uczniowie chętnie 
wypowiadali się na podane  tema-
ty. Przygotowali także transparenty, 
które zachęcały do ekologicznego 
trybu życia.

Uczestnicy debaty mieli oka-
zję zobaczyć filmy przygotowane 
przez Katarzynę Panek i Dariusza 
Millera z kl. 2 A LO,  dotyczące mię-

Bielawa miastem ekologicznym  - debata w Zespole Szkól Ogólnokształcących
dzy innymi realizacji przedsięwzięć 
mających na celu poszerzenie za-
interesowania ekologią mieszkań-
ców naszego regionu, czy też ter-
momodernizacji. Zaprezentowany 
został też wywiad z burmistrzem 
Bielawy p. Ryszardem Dźwinielem, 
w którym wyjaśnił, dlaczego akurat 
Bielawa kładzie taki nacisk na życie 
ekologiczne.

Osoby uczestniczące w de-
bacie odpowiadały na zadane im 
pytania. Podczas dyskusji moż-

na było dowiedzieć się również, 
co daje nam zbiórka baterii i jakie 
korzyści wynikają  z podróżowania 
publicznymi środkami transportu.                                                          

Preferowanie ekologicznego 
trybu życia w XXI wieku powinno 
być na porządku dziennym. Okazu-
je się, że jeszcze tak mało wiemy, a 
tak wiele możemy zdziałać i jak po-
wiedział Pan Starosta, powinniśmy 
zacząć od samych siebie.

Zuzanna Butrym 
kl. 3 B

To cele jakie stawiają sobie 
uczestnicy konkursów „Odkrywca 
Skarbów Bielawy” i „Odkrywca Uro-
ków Bielawy”. Po raz czternasty 
mieliśmy okazję zwiedzać Biela-
wę bez wychodzenia na zewnątrz. 
Młodzi przewodnicy oprowadzali 
nas po mieście wykorzystując slaj-
dy ze zdjęciami albo pokazywa-
li nam jak piękna jest Bielawa po-
przez prezentację multimedialną. 
Konkursy odbyły się 12 kwietnia w 
sali kina MOKiS. 

Komisja Konkursowa w skła-
dzie: p. Ewa Glura (prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy), p. Bro-
nisława Pagórska (przedstawiciel 
Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Rady Miejskiej Bie-
lawy), p. Tadeusz Łazowski (ho-
norowy obywatel miasta Bielawa) 
i p. Grażyna Smolińska (prezes 
Zarządu Bielawskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku) przyznała 
uczestnikom następujące miejsca:

„ODKRYWCA SKARBÓW 
BIELAWY”

I MIEJSCE: ANTONINA 
RALKO / SZKOŁA PODSTAWO-
WA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPOR-

TOWYMI, II MIEJSCE: STELLA 
DERDOWSKA / SZKOŁA POD-
STAWOWA NR 4  Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI, III MIEJSCE: 
WERONIKA WOLF / EKOLO-
GICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 7.

„ODKRYWCA UROKÓW 
BIELAWY”

I MIEJSCE: MAŁGORZATA 
SIWIEC / EKOLOGICZNA SZKO-
ŁA PODSTAWOWA NR 7, II MIEJ-
SCE: KAROLINA STARZYŃSKA / 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI,

III MIEJSCE: REMIGIUSZ 
BIAŁY / SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTO-
WYMI.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali symboliczne legitymacje „OD-
KRYWCY”, dyplomy i nagrody, któ-
rych fundatorami byli: Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7, Biuro 
Promocji Miasta oraz  Towarzy-
stwo Przyjaciół Bielawy. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania  i 
przeprowadzenia  konkursów.

Opracowała: mgr Krystyna Grzyb

ZAINTERESOWAĆ, ZACHWYCIĆ, OCZAROWAĆ…

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka wypożycza już filmy
Dział Multimedialny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie oprócz 

audiobooków, czyli książek mówionych (jest już ich ponad 250 tytułów za-
pisanych na płytach CD i MP3), wzbogacił swoje zbiory o filmy na DVD i 
CD. Wypożyczanie filmów jest bezpłatne. Na razie biblioteka oferuje filmy 
fabularne, w przyszłości tematyka wzbogaci się o filmy dokumentalne, 
edukacyjne, muzyczne, seriale, Teatr Telewizji. Zapraszamy do biblioteki.

Dnia 21 marca w Chrobrym 
odbyła się impreza z okazji pierw-
szego dnia wiosny. Po pierwszych 
5 godzinach lekcyjnych uczniowie 
wraz z wychowawcami udali się 
do sali gimnastycznej, w której re-
prezentacje uczniów z każdej kla-
sy brały udział w rozmaitych kon-
kurencjach przygotowanych przez 
nauczycieli w-fu. Były one następu-
jące: tor przeszkód, rzuty do kosza, 
podciąganie na drążku, przecią-
ganie liny, skakanie przez skakan-
kę, skok w dal z miejsca. Pierwsze 
miejsce zdobyła klasa  II B gimna-
zjum. 

W tym samym czasie naszą 
szkołę odwiedzali bielawscy gimna-
zjaliści (Gimnazjum nr 1 i nr 2) pod 
opieką swoich nauczycieli. Dziew-
czyny z klas licealnych oprowadzi-
ły młodszych kolegów po szkole. 
Goszcząca u nas młodzież mogła 
skosztować przygotowanych przez 
uczniów słodkości oraz napić się 
soków przy stoisku na pierwszym 
piętrze, które były przygotowane 
w duchu średniowiecza (patronem 
naszej szkoły jest przecież Bole-
sław Chrobry!). Oprócz tego gim-
nazjaliści mieli okazję uczestniczyć 
w kilku lekcjach przeprowadzonych 

przez nauczycieli LO (np. fizyka, j. 
angielski, matematyka) . 

W auli pani wicedyrektor Da-
nuta Gierczak opowiadała uczniom o 
szkole i przedstawiła prezentację do-
tyczącą osiągnięć naukowych i spor-
towych naszych uczniów, wycieczek i 
wielu organizowanych projektów, akcji 
i zabaw. Aby rozbawić gimnazjalistów, 
ich starsi koledzy przygotowali dla nich 
spektakl, który opowiadał o wagarowi-
czach i o porze roku, która uparcie nie 
chce do nas zawitać - wiośnie. Głów-
ną rolę odgrywał tutaj Dariusz Miller 
- Ferdek Kiepski oraz Mateusz Ja-
błoński - Waldek. Mamy nadzieję, że 
bielawscy gimnazjaliści spędzili poży-
tecznie i mile czas w naszej szkole. 
Chrobry jest przecież dobry!

                 Paulina Sobczyńska

Tradycje są bardzo ważne w 
życiu każdego narodu, dzięki nim 
jesteśmy sobie bliżsi i nie mamy 
problemu z określeniem swojej 
tożsamości narodowej. My Polacy 
jesteśmy chyba tego najbardziej 
świadomi, ponieważ dzięki głębo-
kiej wierze, pielęgnowaniu tradycji 
chrześcijańskich, ich kultywowaniu 
i przekazywaniu z pokolenia na po-
kolenie, udało nam się przetrwać 

Tradycje Świąt Wielkiej Nocy w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie

okresy bardzo trudne w naszej hi-
storii.

Wychodząc z tego założe-
nia dzieci z Koła Teatralnego dzia-
łającego w Ekologicznej Szko-
le Podstawowej nr 7 w Bielawie 
przygotowały program artystyczny 
opowiadający o zwyczajach zwią-
zanych ze Świętami Wielkanocny-
mi, tych bardziej znanych i tych już 
prawie zapomnianych.

Program został zaprezento-
wany uczniom naszej szkoły, przed-
szkolakom w Niepublicznym Przed-
szkolu nr 5 oraz przede wszystkim 
pensjonariuszom Zakładu Opiekuń-
czo- Leczniczego przy ul. Piastow-
skiej w Bielawie. Spotkanie z senio-
rami, zorganizowane we współpracy 
z pracownicami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, przyniosło wiele 
wzruszeń obu stronom. Przebiegło w 
niezwykle miłej atmosferze. Występy 
dzieci zostały nagrodzone brawami, 
widocznym wzruszeniem zgromadzo-
nych, uśmiechami i serdecznością 
pensjonariuszy i personelu medycz-
nego. Każdy obecny został obdaro-
wany upominkami przygotowanymi 
własnoręcznie przez dzieci.

Święta to dobry czas na oka-
zywanie sobie wzajemnego sza-
cunku i miłości, dostarczaniu innym 
radości i składaniu dobrych życzeń. 
Jeżeli jeszcze przy okazji uda się 
odświeżyć nasze narodowe trady-
cje i pokazać ich piękno i niezwy-
kłość, to  czyni te święta jeszcze 
bardziej niezwykłymi.

Wesołego Alleluja!
                   Urszula Spring

Pierwszy dzień wiosny 
– dniem otwartym w ZSO

Z okazji Jubileuszu XX-lecia 
Krajowego Forum Oświaty Niepu-
blicznej 11 kwietnia w Sejmie Rze-
czypospolitej Polskiej miała miej-
sce nadzwyczajna uroczystość, w 
czasie której uhonorowano wyróż-
niających się  dyrektorów  związa-
nych z edukacją niepubliczną  od-
znaczeniami i medalami.

Wśród licznie zgromadzo-
nych  uczestników znaleźli się go-
ście specjalni: Krystyna Szumilas 
– Minister Edukacji Narodowej, Ire-
na Wóycicka - Podsekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP, 
ministrowie Katarzyna Hall i Miro-
sław Sawicki, Włodzimierz Paszyń-
ski - Zastępca Prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy, Krystyna 
Starczewska – Prezes KFON oraz 
Joanna Kluzik-Rostkowska i  Ligia 
Krajewska - Posłanki na Sejm RP, 
wszyscy od lat związani z oświatą 
niezależną.

Spotkanie poprowadził Jan 
Wróbel, dyrektor prestiżowego Li-
ceum Ogólnokształcącego, znany 

Medal Komisji Edukacji Narodowej za Szczególne Zasługi 
dla Oświaty i Wychowania dla Darii Michalskiej, 

dyrektor  Szkół Niepublicznych w Bielawie.
nam też z mediów publicysta i orę-
downik oświaty niepublicznej.

W niezwykłej aurze budyn-
ku Polskiego Parlamentu, w obec-
ności dostojnych gości Pani Daria 
Michalska odebrała z rąk Minister 
Edukacji Narodowej Medal Komisji 
Edukacji Narodowej za Szczególne 
Zasługi dla Oświaty i Wychowania.

Zaszczyt wyróżnienia spły-
nął tym samym na szkoły i placów-
ki, w których Daria Michalska peł-
ni rolę menadżera,  w dużej mierze 
na kadrę pedagogiczną i uczniów. 
Jest to ewidentny znak docenienia 
przez najwyższe władze oświato-
we talentu, zdolności i umiejętności  
zarządzania,  jako mocnych atutów 
jakże niezbędnych we współcze-
snej  szkole.

Cieszy fakt, że w Warsza-
wie został doceniony dyrektor z 
naszego regionu.  Z warszawskiej 
perspektywy chyba dokładniej wi-
dać pozytywne działania na rzecz 
oświaty i wychowania.

Gratulujemy kolejnego sukcesu.
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21 marca odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy z udziałem 
zaproszonych gości: Leszka Stró-
żyka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy, wiceburmistrza 
Mariusza Pacha – członka Towa-
rzystwa, Małgorzaty Cieślik - dy-
rektor Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7, w której Towarzystwo 
ma swoją siedzibę, Kazimierza 
Rachowieckiego – prezesa Izby 
Rzemieślniczej w Świdnicy i jed-
nocześnie Starszego bielawskiego 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości oraz Henryka 
Smolnego – prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Dzierżoniowa.

Zebranie rozpoczęło się od 
uczczenia chwilą ciszy pamięci Ta-
deusza Szermera – zmarłego w 
lutym 2013 roku Honorowego Oby-

Podsumowano 2012 rok
Absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

watela Miasta Bielawa.
Sprawozdanie z pracy Zarzą-

du Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 
w 2012 roku przedstawiła prezes 
Ewa Glura. Obecnie Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy liczy 63 człon-
ków. W minionym roku odbyło się 
13 posiedzeń Zarządu oraz 2 posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej. Szcze-
gólnie ważnymi wydarzeniami było 
oficjalne otwarcie 14 czerwca w 
Ekologicznej Szkole Podstawowej 
nr 7 nowej siedziby Towarzystwa 
wraz z jej poświeceniem przez ks. 
dr. Stanisława Chomiaka – pro-
boszcza parafii pw. WNMP, obcho-
dy jubileuszu 35-lecia istnienia To-
warzystwa oraz zorganizowanie 
przy współudziale MOKiS i ESP 
nr 7 konferencji poświęconej życiu 
i twórczości dramaturga Gerharta 
Hauptmanna z okazji 100. roczni-

cy otrzymania przez niego Nagrody 
Nobla za dramat „Tkacze”. 4 grud-
nia odbyła się też promocja nowej 
pozycji wydawniczej autorstwa 
Krzysztofa Pludry „Bielawianie”.

W roku sprawozdawczym 
członkowie Towarzystwa uczest-
niczyli też w jury wielu konkursów, 
byli współorganizatorami Polsko 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, zorganizowano plener ma-
larski i wystawę poplenerową, w 
Galerii Korytarz odbyło się kilka 
wystaw – m.in. wystawy aparatów 
fotograficznych Tadeusza Łazow-
skiego – członka Towarzystwa, 
wystawy gobelinów o tematyce sa-
kralnej Marii Gostylli Pachuckiej 
z Wrocławia, wystawy malarskiej 
Jirego Kollerta z Polic nad Metui, 
wystawy malarskiej Marka Cieśli z 
Dzierżoniowa.

Członkowie Towarzystwa 
brali udział we wszystkich uroczy-
stościach państwowych.

Sprawozdanie finansowe 
przedstawił skarbnik Tadeusz Dzi-
goński, a sprawozdanie z działal-
ności Komisji Rewizyjnej Józef Ko-
siński, w którym pozytywnie ocenił 
działalność Zarządu Towarzystwa 
w roku sprawozdawczym i zawnio-
skował o udzielenie absolutorium. 
Absolutorium zostało udzielone 
jednogłośnie.

Odbyło się też wręczenie le-
gitymacji nowym członkom Towa-
rzystwa.

 Barbara Lesiewicz

Dnia 1 marca 2013 roku już 
po raz kolejny uczestnicy XVII Mię-
dzyszkolnego Przeglądu Literac-
kiego o Statuetkę Sowy, organizo-
wanego przez Ekologiczną Szkołę 
Podstawową nr 7 w Bielawie, udo-
wodnili, że mają talent i duszę ar-
tysty otwartego na otaczający ich 
świat pełen barw, efemeryczności 
 i  ulotnych chwil. Swoje utwo-
ry zaprezentowali w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Bielawie 
przed zaproszonymi gośćmi, na-
uczycielami i innymi uczniami  
z bielawskich szkół podstawowych. 

W skupieniu i ciszy wszyscy 
laureaci tegorocznej edycji czytali 
fragmenty prozy  i wierszy własne-
go autorstwa. Ich dzieła wzruszały, 
budziły refleksje, ale także bawiły i 
zaskakiwały swoją puentą. Różno-
rodność tematyczna i oryginalność 
sprawiły, że każdy   z zaprezentowa-
nych utworów otwierał furtkę do in-
nego, jakże odmiennego świata, któ-
ry powstał dzięki bogatej wyobraźni 
młodych artystów. To właśnie za te 
utwory twórcy Przeglądu Literackiego 
otrzymali pamiątkowe dyplomy uzna-
nia oraz prestiżowe Statuetki Sów.

Nagrody młodym twórcom  
wręczyli zaproszeni na tę uroczy-
stość goście : pani Stefania Pa-
górska - członek Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Zdrowia Rady 
Miasta Bielawa,  pani Ewa Glura - 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy, pan dr Rafał Brzeziński – dy-
rektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie i pani Urszula Ubych- 
kierownik Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie oraz organizatorzy: 
pani Małgorzata Cieślik – dyrektor 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 i pani Renata Sznajder –Zając  
– zastępca dyrektora Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7. 

Finalistami 17. edycji zostali 
uczniowie: Agnieszka Broda,  Ju-
lia Wrotyńska, Julia Cios, Nikola 
Prymatczuk i Oskar Stajno ( SP4 
z Oddziałami Integracyjnymi), Mo-
nika Matusiewicz, Natalia Pom-
pa, Julia Garkowska,  Katarzy-

STATUETKI  SÓW ROZDANE…
„Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo.
Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem”.

Stanisław Jerzy Lec
na Brylińska i Małgorzata Siwiec 
(ESP7), Antonina Ralko, Domini-
ka Porzybót, Kamil Kałużyński, 
Marta Kaczmarek i Sandra Niko-
niuk (SP 10 z Oddziałami Sporto-
wymi),Michał Czubaty, Jakub Beł-
towski i Kuba Denis (ZSS). 

W ramach realizowanego 
przez Ekologiczną Szkołę Podsta-
wową projektu edukacyjnego „Nie 
ma różnic ani barier między nami” 
w Przeglądzie wzięli  udział także  
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy SOSW w Bielawie: Leoka-
dia Pośpiech i Bartosz Mokrzycki.

Zgodnie z tradycją , w tym 
roku również zostały przyzna-
ne specjalne wyróżnienia młodym 
twórcom, których utwory zdobyły 
uznanie organizatorów za wrażli-
wość, inwencję twórczą i nietuzinko-
wość.  Otrzymali  je :Leokadia Po-
śpiech za wiersz pt. „ Tacy sami”, 
Agnieszka Broda za „ Lustrzany 
pył”, Monika Matusiewicz za „ Sta-
tuetkę Sowy”, Kamil Kałużyński za 
opowiadanie pt. „ W moim domu za-
mieszkała mysz” i Michał Czubaty 
za „Wiersz o ulubionej drużynie”.

Wszystkie nagrodzone prace 
zostały opublikowane w tomiku li-
terackim, nad stworzeniem którego 
pracowała pani Barbara Olejnik, 
zaś tegoroczne spotkanie z litera-
turą piękną uświetnił występ grupy 
artystycznej z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 autorstwa pani 
Katarzyny Stróżak.

Gratulujemy wszystkim laure-
atom i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również znajdą się mło-
dzi, zdolni twórcy, chętni do wzięcia 
udziału w kolejnym Przeglądzie Li-
terackim organizowanym przez na-
szą szkołę , na który już dziś ser-
decznie zapraszamy. 

Dziękujemy również panu dr. 
Rafałowi Brzezińskiemu – dyrek-
torowi Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie za udostępnienie 
klubu „Pozytywka” .

Katarzyna Stróżak
Barbara Olejnik

„Nie ma różnic ani barier 
między nami” to projekt realizowa-
ny przez Ekologiczną Szkołę Pod-
stawową nr 7 i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Bielawie  
w ramach Programu Operacyjnego 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.       

Głównym jego założeniem 
jest integracja środowisk dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych i 
zdrowych, uaktywnienie osób nie-
pełnosprawnych, ich wyjście z izo-
lacji społecznej. 

W ramach projektu w obu 
placówkach przeprowadzone zo-
stały konkursy: literacki i plastycz-
ny na temat „Kim jest osoba nie-
pełnosprawna? Co może zrobić 
młodzież, by przeciwdziałać 
dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych”. Najlepsze prace 
wysłano do organizatora projek-
tu – Fundacji „Pomocna Dłoń” w 
Boguszowie Gorcach. Działania 
podjęte przez obie placówki po-
legały na  organizowaniu spo-
tkań integracyjnych dla uczniów 
obu placówek. 

Pierwsze  z nich odbyło się 
w okresie świątecznym, pod-
czas którego zespół muzyczny 
Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 7 pod opieką p. Bożeny 

ESP 7 łamie bariery

Halczuk, kontynuując zanikają-
ce tradycje kolędowania, wystąpił 
dla  dzieci ze SOSW w Bielawie.  
Solistki Weronika Klincewicz i 
Ola Jursza zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne  uświetnione 
grą na skrzypcach, za co otrzyma-
ły brawa i uznanie dzieci i nauczy-
cieli tej szkoły. Dzieci – dzieciom 
podarowały własny czas, uwagę, 
swoje talenty, własnoręcznie wy-
konane upominki, życzenia no-
woroczne. Była to dla nich lekcja 
tolerancji i szacunku dla drugiego 
człowieka.

Kolejne spotkanie mia-
ło miejsce w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bielawie, gdzie 1 
marca odbyło się podsumowanie 
Przeglądu Literackiego o Statuet-

kę Sowy, organizowanego przez 
ESP7. Po raz pierwszy swoje 
wiersze zaprezentowali wycho-
wankowie SOSW, wykazując się 
przy tym oryginalnością i kunsz-
tem literackim.

W SOSW zorganizowane 
zostały warsztaty plastyczne, 
które poprowadziła p. Agnieszka 
Brylińska, pod hasłem „Wielka-
nocne impresje”. Dzięki dosko-
nałej współpracy uczniów obu 
szkół powstały przepiękne świą-
teczne dekoracje.

Duże zaangażowanie 
uczniów, ich otwartość i spon-
taniczność sprawiła, że posta-
nowiliśmy wspólnie przywitać 
wiosnę. Tym razem spotkanie 
miało miejsce w ESP 7. Pięć 
integracyjnych drużyn rywali-
zowało ze sobą w przygotowa-
nych na wesoło konkurencjach 
sportowych, układając puzzle, 
rozpoznając wiosenne kwiaty 
czy rozwiązując rebusy. Wszy-
scy mogli wykazać się umie-
jętnościami w różnych dziedzi-
nach i zaprezentować swoje 
talenty. 

Podjęte działania dawa-
ły dzieciom możliwość bliższego 
poznania się, otwarcia na innych, 
uczyły tolerancji, poszanowania 
odmienności drugiego człowieka. 
Mamy nadzieję, że dla naszych 
uczniów tolerancja będzie  stano-
wić wartość, cel i zasadę, którymi 
kierować będą się w życiu doro-
słym.

Barbara Olejnik
Anna Kuś- Smaga

Po raz drugi uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie włączyli się 
do akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Tej dolnośląskiej ak-
cji patronuje Kuratorium Oświaty, a 
organizatorem i wykonawcą projek-
tu jest Telewizja Wrocław. 

Poprzez zbiórkę symbolicznej 
złotówki wśród uczniów i pracowni-
ków szkoły, Samorząd Uczniowski  
przekazał zebrane środki na kon-
to Towarzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej we Wrocławiu. Natomiast 
tradycyjnie w listopadzie będziemy 
zbierać znicze, które zapłoną na 
kresowych cmentarzach.  

Cieszymy się, że nasi ucznio-
wie tak aktywnie włączyli się do 

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
ratowania polskich nekropolii po-
zostawionych za wschodnią gra-
nicą. Pamięć o tych mogiłach jest 
szczególnie pielęgnowana na Dol-
nym Śląsku, ponieważ po wojnie 
osiedliło się tutaj prawie milion Kre-
sowian. Wśród tych grobów, które 
są zdewastowane i zapomniane, 
znajdują się mogiły dziadów i pra-
dziadów z Dolnego Śląska. Na dzi-
siejszej Ukrainie na ratunek czeka 
46 cmentarzy. Trzeba spieszyć się 
z ich rekonstrukcją, bo za kilka lat 
czas zatrze wiele śladów polskości 
na Kresach. Nie możemy na to po-
zwolić, bo to przecież cząstka na-
szej ojczyzny.
opiekun Samorządu Uczniowskiego

Teresa Stasiak
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Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby rozpoczynające działal-
ność gospodarczą do skorzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego 
Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. 
Od stycznia 2013r. można skorzystać z usług Biura Obsługi Klienta 
Funduszu Pożyczkowego w Dzierżoniowie, które mieści się w Gmin-
nym Centrum Informacji przy ul. Bat. Chłopskich 19,  tel. 74 832 35 36 i 
czynne jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7 - 15.

O pożyczkę ubiegać się mogą mikro, małe lub średnie przedsiębior-
stwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. Środki pochodzące z pożyczki przeznaczone 
mogą być na finansowanie inwestycji polegających na:
- zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo 

handlowych,
- wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zakupie wyposażenia w maszyny, urządzenia aparaty w tym także za-

kup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowane-
go  przedsięwzięcia,

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Warunki pożyczek udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy Agencji 
Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie:

1. Max. kwota pożyczki do 500 000 zł
2. Okres spłaty pożyczki- do 60 miesięcy
3. Karencja w spłacie- max. 6 miesięcy
4. Prowizja od udzielonej kwoty- 1 %
5. Oprocentowanie minimalne w skali roku od 2 %
6. Wymagany wkład własny- min 10%
7. Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń standardo-

wo stosowanych przez Fundusz.
8. Wymagane jest pełne zabezpieczenie pożyczki. 

Wnioskodawca składa wniosek o pożyczkę w siedzibie ARR 
„AGROREG” S.A. bądź w Biurze Obsługi Klienta w Dzierżoniowie wraz 
z wymaganymi załącznikami. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 
30 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Fundusz kompletu za-
łączników. Złożenie i ocena wniosku są bezpłatne. Szczegóły na stronie:

www.dolny-slask.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dodatkowo zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby rozpoczyna-
jące działalność gospodarczą                           do skorzystania z oferty 
Punktu Konsultacyjnego KSU, w którym świadczone są usługi informa-
cyjne i doradcze, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego 
na temat działalności gospodarczej, tj.: 

jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub 

rozwój przedsiębiorstwa;

Usługi świadczone są bezpośrednio w  siedzibie Agencji Rozwoju 
Regionalnego ,,AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27, po-
kój Noworudzkiego Parku Przemysłowego (V piętro), w godz.: 8:00 
- 12:00, drogą telefoniczną: 74 872 70 48,  mailową poprzez wypeł-
nienie formularza na stronie www.agroreg.com.pl, bezpośrednio w 
siedzibie/miejscu zamieszkania Klienta oraz w formie dyżurów, m.in. w 
Dzierżoniowie, Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku i Lądku Zdroju.

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzi dyżury w siedzibie Gmin-
nego Centrum Informacji w Dzierżoniowie, od poniedziałku  do piąt-
ku w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 74 832 35 36

Punkt Konsultacyjny realizowany jest w ramach projektu systemo-
wego PARP pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsię-
biorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 
w formule one-stop-shops” finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 
2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

TANIE POŻYCZKI DLA FIRM
w Agencji Rozwoju Regionalnego 
„AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie

W konkursie brali udział 
mieszkańcy powiatu dzierżoniow-
skiego. W sumie zgłoszono 40 
prac. Jury oceniało nie tylko ich es-
tetykę, ale i wykonanie. Ostatecz-
nie postanowiono: 

W kategorii „JAJO Z KLASĄ” 
nie przyznać pierwszego miejsca, 
ponieważ wszystkie prace w tej ka-
tegorii nie spełniały podstawowego 

Konkurs „JAJO Z KLASĄ” I „JAJO Z 
FANTAZJĄ” rozstrzygnięty

kryterium określonego w regulami-
nie, czyli nie były zdobione tech-
nikami tradycyjnymi. Jury dostrze-
gło jednak inne walory tych prac, 
a mianowicie odznaczały się one 
wysokim kunsztem wykonania. W 
związku z powyższym wyróżnienia 
otrzymali: MARIA CZEKAŃSKA z 
Bielawy i PAWEŁ SALATA z Piławy 
Górnej.

Tytuł „JAJA Z FANTAZJĄ” jury 
postanowiło nadać pracy wykona-
nej przez RAFAŁA KRZEWSKIE-
GO z Bielawy. W uzasadnieniu wer-
dyktu podkreślono, iż była to praca 
wykonana z wielkim kunsztem, za-
angażowaniem i użyciem technik 
malarstwa olejnego. Z wybraniem 
najlepszych prac w tej kategorii jury 
miało spory problem, gdyż wszyst-
kie zgłoszone prace zasługiwały na 
uznanie, a zwłaszcza kompozycje 
świąteczne oraz wykonania gru-
powe. Stad podjęto decyzję, aby 
w roku przyszłym rozważyć dodat-
kową kategorię dla najmłodszych. 
Ostatecznie 4 równorzędne wy-
różnienia w tej kategorii otrzymali: 
RADOSŁAW RYL z Dzierżoniowa, 
WERONIKA KUCZERAWA z Pie-
szyc, KAROLINA PLUTA z Bielawy 
i MACIEJ TOMASZEWSKI z Dzier-
żoniowa. Natomiast Dyplom Uzna-
nia za udział w konkursie i różno-
rodność wykonanych jury przyznało 
Przedszkolu Niepublicznemu z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie 
- grupy: „Słoneczka”, „Biedronki” i 
„Krasnale”.

Wręczenie nagród odbyło się 
28 marca w Galerii Korytarz Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

20 marca po raz trzeci w 
tym roku przedszkolnym do Dzia-
łu Dziecięco–Młodzieżowego Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
przy ul. Żeromskiego 43, przyszła 
z nauczycielką grupa Pingwin-
ki z Niepublicznego Przedszkola 
„Montessori” (Oddział Przedszkol-
ny mieszczący się w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7) wraz z 
nauczycielką Grażyną Skoczylas.

Na przywitanie, bibliotekar-
ka Jolanta Matuszczak przeczy-
tała  dwa wiersze: „Wielkanocny 
stół” i „Pisanki” oraz opowiadanie 
pt. „Wielkanocna niespodzianka”, 
które wprowadziło Pingwinki w 
świąteczny nastrój. Następnie wy-
wiązała się rozmowa na temat tra-
dycji związanych ze świętem Wiel-
kiej Nocy. Przedszkolaki chętnie 
wymieniały wielkanocne obrzędy: 
przygotowywanie palmy na Nie-
dzielę Palmową, święcenie pokar-
mów w Wielką Sobotę: baranka, 
chleb, pisanki, kiełbasę, masło, 
chrzan, babkę oraz sól i wodę. W 
Wielkanoc, po uroczystym śniada-
niu, dzieci obdarowywane są tzw. 

„zajączkiem”, a w drugi dzień świąt 
zwanym Lanym Poniedziałkiem, 
wszyscy oblewają się wodą. 

Później  przedszkolaki za-
śpiewały z gestykulacją wiosenną 
piosenkę, po czym zasiadły w „Ką-
ciku dla Malucha” i przystąpiły do 
oglądania nowych, pięknie ilustro-
wanych bajeczek.  Na zakończe-
nie spotkania bibliotekarka złożyła 

Miejska Biblioteka Publiczna

Święta z tradycją
dzieciom i ich opiekunce świątecz-
ne życzenia. Żeby tradycji stało 
się zadość, Pingwinki z radością  
i śmiechem zabawiły się w śmigu-
sa-dyngusa, powiedziały wierszo-
wane życzenia i podarowały pani 
Joli własnoręcznie udekorowane 
jajko na stół wielkanocny. Jeszcze 
na odchodne wraz z nauczycielką 
wypożyczyły książki do wspólnego 
czytania w przedszkolu związane z 
tematyką Świąt Wielkanocnych .

Jolanta Matuszczak

4 kwietnia „Nestor” Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej i Środo-
wiskowy Dom Samopomocy byli 
organizatorami Śniadania Wielka-
nocnego, w którym uczestniczyli 
także Leszek Stróżyk – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy, wi-
ceburmistrz Mariusz Pach, radna 
Stefania Pagórska oraz ks. dr Ro-
bert Begierski – proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego.

Po przywitaniu gości przez 
dyrektor Grażynę Smolińską, ze-
brani mogli wysłuchać rozważań 
pasyjnych odwołujących się do bi-
blijnego opisu Męki Jezusa Chru-
stusa, przygotowanych przez pod-
opiecznych domów.

Życzenia w imieniu władz 
Bielawy przekazał wiceburmistrz 
Mariusz Pach, a w imieniu księdza 

Śniadania Wielkanocne 

prałata dr. Stanisława Chomiaka i 
swoim ks. dr Robert Begierski pod-
kreślając, iż dobrze się stało, że 
„czujecie się jak rodzina i chcecie 
to śniadanie wspólnie przeżyć i jak 

ważne jest rozpoznawanie Chry-
stusa w każdej osobie”. Była też 
wspólna modlitwa, a potem już spo-
żywanie świątecznego śniadania.

*****
„JAJECZKO”

Spotkanie z okazji Świąt Wiel-
kiej Nocy zorganizował dla swoich 
członków Zarząd Rejonowy w Bie-
lawie Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Spotkanie 
odbyło się 9 kwietnia, a zaszczycił 
je swoją obecnością przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżyk. Przybyłych na spotkanie 
przywitał przewodniczący Zarządu 
Tadeusz Kowalczyk zapraszając 
do świątecznego posiłku.

  B.Lesiewicz
Czy język może mieć swoje 

święto? Odpowiedzi na to pytanie 
szukano 18 marca w bielawskim 
liceum. Zaczęto od trzeciej edycji 
Szkolnego Konkursu Języka Nie-
mieckiego dla gimnazjalistów – 
SPRACHMEISTERSCHAFTEN, w 
którym trzy trzyosobowe zespoły 
zmagały się z gramatyką, słownic-
twem i prezentowały wiedzę na te-
mat krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 

W konkursie przygotowanym 
przez p. Remigiusza Przychod-
niaka wygrał zespół dziewcząt – 
Maria Nowik, Natalia Nowicka i 
Aleksandra Stańczewska. A po 
konkursie prowadzenie zabawy z 

Jak pokazać rybę czyli Deutsch Wagen Tour w bielawskim liceum
niemieckim przejęła przedstawi-
cielka Goethe-Institut Hanna Kręż-
lewska. Warsztaty językowe odby-
ły się w ramach ogólnopolskiego 
projektu  Deutsch Wagen Tour Ja-
sne że klar. Zajęcia odbyły się dla 
pierwszych klas gimnazjalnych i li-
cealnych i pokazały uczniom nie-
konwencjonalne podejście do na-
uki języka. Spotkanie z niemieckim 
przebiegało w atmosferze zabawy i 
dobrego humoru. Puzzle, rekin na 
łowach, latające balony i falująca 
chusta były impulsem komunikacji 
w języku niemieckim. 

Roześmiane buzie uczniów 
były najlepszym dowodem na to, że 
nie taki niemiecki straszny ...
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Z okazji Dnia Bibliotekarza i 
Święta Biblioteki Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bielawie organizuje 10 
maja „Noc w Bibliotece”. W związ-
ku z tym Biblioteka zaprasza dzie-
ci w wieku od 7 do 12 lat na szereg 
niecodziennych, interesujących i za-
bawowych imprez. Od godz. 19.00 
do 23.00 odbywać się będą m.in.: 
spotkanie z magikiem, przedstawie-
nie teatrzyku „Kukiełkowo”, poszuki-
wanie zaginionych książek, karaoke 

czyli zabawa z piosenką, występ ak-
tora z grupy teatralnej biel’arte i Te-
atru Od Dzisiaj, działających przy 
MOKiS-ie w Bielawie, a na koniec 
gazetowa rewia mody i bal. 

Dzieci chcące uczestniczyć w  
„Nocy w Bibliotece” proszone są o 
zgłaszanie się w działach dziecię-
co-młodzieżowych Biblioteki (przy 
ul. Piastowskiej 1 oraz przy   ul. Że-
romskiego 43, tel. 74 645 09 64). 
Liczba osób ograniczona.

Miejska Biblioteka Publiczna

Noc w Bibliotece

SOSW w Bielawie nawiązał 
współpracę z Fundacją Tacy Sami 
– Centrum Wspierania Rozwo-
ju we Wrocławiu z oddziałem w 
Bielawie. W ramach tej współpracy 
uczniowie grupy rewalidacyjno - wy-
chowawczej mają możliwość uczest-
niczenia w zajęciach z kynoterapii.

Kynoterapia to metoda wspo-
magająca  rehabilitację osób niepeł-
nosprawnych, dzieci z dysfunkcjami, 
jak również dająca wspaniałe efekty w 
terapii osób starszych, samotnych czy 
z depresją. Głównym motywatorem 
jest odpowiednio predysponowany, 

wyselekcjonowany i wyszkolony pies.
Zajęcia z udziałem psa rasy 

Golden Retriever - Niko pozwalają 
uczniom rozwijać i poszerzać swoje 
umiejętności w sferze fizyczno – rucho-
wej oraz emocjonalno – społecznej.

Grupa przyjęła swojego nowe-
go przyjaciela bardzo chętnie i ser-
decznie okazując zainteresowanie 
oraz odsłaniając swoje słabe strony 
w atmosferze zaufania i przyjaźni.

Obecność psa pozwala dzie-
ciom na spontaniczne działanie, mo-
tywuje je po podjęcia własnej aktyw-
ności i wpływa pozytywnie na ich 

Terapia z udziałem psa 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bielawie
„(...) Na tym świecie różnie bywa, zabawnie i dziwnie.
Raz jednostka jest szczęśliwa, to znów wręcz przeciwnie.
W dżungli życia, w życia buszu zawsze ci pomogą
Cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon (...)”

Ludwik Jerzy Kern

samopoczucie. Na pierwszych zaję-
ciach z psem Niko uczniowie z pewną 
dozą nieśmiałości podeszli do nowe-
go terapeuty, jednakże przy kolejnym 
spotkaniu byli bardzo zaangażowani i 
otwarci. Widać, że takie zajęcia są dla 
nich wielką radością, bo mogą psa do-
tknąć, pogłaskać, pobawić się z nim, 
wyprowadzić go na spacer lub po pro-
su przytulić się do nowego przyjaciela.

Mamy nadzieję, że współpra-
ca i więź, która się umacnia będzie 
owocna i przetrwa jak najdłużej, a 
do zajęć wkradnie się nowa moty-
wacja, chęć do działania oraz zdo-
bywania nowych umiejętności.

Dlaczego warto korzystać z 
kynoterapii w pracy z dziećmi?

Psy to zwierzęta bardzo wy-
trwałe i wytrzymałe w pracy z czło-
wiekiem. Potrafią stworzyć swego 
rodzaju dialog i więź, która będzie z 
każdą osobą inna, ale zawsze jedyna 
i niepowtarzalna. Dlaczego przyjaźń 
na dobre i złe właśnie z psem? “Bo 
pies akceptuje bezwarunkowo i nie 
ocenia, daje z siebie bezinteresownie 
a niczego nie oczekuje w zamian. Nie 
stawia warunków i kocha niezależnie 
od tego czy odnosimy sukces czy po-
rażkę. Pies nie ogranicza, pozwala 
spontanicznie realizować wszystkie 
pomysły i zachęca do kontaktu. Bu-
duje poczucie bezpieczeństwa, po-
nieważ jest ciepły, puszysty i miły w 
dotyku, a  głaskanie i przytulanie jest 
dla każdego przyjemnym relaksem. 
Pies nie wydaje poleceń, nie upomi-
na i nie strofuje, nie dopomina się 
spokoju, a jedynie słucha cierpliwie i 
ufnie czeka na każdy kontakt.”

Teresa Opiela – Turkulak
Magdalena Borzestowska

W środę 27 marca, przed Świę-
tami Wielkanocnymi, do Działu Dziecię-
co–Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (MBP) przy ul. Żeromskiego 
43, przyszła z Niepublicznego Przed-
szkola „Montessori” grupa Słoneczka ze 
swoją nauczycielką Ewą Marzec. Po ser-
decznym przywitaniu bibliotekarka Jolan-
ta Matuszczak przeczytała dwa wiersze: 
Ryszarda Prymusa „Wielkanoc” i Han-
ny Łochockiej „Lany poniedziałek”, które 
wprowadziły dzieci w świąteczny nastrój. 
Następnie wywiązała się krótka rozmo-
wa na temat tradycji związanych ze świę-
tem Wielkiejnocy. Przedszkolaki znały 
wielkanocne obrzędy: przygotowywanie 
palmy na Niedzielę Palmową, święcenie 
pokarmów w Wielką Sobotę: baranka, 
chleb, pisanki, kiełbasę, masło, chrzan 
babkę oraz sól i wodę. W Wielkanoc, 
po uroczystym śniadaniu, dzieci obdaro-
wywane są tzw. „zajączkiem” a w drugi 
dzień świąt zwanym Lanym Poniedział-
kiem, wszyscy oblewają się wodą. Chęt-
nie opowiadały, w jaki sposób w ich rodzi-
nach obchodzi się wielkanocną tradycję. 
Na zakończenie spotkania Słoneczka 
powiedziały wierszowane życzenia oraz 

wiersz pt. „Śmigus-dyngus” i podarowały 
pani Joli piękną kartkę świąteczną wyko-
naną w przedszkolu. Bibliotekarka, żeby 
tradycji stało się zadość, zabawiła się z 

Miejska Biblioteka Publiczna

Święta Wielkanocne z tradycją
dziećmi w śmigusa-dyngusa, po czym 
złożyła im i ich opiekunce świąteczne ży-
czenia i poczęstowała czekoladowymi ja-
jeczkami.            Jolanta Matuszczak

11 kwietnia 2013 r. odwiedziły dział dziecięco-mło-
dzieżowy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 
„Morelki” i „Winogronki” z Przedszkola Językowego „Euro-
pejska Akademia Dziecka” wraz z nauczycielkami Agniesz-
ką Kosowską i Malwiną Klementowską. Tematem przewod-
nim była wiosna. Z opowiadania „O słonku, pogodzie i innych 
ciekawych sprawach” Marii Kownackiej dowiedziały się o 
opadach gradu w postaci bryłek lodu połączonych z silnym 
opadem deszczu. Te „szklane kulki” często powodują straty 
w ogródku lub na polu. Nauczycielka Malwina Klementow-
ska przypomniała dzieciom o kąciku przyrodniczym, którym 
opiekują się w przedszkolu i z pewnością żaden grad nie za-
szkodzi roślinkom rosnącym pod dachem. Zima odeszła a 

Wiosenny czarodziej „wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, wyszła wprawdzie troszecz-
kę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki - zaczynamy wio-
senne porządki”. Dzieci chętnie wysłuchały wierszy pt. „Prośba do 
słoneczka” Bożeny Formy, „Dni wiosenne” oraz „Wiosenny czaro-
dziej” Doroty Gellner recytowane przez nauczycielki i bibliotekarkę. 
Poezja dziecięca w prosty sposób przekazuje uroki wiosny i zmiany 
zachodzące w przyrodzie. „Urośnie młoda trawa, rozwiną się pąki 
na drzewach. Dla ciebie miłe słoneczko, każdy ptaszek zaśpiewa” 
a „Wiosna dzwoni w leśne dzwonki din, din, din, din. Świat się śmie-
je razem z Misiem, pachną kwiatki, łąk strojnisie, i chrabąszcze zle-
ciały się z prawie wszystkich świata stron”. W bibliotece zapanowa-
ła ciepła atmosfera. Dzieci zachęcone przez opiekunkę Agnieszkę 
Kosowską przedstawiły piosneczki „Wiosenka” i „Jesteśmy jagód-
ki”, z przyjemnością pooglądały książeczki z motywem wiosennym, 
aby z zapałem przejść do szkicowania obrazków. Powstała łąka z 
trzema kwiatkami, trzema ptaszkami a nad nimi słoneczko z trzema 
chmurkami. „Czary- mary, fiku- miku, szedł czarodziej po trawniku. 
Rzucał kwiaty gdzie się dało, żeby wszędzie coś pachniało”. Biblio-
tekarka Jolanta Pawlak zachęciła przedszkolaków do szukania śla-
dów wiosny na „żywo” i zaglądania do książek z opisami przyrody, 
dzięki którym mogą stać się ciekawymi świata obserwatorami. Taki-
mi już są bohaterowie opowiadania „Dzwonki przebiśniegów”, któ-
rzy próbują usłyszeć dzwoneczki malutkich przebiśniegów. „Julek i 
Julka” autorstwa Annie M. G. Schmidt to szereg zabawnych opo-
wiadań o dwójce pięcioletnich dzieci mieszkających w sąsiedztwie.  

    Jolanta Pawlak

Bielawscy radni przyjęli Pro-
gram opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. Program ten 
stosuje się do bezdomnych zwie-
rząt domowych, w tym w szczegól-
ności do bezdomnych kotów i psów 
oraz zwierząt gospodarskich, prze-
bywających w granicach admini-
stracyjnych Gminy Bielawa.

Działania związane z zapewnie-
niem opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz z zapobieganiem bezdomności 
zwierząt realizowane są poprzez:

- wyłapywanie bezdomnych 
psów, w pierwszej kolejności cho-
rych, rannych lub takich, które sta-
nowią zagrożenie dla mieszkań-
ców; bezdomne psy wyłapywane 
będą przez podmiot prowadzący 
schronisko  - na podstawie zgło-
szeń Straży Miejskiej lub Policji,

- zapewnienie bezdomnym 
psom miejsc w schronisku oraz ob-
jęcie ich opieką pielęgnacyjną i we-
terynaryjną,

- zakup i wydawanie karmy 
społecznym opiekunom (karmicie-
lom) kotów wolno żyjących,

- edukację mieszkańców w 
zakresie odpowiedzialnego i huma-
nitarnego traktowania zwierząt,

- poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych psów przebywają-
cych w schronisku i ich rejestrację,

- prowadzenie nieodpłatne-
go elektronicznego oznakowania 
psów będących własnością miesz-
kańców Bielawy i ich rejestrację,

- współpracę z organizacjami 
społecznymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwie-

rząt, w celu poszukiwania domów 
docelowych lub tymczasowych dla 
psów i kotów,

- prowadzenie przez Straż 
Miejską kontroli w zakresie huma-
nitarnego traktowania zwierząt.

Ograniczenie liczby zwierząt 
bezdomnych realizowane jest po-
przez:

- obligatoryjną sterylizację lub 
kastrację psów przebywających w 
schronisku,

- bezpłatną sterylizację lub 
kastrację kotów wolno żyjących,

- propagowanie działań pro-
mujących sterylizację i kastrację 
zwierząt jako najskuteczniejsze-
go sposobu ograniczenia populacji 
zwierząt niechcianych,

- usypianie ślepych miotów,
- prowadzenie przez Straż 

Miejską kontroli w zakresie zakazu 
wprowadzania do obrotu psów i ko-
tów poza miejscami ich chowu lub 
hodowli.

Gospodarstwem rolnym za-
pewniającym zwierzętom gospo-
darskim miejsce jest gospodarstwo 
zlokalizowane przy ul. Nowobie-
lawskiej 13 w Bielawie.

Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt bezdomnych jest re-
alizowane poprzez całodobową 
pomoc weterynaryjną udzielaną 
przez służby weterynaryjne obsłu-
gujące Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dzierżoniowie 
przy ul. Brzegowej 151.

 Na podstawie uchwały
       Barbara Lesiewicz

 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt
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4 grudnia ub. roku odbyła 
się promocja książki Krzysztofa 
Pludry „Bielawianie”, którą ilustra-
cjami wzbogacił Tadeusz Łazow-
ski. Książka jest zbiorem biografii 
i autobiografii pierwszych polskich 
mieszkańców Bielawy, którzy w la-
tach 1945-1950 tworzyli w Bielawie 
zręby polskiego życia. Książka zo-
stała wydana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, a sponsorował 
ją Urząd Miejski. Książka jest jesz-
cze do kupienia w cenie 30,00 zł w 
siedzibie Towarzystwa (Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa Nr 7, os. 
Włókniarzy 10), w Miejskim Ośrod-

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie po raz kolejny 
zaprasza do wzięcia udziału w grze 
terenowej Poszukiwacze Złote-
go Pazura. Regulamin zabawy nie 
uległ zmianie i zasady pozostają 
niezmienne: 

- w grze uczestniczą drużyny 
składające się z 3 osób mieszkają-
cych w Bielawie, powiecie dzierżo-
niowskim lub województwie dolno-
śląskim (mogą to być mieszkańcy 
różnych miejscowości),

- warunkiem uczestnictwa 
jest obecność w drużynie przynaj-

mniej jednej osoby pełnoletniej, 
która będzie kapitanem i weźmie 
na siebie odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo drużyny podczas gry,

- liczba drużyn ograniczona do 10.
- uczestnicy muszą mieć 

ubranie dostosowane do pogody, 
buty sportowe, a także ubezpiecze-
nie NW, gdyż startują na własną 
odpowiedzialność. Drużyna powin-
na posiadać przynajmniej jeden 
sprawny telefon komórkowy (tylko 
do sytuacji alarmowych).

Więcej informacji oraz regula-
min na www.mokisbielawa.pl

Poszukiwacze Złotego Pazura

Zakończyły się trzydnio-
we przesłuchania młodych wo-
kalistów. Ogólnopolskie Eliminacje 
Dzieci Śpiewających, które stanowią 
kwalifikacje do Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tań-
ca w Koninie, odbywały się w Koniń-
skim Domu Kultury od 15-17 marca.

Do konkursu przystąpiły 
duety, zespoły wokalne, a tak-
że soliści z 274 stowarzyszeń. 
Nominacje do udziału w 34. edycji 
dziecięcego wydarzenia otrzyma-
ło 90 osób. Spotkanie z laureatami 
przesłuchań odbędzie się ponow-
nie podczas festiwalu, który odbę-
dzie się od 5 do 9 czerwca.

Dzieci i młodzież oceniali: Ja-
nusz Tylman - muzyk, kompozy-
tor, aranżer, Anna Serafińska, Ry-
szard Piotrowski - muzyk, aranżer, 
Krzysztof Pydyński - muzyk, dyrek-
tor Konin Band Orchestra oraz Paweł 

Zielak – muzyk i instrumentalista. 
Bielawę reprezentowali pod-

opieczni Anny Lutz: zespół Fanta-
zja, zespół Farcik, duet Weronika i 
Patrycja, duet Karolina i Jagoda, 
Ola Brzuszkiewicz, Agnieszka Let-
niowska, Mateusz Subocz, Natalia 
Skwarek, Julia Lisiewicz, Patrycja 
Bzdeń, Martyna Abram, Kacper Sie-
kierka, Weronika Krystek, Karolina 
Łopuch, Weronika Makowska, Kari-
na Warzycha, Patrycja Czyżewska, 
Aleksandra Czop, Jagoda Różycka. 

Zaśpiewali i zaprezentowali 
się wszyscy znakomicie. Nominacje 
otrzymało 9 naszych wykonaw-
ców: zespół Fantazja, zespół Far-
cik, duet Karolina Łopuch i Jago-
da Różycka, Ola Brzuszkiewicz, 
Agnieszka Letniowska, Mateusz 
Subocz, Natalia Skwarek, Jagoda 
Różycka i Patrycja Czyżewska. 

  Łukasz Masyk

Sukcesy bielawskich wokalistów podczas eliminacji w Koninie

ku Kultury i Sztuki (ul. Piastowska 
19a), a także w księgarni przy ul. 
Piastowskiej.

W tym obszernym zbiorze 
wspomnień (prawie 350 stron) po-
jawia się blisko 100 nazwisk: Adam 
Babik, Franciszek Beker, Józef Be-
reziński, Józef Białas, Anna Borec-
ka, Józef Brzozowski, Stanisław 
Brzozowski, Wacław Debich, Ma-
ria Dobrowolska, Stanisław Doma-
gała, Feliks Domański, Kazimierz 
Dworaczyk, Jan Dyjak, Stanisła-
wa Dziadek, Jadwiga Dziechciarz, 
Stefan Frankowski, Kazimiera Gal-
lot, Edward Gawroński, Józef Gło-
wacki, Stanisława Goidz, Jerzy Go-
lis, Bernard Gordon, Jan Górski, 
Teresa Gos, Stanisław Haładus, 
Katarzyna Hamerling, Kazimierz 
Hubisz, Stefan Hudeludis, Broni-
sław Jakubiszyn, Wacław Janus, 
Adam Jarecki, Zygmunt Jermako-
wicz, Jota, Władysław Jurczenko, 
Jan Kaczmarek, Władysława Ko-
cik, Jerzy Kopacz, Jan Kosiński, 
Stefan Koszil, Jerzy Krajewski, Mi-
chał Kryjak, Jan Kulicz, Franciszek 
Kwiek, Zygmunt Leszczyński, Emil 
Lewicki, Michał Łata, Marian Łusz-
kiewicz, Stanisław Makarowski, 
Franciszek Malinowski, Michalina 
Marosch, Edward Melak, Teodor 
Mierzeja, Józef Mroczek, Florian 
Nowak, Józefa Nieradka, Stanisław 
Nowak, Lucjan Ogonek, Tadeusz 
Pabiś, Tadeusz Paluch, Bronisław 
Pilecki, Kazimierz Piwowarczyk, 

Książka „BIELAWIANIE” jeszcze do nabycia
Janina i Stanisław Podsiadłowie, 
Kacper Stanisław Radziemski, Ka-
zimierz Rogoń, Weronika Rusz-
kowska, Andrzej Ryś, Stefan Rzep-
kowski, Karola Saczka, Stanisław 
Sala, Marcin Selwa, Alfred Sojka, 
Danuta Srokowa, Antoni Stanisław-
ski, Stanisław Starzyński, Roman 
Strycharz, Roman Syguła, Tade-
usz Szermer, Antoni Szkucik, Róża 
Szlenga, Leon Szpergel, Bole-
sław Sztandera, Kazimiera Szukal-
ska, Franciszek Szukała, Zygmunt 
Szymański, Antoni Śliwa, Maria 
Świca, Kazimierz Tłokiński, Bole-
sław Troczka, Jan Troczka, Wan-
da Troczka, Jerzy Usik, Waldemar 
Wajszwili, Emil Wąsik, Stanisław 
Winiarz, Anna Witczakowa-Zo-
blewska, Kazimiera Wojnowska, 
Franciszek Zwolski.

Swoje obozowe przeży-
cia wspominają: Tadeusz Wójcik, 
Agnieszka Świerguła, Marian Ha-
rasimiuk, Józef Czapski, Leonard 
Chłądzyński, Michał Pałach, Bole-
sław Płuska, Daniela Kruszyńska i 
Franciszek Gąska. Wspomnienia-
mi sybiraków podzielili się Agniesz-
ka Tysiączna i Mieczysław Kawa.

Większość z wymienionych 
osób nie żyje, ale pamięć o nich 
i ich przeżyciach m. in. dzięki tej 
książce została utrwalona. My-
ślę, że dla ich bliskich i znajomych 
„BIELAWIANIE” mogą być cenną 
pamiątką. Warto ją więc zakupić.

 Barbara Lesiewicz

Uczniowie Gimnazjum Eko-
logicznego nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie w dniu 27 
marca wraz z pedagogiem szkol-
nym uczestniczyli w jedynym se-
ansie filmowym pt. „Baczyński”. 
Wyświetlenie filmu zorganizowali 
harcerze z Hufca Ziemi Dzierżo-
niowskiej ZHP w Kinoteatrze „Zby-
szek” w Dzierżoniowie. Współ-
organizatorem wydarzenia była 
Fundacja „ROPUH” Rozwoju Or-
ganizacji Harcerskich Upowszech-
niających Harcerstwo im. hm. Ra-
dosława Turzańskiego oraz  8 
Harcerska Drużyna Czerwonych 
Beretów „BUGAJE” im. K. K. Ba-
czyńskiego. 

Harcerze zaprosili bezpłatnie 
młodzież szkolną i za symboliczną 
opłatą mieszkańców powiatu Dzier-
żoniowskiego. Przed projekcją fil-
mu obejrzeliśmy krótką prezenta-
cję o Hufcu, zachęcającą młodzież 

i dzieci do wstąpienia w szere-
gi ZHP. Seansem o godzinie „W” 
przypomniano o Powstaniu War-
szawskim, w którym zginął Krzysz-
tof Kamil Baczyński oraz uczczo-
no przypadającą dzień wcześniej 
70. rocznicę Akcji pod Arsenałem, 
przeprowadzonej przez harcerzy 
Szarych Szeregów. 

Film „Baczyński” to wielo-
warstwowa filmowa podróż przez 
życie i wiersze naszego wielkie-
go już poety - legendarnego twór-
cy i żołnierza. Film nie jest fabułą, 
ale też nie typowym dokumentem. 
Pełny fragmentów wierszy, które 
tworzą nastrój, oddając atmosfe-
rę tych trudnych czasów. Brawa na 
zakończenie seansu i zaduma w 
której pozostali uczniowie świad-
czy o tym, że był to niezapomnia-
ny film. Pamięć o tym co było, kto 
budował przyszły świat, pomaga 
zastanowić się nam „tu” i „teraz” 

Gimnazjum Ekologiczne nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi  w Bielawie 
na seansie o Kamilu Baczyńskim

kim jesteśmy i jakimi chcemy być 
w życiu.

Magdalena Kisiel
Pedagog szkolny

Carlos Pinana 
i pokaz prawdziwego, 

hiszpańskiego flamenco 
w Bielawie

MAJOWY „MIÓD NA ZMYSŁY” 
- Carlos Pinana w Bielawie. Uzna-
ny na świecie hiszpański gitarzysta, 
wnuk legendy cantes mineros (ro-
dzaj cante jondo/hondo, który jest 
typem andaluzyjskiej muzyki fol-
kowej) Antonio Pinany, zagra kon-
cert w duecie z Miguelem Aengelem 
Orengo (instrumenty perkusyjne). 
Uzupełnieniem całości wystepu jest 
Hortencia Laecina tańcząca flamen-
co, do wykonywanych przez duet 
utworów. Koncert „Body and soul” 
odbędzie się w Teatrze Robotniczym 
22 maja  (środa) o godz. 19.00, cena 
biletu 25 zł.

UWAGA! Specjalna promocja - do 
końca kwietnia bilety w specjalnej cenie 
20 zł. ZAPRASZAMY.
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Dzisiaj  uwagę skierowałyśmy 
na naszego szkolnego kolegę To-
masza Mickiewicza. Jest on osobą 
bardzo ambitną.  Sukcesy odnosi w 
kolarstwie. Dzisiaj Tomek opowie-
dział nam o swoich pierwszych kro-
kach w kolarstwie, podzielił się z 
nami swoimi sukcesami i zdradził 
nam „przepis” na osiągnięcie wyty-
czonych przez siebie celów.   

* Jak i kiedy rozpoczęła się 
Twoja kariera?

Mój tato przez wiele lat był 
znakomitym kolarzem i to on „za-
raził” mnie tym sportem. Karierę 
rozpocząłem w wieku 12 lat, ściga-
łem się wtedy w drużynie Ogniwo 
Dzierżoniów.

* Czy zawsze marzyłeś o tym, 
aby zostać profesjonalnym kola-
rzem?

Kiedyś marzyłem,  żeby zo-
stać piłkarzem, jednak kiedy za-
cząłem oglądać kasety i zdjęcia z 
wyścigów mojego taty, od razu zde-
cydowałem, że kolarstwo jest tym, 
czym chcę się zajmować. 

* Czy wiążesz przyszłość z 
tym sportem?

Moim marzeniem jest zostać 
wybitnym sportowcem i robię wszyst-

ko, co w mojej mocy, aby tak się stało.

* Co dało Ci kolarstwo?
Dzięki kolarstwu zyskałem 

bardzo wiele - przede wszystkim 
nauczyło mnie ono dyscypliny, za-
cięcia, ukształtowało mój charakter. 
Poznałem również wielu wspania-
łych ludzi i zobaczyłem wiele cieka-
wych miejsc.

* Jakie są twoje największe 
osiągnięcia?

W moim dorobku mam już 7 
medali Mistrzostw Polski (1 złoty, 2 
srebrne i 4 brązowe), byłem repre-
zentantem kadry narodowej w ka-
tegorii juniorskiej, niedawno podpi-
sałem także zawodowy kontrakt z 
polską grupą kolarską „Wibatech-
-Brzeg”.

* Czy trudno jest zostać do-
brym kolarzem, jak wiele musisz 
trenować?

Moim zdaniem kolarstwo jest 
jednym z najcięższych sportów i 
żeby  je uprawiać na najwyższym 
poziomie, trzeba dawać z siebie 
wszystko  na treningach. Koniecz-
ne jest także podporządkowanie 
kolarstwu niemalże całego życia 
oraz rezygnacja z bardzo wielu 
przyjemności.

*****

Teraz każdy z nas wie jak 
trudno jest zapracować na sukces. 
Trzeba wytrwale dążyć do wytyczo-
nych sobie celów i nie poddawać 
się mimo niesprzyjających okolicz-
ności. Mamy nadzieję, że   teraz 
bardziej będziemy doceniać na-
szych kolegów czy koleżanki, któ-
rzy mają pomysł na swoje życie i go 
realizują poprzez ciężką pracę. 

Natomiast Tomkowi życzymy 
powodzenia i jeszcze wielu sukce-
sów w karierze. 

Krystyna Podłęcka
Klaudia Rokoszna 
kl. 3a LO 

Marzenia się spełniają … 

25 marca na scenie Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki  wystą-
piła Anna Skubik – wrocławska 
aktorka-lalkarka, która zaprezen-
towała się w dwóch monodramach. 

Pierwszy z nich „Złamane 
paznokcie. Rzecz o Marlenie Die-
trich” obejrzeli słuchacze Bielaw-
skiego Uniwersytetu trzeciego Wie-
ku. Ten monodram, poświęcony 
Marlenie Dietrich - wielkiej gwieź-
dzie kina i estrady, kobiety uwiel-
bianej, to historia ostatnich lat jej 
życia  kiedy stała się osobą samot-
ną, schorowaną, zgorzkniałą, nie-
szczęśliwą, rozpaczliwie poszuku-
jącą resztek swojej dawnej urody. 
To opowieść o cenie, jaką przyszło 
jej zapłacić za sławę, namiętności i 
uzależnienie od własnej legendy i o 
tym jak trudno pogodzić się z utra-
ta sławy.

Anna Skubik zagrała tę rolę 
wspaniale, sprawdziła się także 
jako piosenkarka, gdyż doskonale 
wykonała najpiękniejsze piosenki z 
repertuaru tej wielkiej gwiazdy.

Drugi monodram, zaprezen-
towany tego dnia wieczorem, to 
„Fedra”. Całość spektaklu opiera 
się na monologach Fedry oraz jej 

Marlena Dietrich i Fedra 
– czyli Anna Skubik na bielawskiej scenie

dialogach z postaciami wyobra-
żanymi przez lalki pasierba Hipo-
lita oraz powierniczki i intrygantki 
Enony. Jego scenariusz powstał 
w oparciu o tekst Jean’a Racine’a. 
Rzecz o kobiecie fatalnej, która źle 
ulokowała miłość, zakochując się w  
synu swojego męża. Doprowadziła 
tym do tragedii i upadku królestwa. 
O swoim losie opowiada krótko 
przed śmiercią.

Tym monodramem Anna Sku-
bik udowodniła swój profesjonalizm 
aktorski. To dobry teatr, z którego 
nie wychodzi się obojętnym.

W obu przedstawieniach ak-
torka wykorzystała lalki, w „Fedrze” 
były wplecione w fałdy jej sukni. Ale 
to teatr lalek dla widzów dorosłych, 
więc tym trudniejsze wyzwanie dla 
aktorki, któremu doskonale spro-
stała.

Oba bielawskie spektakle 
odbyły się z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru. Święto  zostało 
uchwalone w 1961 roku, na pamiąt-
kę otwarcia Teatru Narodów w Pa-
ryżu, które miało miejsce 27 marca 
1957 roku. 

     Barbara Lesiewicz

Blisko 3 miesiące przygoto-
wań, wiele godzin przesłuchanej 
muzyki, ponad 16 osób obsługują-
cych imprezę, a to wszystko po to, 
by Rockmania 2013 zagrała na naj-
wyższych dźwiękach.

23 marca 11 zespołów uczest-
niczyło w II Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zespołów Rockowych - 
Rockmania 2013. O tytuł najlepszej 
kapeli przeglądu walczyły składy 
muzyczne m.in z Leszna, Poznania, 
Wrocławia, Nowej Rudy, Żarowa. 

Na scenie pojawili się: Grey 
Fruit, Bellrock, Stage 66, Rok-
starsi, ZOOI, The Sickest Dre-
ams, Rock Dog, Chwilostan, 
JTBS, Omni mOdO, Poxy Life, 
Rock Dog.

Sobotni poranek był jednym 
z najbardziej intensywnych od po-
czątku roku, już od 7.00 rano ze-
społy zjeżdżały się do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki na pró-
by dźwiękowe, aby o godzinie 14 
sprawnie rozpocząć przegląd.

ROCKMANIA ‘2013 Jury w składzie: Szymon 
Wydra – przewodniczący, Maciej 
Wiatr i Michał Kulniew - członko-
wie jury, po kilku godzinach godzi-
nach przesłuchań i długich nara-
dach ogłosili zwycięzców:

I miejsce (1000 zł) oraz Ty-
tuł Najlepszego Wokalisty (300 zł) 
dla zespołu Omni mOdO (Poznań), 
II miejsce (gitara elektryczna) dla 
zespołu Chwilostan (Leszno), III 
miejsce (sesja w studiu nagrań) dla 
zespołu ZOOI (Nowa Ruda).

Serdecznie dziękuję całej za-
łodze akustyków i wolontariuszy, 
współpracownikom MOkiS, spon-
sorom, tj. Firmie Ragtime Wro-
cław za użyczenie całego backline, 
oświetlenia oraz ufundowania na-
grody rzeczowej, jak i pomoc przy 
instalacji sprzętowej. 

Dziękuję również Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego w 
Bielawie za ufundowanie nagrody 
oraz innym podwykonawcom, któ-
rzy znosili nasze grymasy i ciągłe 
zmiany wcześniej umówionych go-
dzin. Wielkie dzięki dla mediów!

Szczególne podziękowania 
dla zespołów, które pojawiły się w 
Bielawie oraz dla publiczności - by-
liście wszyscy rewelacyjni.

Grajcie, bawcie się, twórz-
cie... Do zobaczenia za rok!

  Rafał Smoliński 

14 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki wystąpił 
z koncertem zespół ERATO, dzia-
łający w MOKiS-ie pod kierunkiem 
Elżbiety Zachowskiej. Zespół wy-
konał piosenki znane i te mniej 
znane, których autorką tekstów jest 
Agnieszka  Osiecka. Napisała ich 
około 2000, a my usłyszeliśmy kil-
kanaście z nich: „Niech żyje bal”, 
„Ukradła cyganka kurę”, „Ucisz 
serce”, „Ballada wagonowa”, „Wa-
riatka tańczy”, „Tango tandresse”, 
„Sing sing”, „Proszę sądu”, „Mia-
steczko cud”, „Wielka woda”, „Pio-
senka o okularnikach”, „Uciekaj 
moje serce”, „Damą być”, „Czy te 
oczy mogą kłamać”, „Diabeł i raj”, 
„Mówiłam żartem”, „Nie ma jak 
pompa”. I na tej krótkiej informacji 
mogłabym skończyć, ale byłoby to 
grubo nie w porządku.

ERATO bowiem po raz ko-
lejny pokazało wielką klasę. Nie-
samowite głosy, świetne wyczucie 
sceny, swoboda, radość śpiewania 
– to się słyszy, czuje i to widać. To 
już niemal profesjonalizm. Wiele w 

tym zasługi Elżbiety Zachowskiej, 
która stworzyła zespół, prowadzi 
go od samego początku i choć jego 
skład co jakiś czas się zmienia, jed-
no nie ulega zmianie – zawsze są 
to niezwykłe talenty i wspaniałe 
koncerty.

Obecny skład zespołu two-
rzą: Dominika Boczula, Justyna 
Mazurkiewicz, Magdalena Bo-
rodajko, Ewelina Jursza, Paweł 
Pieróg, Bartek Brzeziński i Kry-
stian Wróblewski.

Podczas koncertu konferan-
sjerkę poprowadziły Iga Strózik 
i Dorota Dzyla, które dzieliły się 
wspomnieniami, także o niełatwym 
życiu Agnieszki Osieckiej, współ-
tworząc szczególną atmosferę tego 
koncertu.

Zauroczona tym wydarze-
niem kulturalnym, pozwolę sobie 
na parafrazę tekstu jednej z piose-
nek: Nie, nie żałuję. Przeciwnie, 
bardzo Wam dziękuję za ten kon-
cert, za to, że jesteście i za to jacy 
jesteście. Brawo ERATO. 

 Barbara Lesiewicz 

„Nie ma jak pompa”
ale nie ma też jak... ERATO

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” ukaże się 16 maja 2013 r.

Dnia  08 kwietnia w Zespole 
Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w Bielawie odbyła się 
III edycja konkursu pt.”Moja gmi-
na, mój powiat”, w którym nasza 
drużyna z Zespołu Szkól Ogólno-
kształcących w Bielawie w skła-
dzie: Katarzyna Panek, Mateusz 
Olbrycht i Piotr Kostrubiec od-
niosła zwycięstwo.

Celem konkursu było  posze-
rzenie wiedzy o geografii, samorzą-
dzie lokalnym, kulturze czy prawie 
administracyjnym. 

Zespoły uczniów ze szkół na-
szego powiatu zmagały się z pyta-
niami z zakresu wiedzy o samorzą-
dzie lokalnym oraz historii i geografii 
Ziemi Dzierżoniowskiej, m. in. na-

leżało wiedzieć, jaki Park Krajo-
brazowy leży w Górach Sowich, 
znać nazwę schroniska dla zwie-
rząt w Dzierżoniowie czy widząc 
tylko herb, odgadnąć nazwę da-
nej gminy.

Rywalizacja pomiędzy 
pięcioma  drużynami, reprezen-
tującymi szkoły ponadgimna-
zjalne w naszym powiecie, była 
bardzo zaciekła. Niewielka ilość 
punktów zadecydowała o zwy-
cięstwie drużyny z naszej szko-
ły. To nasza kolejna wygrana - w 
ubiegłych latach również zajmo-
waliśmy I miejsce.

Katarzyna Panek
Mateusz Olbrycht

Zwycięstwo uczniów z bielawskiego liceum
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Gwiazdą trzynastej edy-
cji Moto Show Bielawa będzie 
„Mokus” - motocyklowy kaskader, 
ze światowej czołówki. Popisy wę-
gierskiego stunter’a bielawska pu-
bliczność oklaskiwała z zapartym 
tchem już w 2008 roku. Po pięciu 
latach „Mokus” powraca do Bielawy 
na specjalne życzenie fanów.

Po raz pierwszy Moto Show 
Bielawa odbędzie się na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Su-
dety. To właśnie tam 25 i 26 maja 
znajdować się będzie centrum mo-
tocyklowego święta. W tym roku 
impreza to już nie tylko tradycyj-
ny konkurs kaskaderów, ale tak-
że: zlot motocykli, pokaz stuntu 
na kładach, drift samochodowy, 
konkursy, relacje z wypraw 

motocyklowych oraz występ 
zespołów rockowych, w tym cz-
eskiego Ramm Stain. 

Dla najlepszych stunte-
rów czekają cenne nagrody. W 
klasie regulaminowej będzie to: 
5000 zł – pierwsze miejsce, 
2000 zł – drugie miejsce, 1000 
zł – trzecie miejsce. Klasa nie-
regulaminowa (skutery oraz mo-
tocykle do pojemności 125 ccm) 
1000 zł – pierwsze miejsce. 

Dla uczestników zlotu orga-
nizatorzy udostępniają miejsca na 
polu namiotowym. Wstęp na Moto 
Show Bielawa dla publiczności 
kosztować będzie 10 zł/1 dzień. 
Więcej o imprezie na stronie 
www.motoshowbielawa.pl. 

  Łukasz Masyk

Moto Show Bielawa 2013 - 25 i 26 maja

7 kwietnia we Wrocławskiej 
Hali Akademii Wychowania Fizycz-
nego odbył się Puchar Polski Zie-
mi Zachodniej w ramach 35 edycji 
Amatorskiej Ligi MMA oraz BJJ. W 
zawodach tych wystartowało 270 
zawodników z całej Polski. Powiat 
nasz reprezentował Norbert War-
choł, który walczył w formule BJJ – 
kolorowe pasy -73kg. 

Norbert Warchoł jest na co 
dzień nauczycielem wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi w Bie-
lawie, jest także trenerem sportów 

Trener daje przykład młodzieży!
walki w takich klubach jak Bielawian-
ka Bielawa oraz JUNIOR Dzierżo-
niów,  prowadzi zarówno zajęcia za-
paśnicze jak i brazylijskiego ju jitsu. 

Podczas zawodów Norbert 
stoczył 3 pojedynki. Pierwsze dwa 
wygrał na punkty, aby w finale prze-
grać z zawodnikiem RIO Grappling 
Wrocław Miłoszem Łukowiczem. 

Muszę ocenić swój start na 
plus. Przed zawodami zmagałem 
się zapaleniem gardła co bardzo 
osłabiło mój organizm. Moje wal-
ki eliminacyjne nie były piękne, ale 
najważniejsze, że kończyły się po 

mojej myśli. W finałowej walce mu-
siałem uznać wyższość mojemu 
przeciwnikowi i w końcowym roz-
rachunku cieszyć się ze srebrnego 
medalu – Norbert Warchoł. Dzięki 
swoim startom w zawodach chciał-
bym pokazać moim zawodnikom, 
że pomimo różnych przeciwności 
losowych, wieku oraz innych czyn-
ników, można rywalizować na za-
wodach na najwyższym poziomie. 
Każde uczestnictwo w zawodach 
daje nam niezapomniane doznania 
które owocuję w innych walkach na 
najwyższym szczeblu. 

W dniu 16 marca w Kostrzy-
nie (nad Odrą) odbył się Turniej Za-
paśniczy w ramach Międzywoje-
wódzkiej Ligi Młodzików i Dzieci 
w stylu klasycznym. W zawodach 
uczestniczyło ponad stu zawodni-
ków z ośmiu klubów zapaśniczych 
z województw: lubuskiego, wielko-
polskiego oraz dolnośląskiego,  w 
tym 22 zawodników Bielawianki. 
Nasi zawodnicy ponownie potwier-
dzili swoją bardzo dobrą dyspozy-
cję, zdobywając w sumie jedena-
ście medali, w tym dwa złote, dwa 
srebrne i siedem brązowych. Wynik 
ten umieścił ZAPAŚNICZY KLUB 
SPORTOWY BIELAWIANKA na 
III miejscu w klasyfikacji druży-
nowej.

Klasyfikacja drużynowa 
turnieju: 1. MOSIR Kostrzyn - 91 
pkt., 2. AGROS Żary - 77 pkt., 3. 
ZKS Bielawianka Bielawa - 49 
pkt., 4. Jeleniogórskie Centrum 
Sportów Walki - 42 pkt., 5. Orlęta 
Trzciel - 35 pkt., 6. Sobieski Po-
znań - 17pkt., 7. Karkonosze Sta-
ra Kamienica - 11 pkt., 8. HUTNIK 
Pieńsk - 10 pkt. 

Do końcowego sukcesu na-
szej drużyny przyczynili się zdo-
bywając cenne punkty: zdobywcy I 
miejsc - Kciuk Kacper 26 kg, 2003 
r., SP nr 4 i Adamski Krystian 38 
kg, 2001 r., SP nr 7, II miejsca wy-
walczyli - Stolarczyk Piotr 33 kg, 
2002 r., SP nr 4 i Wojtala Kamil 35 
kg, 2001 r., SP nr 7. III miejsca zdo-
byli: Palus Oktawian 29 kg. 2002 
r., SP nr 4, Harańczyk Krystian 42 
kg, 2001 r., SP nr 7, Pakosz Daniel 
+60 kg, 2001 r., SP nr 7, Kazubek 
Przemysław 50 kg, 2001 r., SP 
nr 7, Harańczyk Mateusz  53 kg, 

Walczyli bielawscy zapaśnicy
DOBRA PASSA TRWA – TRZECI Z RZĘDU PUCHAR DLA BIELAWIANKI

2000 r., SP nr 7, Orawiec Maciej 
73 kg, 2001 r., SP nr 7 i Pyszniak 
Krzysztof 66 kg 2002 r., SP nr 7. V 
miejsca zajęli: Kupis Kamil 32 kg, 
2001 r., SP nr 10, Szewczak Kac-
per 32 kg, 2002 r., SP nr 4, Potyra-
ła Bartosz 35 kg, 2001 r., SP nr 4, 
Pawlak Borys 44 kg, 2002 r., SP nr 
4 , Moskal Sebastian 50 kg, 2001 
r., SP nr 4, Jędrasik Ksawery 60 
kg, 2001 r., SP nr 7 i Szyngier Se-
bastian 73 kg, 2001 r., SP nr 7. VII 
miejsce zajął Pilarczyk Przemy-
sław 46 kg, 2002 r., SP nr 4, VIII 
miejsce - Orawiec Mateusz 38 kg, 
2002 r., SP nr 7, IX miejsce - Stan-
kiewicz Oskar 31 kg, 2003 r., SP 
nr 10, X miejsce - Wolski Kacper 
42 kg, 2003 r., SP nr 7.

W narożniku naszym zawod-
nikom wskazówek udzielali trene-
rzy: Marcin Kujawa oraz Łukasz 
Stolarczyk - były znakomity za-
wodnik klubu.

Za pomoc, doskonały doping 
i foto-relację z zawodów dzięku-
jemy: pani Ewelinie Pawlak oraz 
panu Romanowi Olbryś.

Wyróżnienie i puchar za III 
miejsce w klasyfikacji drużynowej 
odebrał wiceprezes klubu pan Wła-
dysław Stolarczyk pełniący pod-
czas zawodów funkcję sędziego.

 Opracował: Marcin Kujawa
*****

PIĄTE MIEJSCE I PEWNY 
AWANS  NA 0LIMPIADZIE MŁO-
DZIEŻY 

W dniach 15-17 marca w 
Brzegu Dolnym odbyły się zawo-
dy Pucharu Polski Kadetów w za-
pasach styl wolny, w których ośmiu 
najlepszych zawodników zdobywa-
ło kwalifikacje do Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży. Startowali w 
nich udział zawodnicy z naszego  
Klubu ZKS „BELAWIANKA” Biela-
wa. Grzegorz Majkut zajmując pią-
te miejsce zapewnił sobie awans 
na olimpiadę młodzieży w wadze 
46kg.  Krok dzielił Patryka Sierac-
kiego od awansu. Dziękujemy za-
wodnikom za postawę, choć to nie 
ich styl walki. 

Trener Artur Czypionka.  
*****

POWIAŁO OPTYMIZMEM – 
NAJMŁODSI NIE ZAWIEDLI

W dniu 23 marca w Gniecho-
wicach odbył się Turniej „Pierw-
szy Krok” Zapaśniczy. Tym ra-
zem swoją wolę walki i zwycięstwa 
oraz hart ducha zaprezentowali 
najmłodsi adepci zapasów z Za-
paśniczego Klubu Sportowego 
„BIELAWIANKA” Bielawa. Ich po-
stawa oraz wyniki dają podstawy 
optymistycznej prognozy sukcesów 
w dalszej karierze sportowej.

Nasze barwy w turnieju re-
prezentowali:

Szewczak Kacper, 32 kg, 
2002 r.,  SP nr 4, I miejsce

Pawlak Borys 46 kg, 2002 r.,  
SP nr 4 I miejsce

Orawiec Mateusz 35 kg, 2002 
r.,  SP nr 7. II miejsce

Kupis Kamil 50 kg, 2001 r.,  
SP nr 10, II miejsce

Palus Oktawian 29 kg, 2002 
r.,  SP nr 4, III miejsce 

Kciuk Kacper 26 kg, 2003 r.,  
SP nr 4, III miejsce 

Kacper Wolski 32 kg, 2003 r.,  
SP nr 7, III miejsce

Jędrasik Ksawery 53 kg, 
2001 r.,  SP nr 7, IV miejsce 

Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy udzielają wspar-
cia bielawskim zapasom, m. in.: 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
Nr.7, Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej Nr.10, firmie Meble Czy-
żewski, firmie Hydro Instal-Plast 
Zamirski oraz innym osobom,  bez 
których sukces naszych zawodni-
ków nie byłby możliwy. Nasze suk-
cesy są dowodem, że ich pomoc 
przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił na macie za-
paśniczej zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej, 
gdzie znajdą informacje na temat 
treningów.

Trenerzy i Opiekunowie: Ja-
cek Zamirski, Roman Olbryś.

13 marca w Legnicy odby-
ły się III Zawody Pływackie o Pu-
char Prezesa Dolnośląskiego 
Okręgowego Związku Pływackie-
go (DOZP). Na starcie stanęło bli-
sko 200 sportowców. Sześcioro 
naszych zawodników wywalczy-
ło 8 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy 
medal. Statuetkę dla najlepszej za-
wodniczki w kategorii 12 lat otrzy-
mała Karolina Jurczyk. Statuetką 
na tych zawodach uhonorowany 
został także trener Rafał Łacny. 

Przykładem, godnej spor-
towca, postawy fair play  była re-
zygnacja ze złotego medalu repre-
zentantki MKS Piranie Lubin, Julii 
Bodakowskiej,  na rzecz Emanueli 
Flisak. Julia zgłosiła sędziom błąd 
techniczny, co spowodowało utra-
tę złota. Postawa taka powinna 
być drogowskazem dla wszystkich, 
gdyż  prawdziwego sportowca po-
znajemy nie tylko po tym jak wygry-
wa, ale także po umiejętności prze-
grywania. 

Wyniki reprezentantów 
MUKS Aquarius Bielawa:
DRZYZGA Damian
3 miejsce na dystansie 100 m st. motylkowym,

2 miejsce na dystansie 100 m st. kla-
sycznym,
1 miejsce na dystansie 200 m st. zmiennym.
FLISAK Emanuela
2 miejsce na dystansie 50 m st. motylkowym,
2 miejsce na dystansie 100 m st. kla-
sycznym,
1 miejsce na dystansie 200 m st. zmiennym.

GROMCZEWSKA Roksana
6 miejsce na dystansie 100 m st. dowolnym,
7 miejsce na dystansie 100 m st. klasycznym,
5 miejsce na dystansie 100 m st. grzbietowym.

JURCZYK Karolina
1 miejsce na dystansie 100 m st. dowolnym,
1 miejsce na dystansie 100 m st. grzbie-
towym,
1 miejsce na dystansie 200 m st. zmiennym.

SALAMON Kamila
4 miejsce na dystansie 50 m st. dowolnym,
2 miejsce na dystansie 50 m st. grzbietowym.

WIEWIÓRKA Daniel
1 miejsce na dystansie 100 m st. motyl-
kowym,
1 miejsce na dystansie 100 m st. kla-
sycznym,
1 miejsce na dystansie 200 m st. zmiennym.

2 miejsce dla MUKS Aquarius Bielawa w 
klasyfikacji medalowej  i 13 medali  na 

zawodach pływackich w Legnicy. 
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Tydzień po świętach wielka-
nocnych zespoły występujące w II li-
dze siatkówki powróciły na parkiety 
i rozpoczęły fazę play-off do trzech 
zwycięstw. Siatkarze Bielawianki Be-
ster podejmowali u siebie zespół Vol-
ley Rybnik i można stwierdzić, że nie 
był to zbyt udany dla nas weekend, 
zwłaszcza jeśli chodzi o sobotę. War-
to zaznaczyć, że oba rywalizujące ze 
sobą zespoły są sąsiadami w tabeli 
po zakończeniu rundy zasadniczej, w 
której to podzieliły się równo punkta-
mi (0:3 w Rybniku i 3:1 w Bielawie). 
Oba zespoły są bardzo wyrównane i 
dlatego ciężko jest wskazać zdecydo-
wanego faworyta w tej parze. Rybnik 
ma w swoim składzie jednego zawod-
nika z doświadczeniem z PLUS LIGI 
siatkówki (środkowy Arkadiusz Ter-
lecki), ale w pierwszej szóstce tego 
zespołu zagrali także juniorzy, którzy 
w tym roku zajęli 8 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski juniorów. Po dwóch 
spotkaniach w Bielawie w nieco lep-
szej sytuacji Rybnik, który następne 
dwa spotkania zagra u siebie. My na-
tomiast chcąc, aby piąte decydujące 
starcie odbyło się w Bielawie, musi-
my choć jeden mecz na wyjeździe 
wygrać. A łatwo pewnie nie będzie, 
chyba że przełamiemy w końcu złą 
passę meczów wyjazdowych (tylko 
jedno wyjazdowe zwycięstwo w run-
dzie zasadniczej). Dlatego też  bę-
dziemy chcieli zorganizować wyjazd 
naszych kibiców do Rybnika, aby 
nasi siatkarze poczuli się tam jakby 
grali u siebie.

Mecz nr 1
Bielawianka Bester Bielawa – 

TS Volley Rybnik 1:3 (23, -21, -25, -21)
Bielawianka Bester: Kur-

piel, Sdebel, Szymeczko, Borkow-
ski (K), Jerzyk, Skibicki, Botwi-
na (libero) oraz Gogola, Pacioch, 
Karauda, Prokopowicz, Dusza. 
Volley Rybnik: Rybarczyk, Stajer, 
Lip (K), Łata, Małysza, Terlecki, Łycz-
ko (libero) oraz Warda,  Raniszewski. 
Widzów: ponad 300

Mecz nr 2
Bielawianka Bester Bielawa 

– TS Volley Rybnik 3:2 (24, 24, -21, 
-21, 14)

Bielawianka Bester: Kurpiel 
(1 pkt), Sdebel (13 pkt), Szymeczko 
(8pkt), Borkowski (K) (16 pkt), Je-
rzyk (3 pkt), Skibicki (8 pkt), Botwina 
(libero) oraz Prokopowicz (16 pkt), 

Gogola, Pacioch (12 pkt), Dusza. 
Volley Rybnik: Rybarczyk, Rani-
szewski, Warda, Lip (K), Łata, Ma-
łysza, Łyczko (libero) oraz Ter-
lecki, Niestrój, Cichoń, Stajer. 
Widzów: około 250

Mecz nr 3
TS Volley Rybnik – Biela-

wianka Bester Bielawa 2:3 (24, -23, 
-17, 15, -12)
Bielawianka Bester: Dusza, Szy-
meczko, Prokopowicz, Borkowski 
(K), Pacioch, Skibicki, Botwina (li-
bero) oraz Jerzyk, Sdebel, Kurpiel. 
Volley Rybnik: Rybarczyk, Warda, Lip 
(K), Łata, Małysza, Terlecki, Łyczko (li-
bero) oraz Niestrój, Cichoń, Świstak. 
Widzów: około 200

Mecz nr 4
TS Volley Rybnik – Biela-

wianka Bester Bielawa 3:2 (-19, 13, 
-20, 10, 11)
Bielawianka Bester: Dusza, Szy-
meczko, Prokopowicz, Borkowski 
(K), Pacioch, Skibicki, Botwina (libe-
ro) oraz Jerzyk, Sdebel, Król, Kurpiel. 
Volley Rybnik: Rybarczyk, Warda, Lip 
(K), Łata, Małysza, Terlecki, Łyczko (li-
bero) oraz Niestrój, Cichoń, Świstak. 
Widzów: około 250

*****
Serdecznie dziękujemy następu-
jącym firmom za ufundowanie w 
ten weekend nagród dla naszej pu-
bliczności: 

1. Sklep motoryzacyjny AUTO-
-EXPERT z Dzierżoniowa z ul. Świd-
nickiej 38 – Pan Paweł Kosowski – 4 
x bon o wartości 50 zł
2. Wiktoria Elektronik (sklep LPelek-
tronik) – Bielawa, ul. Grota Roweckie-
go (z tyłu Eurobanku) – Pan Mariusz 
Gryś – odtwarzacz MP3
3. Pierogarnia II z ulicy Żeromskiego 
28a w Bielawie – Pani Agnieszka Ło-
moć – bon o wartości 30 zł
4. Pierogarnia I z ulicy Paderewskie-
go 6 w Bielawie (obok Salubrisu) - 
pani Beata Mastalerz – bon o warto-
ści 30 zł
5. PPHU Kazimierz Aftanas - Książka 
„60 lecie Bielawskiego Sportu” 
6. Pływalnia miejska Aquarius – OSiR 
w Bielawie

Zapraszamy także do polu-
bienia naszego fan-page Biela-
wianki Bester na facebook’u. Na 
nim znajdują się najświeższe in-
formacje z życia klubu. Wystarczy 
wejść na profil Klub Sportowy Bie-
lawianka Bester Bielawa( http://
www.facebook.com/KS.Bielawian
kaBesterBielawa?ref=hl ) i kliknąć 
„Lubię to”. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy mają swoje konto na 
facebook’u.

Zachęcamy także inne firmy do 
współpracy z naszym klubem. Wszel-
kie dane kontaktowe znajdują się na 
stronie: www.bielawianka-siatkowka.pl

Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

Zawody odbyły się 8 i 9 kwiet-
nia, tradycyjnie już w sali sportowej 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie. Or-
ganizatorami tych zawodów byli: 
ULKS ,,Muflon” Bielawa, Gimna-
zjum nr 1 Bielawa, Starostwo Po-
wiatowe w Dzierżoniowie, Powia-
towe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów.

W zawodach wystartowało w 
sumie 163 uczniów z 9 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych powiatu dzier-
żoniowskiego (79 dziewcząt i 84 
chłopców). Zawody stały na dużo 
wyższym poziomie niż w zeszłym 
roku. Startujących było więcej  
o 30 osób, a tylko 6 startującym 
nie udało się zaliczyć początko-
wych wysokości. Podczas impre-
zy pierwszego i drugiego dnia nie 
brakowało emocji. W aż trzech ka-
tegoriach potrzebne były dogrywki, 
które zadecydowały o medalach. W 
kategoriach chłopców  wiele ostat-
nich prób na wysokościach decy-
dowało o awansie do dalszej run-
dy, a także o medalach. Najbardziej 
emocjonujące skoki odbyły się pod 
koniec zawodów. Kamil Kozłow-
ski z Gimnazjum nr 1 w Bielawie 
w drugiej próbie skoczył 170 cm. 
Skokiem tym zapewnił sobie złoty 
medal mistrzostw, a tym samym o 
5 cm poprawił swój oficjalny rekord 
życiowy. Jego kolejne trzy skoki 
na wysokość 171 cm, były już nie-
udane. Nie zmienia to faktu, że był 
bohaterem zawodów, gdyż oddał 
w sumie 19 (!) skoków. Natomiast 
Adrian Niewiadomski z ZSO nr 2 w 
Dzierżoniowie (zeszłoroczny absol-
went Gimnazjum nr 1 w Bielawie), 
wystartował z planem poprawy ze-
szłorocznego rekordu życiowego 
(171 cm). Rozsądnie zaczął dopie-
ro od wysokości 130 cm i opusz-
czał wysokości, by zachować siły 
na decydujące skoki. Jego taktyka 
okazała się skuteczna. W drugiej 
próbie skoczył 175 cm, co jest jego 
nową „życiówką”, a także najlep-
szym wynikiem zawodów. Nieste-
ty jego trzy skoki na wysokość 180 
cm były już nieudane. 

Klasyfikację medalową wygra-
ła SP 1 Pieszyce (4 złote, 3 srebrne,  
1 brązowy) przed ZSP Grodziszcze 
(2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe) i G 1 
Bielawa (2 złote, 1 srebrny, 1 brązo-
wy). Najliczniejszą reprezentację (33 
uczniów) wystawiła szkoła gospo-
darzy zawodów, Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie. Kolejne zawody lekkoatle-

tyczne na terenie szkoły odbędą się 
pod koniec maja i będzie to II Mityng 
Sprinterski o Puchar Starosty Dzier-
żoniowskiego. Pełne wyniki i zdjęcia 
można obejrzeć na stronach: Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie (http://www.
gim1bielawa.co.nr/)  i Powiatowe-
go Zrzeszenia LZS w Dzierżoniowie 
(http://lzsdzierzoniow.pl/).

Medaliści zawodów:
DZIEWCZĘTA - rok urodze-

nia 2002: 1. Sieroń Natalia - SP 1 
Pieszyce - 110 cm, 2. Głogowska 
Aleksandra - ESP 7 Bielawa - 105 
cm, 3. Nieśpiałowska Wiktoria - SP 
1 Pieszyce - 105 cm, rok urodzenia 
2001: 1. Winiarczyk Aniela - SP 1 
Pieszyce – 120 cm, 2. Basiak Żakli-
na - SP 1 Pieszyce – 120 cm, 3. Dą-
browska Małgorzata - ZSP Mości-
sko - 115 cm, rok urodzenia 2000: 
1. Przybyła Julia - SP 1 Pieszyce 
– 130 cm, 2. Zimnowoda Karolina - 
SP 1 Pieszyce – 125 cm, 3. Guz Ali-
cja - ZSSS Dzierżoniów – 120 cm, 
rok urodzenia 1999-98: 1. Antosz-
czuk Patrycja - ZSP Grodziszcze 
– 130 cm, 2. Chmielewska Weroni-
ka - ZSP Grodziszcze – 130 cm, 3. 
Kroczak Marta - ZSSS Dzierżoniów 
– 125 cm, rok urodzenia 1997: 1. 
Chłądowicz Katarzyna - G 1 Biela-
wa – 130 cm, 2.Majkrzak Klaudia - 
ZSP Grodziszcze – 115 cm

CHŁOPCY - rok urodzenia 
2002: 1. Dąbrowski Rafał - SP 1 
Pieszyce 115 cm, 2. Żontołw Paweł 
- SP 1 Pieszyce – 115 cm, 3. Tubac-
ki Michał - ZSP Grodziszcze – 110 
cm, rok urodzenia 2001: 1. Zema-
nek Jakub - ESP 7 Bielawa - 115 
cm, 2. Kazubek Przemysław - ESP 
7 Bielawa – 110 cm, 3. Grzelka Fi-
lip - ZSSS Dzierżoniów – 110 cm, 
rok urodzenia 2000: 1. Szeremeta 
Michał - SP 4 Bielawa – 130 cm, 2. 
Strej Karol - SP 4 Bielawa – 130 cm, 
3. Orawiec Maciej - ESP 7 Bielawa 
- 130 cm, rok urodzenia 1999-98: 1. 
Smolak Dariusz - ZSP Grodziszcze 
– 160 cm, 2. Paśnik Wiktor - ZSSS 
Dzierżoniów – 155 cm, 3. Bieniew-
ski Kacper - ZSSS Dzierżoniów – 
140 cm, rok urodzenia 1997:1. Ko-
złowski Kamil - G 1 Bielawa – 170 
cm, 2. Kosko Marcel - ZSSS Dzier-
żoniów – 160 cm, 3. Surma Paweł 
- G 1 Bielawa – 155 cm, rok uro-
dzenia 1996-94: 1. Niewia-
domski Adrian - ZSO nr 2 Dzierżo-
niów – 175 cm, 2. Kruk Adrian - G 1 
Bielawa – 150 cm, 3. Tubacki Sewe-
ryn - ZSP Grodziszcze – 145 cm.

PLFA I, 1. kolejka: Husaria 
Szczecin - Bielawa Owls 16:0

W rozegranym w sobotę 13 
kwietnia meczu otwierającym sezon 
PLFA I Husaria Szczecin pokonała u 
siebie drużynę Bielawa Owls 16:0.

Oba zespoły podeszły do tego 
spotkania w doskonałych humorach. 
W końcu nic tak nie cieszy jak począ-
tek nowego sezonu. Jeszcze przed 
meczem trenerzy obu zespołów pod-
kreślali, jak ważne jest zwycięstwo 
podbudowujące morale na kolejne 
tygodnie zmagań. Po sobotnim poje-
dynku uśmiech zagościł na twarzach 
futbolistów ze Szczecina.

Po pierwszym w sezonie rzucie 
monetą futbolówkę otrzymali bielawia-
nie. Gospodarze wygrali losowanie, 
ale oddali piłkę próbując od samego 
początku zniechęcić do gry ofensywę 
Owls prowadzoną przez Pawła Sołty-
siaka. Zastąpił on na pozycji rozgry-
wającego Mateusza Morasza. Była 
to zapowiedź trudnej przeprawy jaka 
czekała gości z Dolnego Śląska.

Początek spotkania w wykona-
niu Owls nie był udany. Najpierw piłkę 
stracił running back Grzegorz Łabiński, 
a niedługo później Sołtysiak posłał fut-
bolówkę prosto w ręce Denisa Czarza-
stego. Husarze nie wykorzystali jednak 
prezentów, którymi sami ochoczo ob-
darowywali gości w następnych seriach 
ofensywnych. Najpierw piłkę przechwy-
cił Mateusz Matyja, a później zgubioną 
piłkę odzyskał świetnie dysponowany 

tego dnia Mateusz Morasz. Przez całą 
pierwszą kwartę formacje ataku obu ze-
społów nieporadnie próbowały przebić 
się przez zasieki obrony przeciwników. 
Mecz był jednym z tych, w których każ-
dy jard był na wagę złota.

W drugiej kwarcie obraz gry nie 
uległ zmianie. Żaden z zespołów nie 
zdobył punktu, choć bardzo blisko 
uzyskania trzech oczek byli gospoda-
rze. Husaria zdecydowała się na pró-
bę kopnięcia z pola z ok. 20 jardów. 
Źle wykonane  wprowadzenie do gry 
spowodowało to, że futbolówka po-
szybowała nad kaskiem mającego 
przy trzymać ją Piotra Krakowskiego. 

To co Husarii nie powiodło się 
w pierwszej połowie, udało w drugiej. 
Szczecinianie trzecią kwartę rozpoczę-
li z wysokiego „C” zdobywając przyło-
żenie po 15-jardowym biegu Mateusza 
Wiechcińskiego. W całej serii katastro-
falnie zaprezentowała się formacja de-
fensywy gości. Trzy faule kosztowały 
Owls stratę łącznie 45 jardów.

Chwilę później fantastycznym 
zagraniem popisał się Paweł Miziń-
ski, który przechwycił podanie Sołty-
siaka i przebiegł z piłką aż 100 jardów 
zdobywając drugie przyłożenie dla 
gospodarzy. Akcja ta podłamała mo-
rale Sów. Husaria pokazała w trze-
ciej kwarcie prawdziwą siłę nie dając 
gościom żadnych szans na zdobycie 
pierwszych punktów.

Gospodarze kontrolowali tem-
po gry niwelując wszelkie atuty Owls. 
Grząskie boisko i pogoda w kratkę 
nie były sprzymierzeńcami bielawian 
i ich dobrze znanej gry biegowej. 
Husarze zdominowali fizycznie, a w 
czwartej kwarcie dołożyli kolejne dwa 
punkty po safety. Jeden z obrońców 

Sów nakrył futbolówkę we własnym 
polu punktowym gdy piłka po zablo-
kowanym odkopnięciu wróciła w pole 
punktowe Owls.

Wyróżniającymi się zawodni-
kami Owls byli dwaj linebackerzy Da-
riusz Sołtysiak oraz Mateusz Morasz. 
Na szczególne słowa uznania zasłu-
guje były quarterback Morasz grają-
cy na nowej pozycji w formacji obro-
ny. Wśród gospodarzy dobre zawody 
rozegrali Norbert Szczęsny,  Paweł 
Miziński oraz Marcin Kaim, który raz 
przechwycił piłkę.

- Zanotowaliśmy zbyt wiele 
strat. Kilka razy byliśmy blisko pola 
punktowego rywali, ale coś nam nie 
wychodziło. Nie potrafiliśmy uzyskać 
przyłożeń, które po prostu musieli-
śmy zdobyć. Nie szło nam nawet w 
akcjach biegowych. Za to kapitalnie 
zagrała nasza defensywa, która po-
zwoliła na zdobycie tylko jednego 
przyłożenia. Mecz był naprawdę wy-
równany Zabrakło nam szczęścia - 
ocenił Paweł Sołtysiak, trener Owls.

- Liczymy, że to zwycięstwo to 
dobry omen na resztę sezonu. Przy-
znaję, że Sowy grały dokładnie to samo 
co rok temu. Goście trochę zaskoczyli 
nas dobrymi podaniami, ale w najważ-
niejszych momentach zatrzymywali-
śmy ich dwadzieścia jardów przed na-
szym polem punktowym. Osiągnęliśmy 
świetny wynik  i jeżeli wygramy za ty-
dzień z Lions to będziemy mieli bardzo 
komfortową pozycję- stwierdził Piotr 
Krakowski, trener Husarii.

Husaria Szczecin - Bielawa 
Owls 16:0  (0:0, 0:0, 14:0, 2:0)

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

Pewny start Husarii

Faza play-off rozpoczęta: BBB vs Volley Rybnik 1:1 VIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż

Dobra passa bielawskich syn-
chronek trwa. W ostatni weekend 
(22-24 marca) brały udział w Ogól-
nopolskich Zawodach do lat 13 - za-
wody odbyły się w Śremie – starto-
wało w nich ponad 70 zawodniczek. 
Bielawianki zdobyły aż 6 medali we 
wszystkich konkurencjach i zdecy-
dowanie zdominowały te zawody. 
Najlepszą zawodniczką była Joan-
na Bełtowska, która zdobyła medale 
we wszystkich konkurencjach.

Osiągnięcia dziewcząt w po-
szczególnych konkurencjach:

TEAM - złoto (Joanna Beł-
towska, Agata Ogórek, Natasza 
Białek, Zuzanna Mika), brąz (Ka-
sia i Basia Socha, Justynka i Ania 
Sienkiewicz, Zuza i Jagoda Łyś).

DUET - srebro (Ogórek-Bełtowska)

COMBO - złoto (Bełtowska, Ogó-
rek, Białek, Mika, Socha K., Socha B.)

SOLO – brąz (Bełtowska),
FIGURY - brąz (Bełtowska).
- Osiągnięte wyniki to duża mo-

tywacja dla dziewcząt, które naprawdę 
ciężko pracowały na ten sukces, a to 
że wyniki tej pracy są widoczne, bardzo 
cieszy. Jestem dumna, że starsze za-
wodniczki, które na arenie ogólnopol-
skiej zdobyły już naprawdę wiele, mają 
godne następczynie - mówi trenerka 
Magda Szymczykiewicz. –Właściwie, 
to do pełni szczęścia brakuje tylko wio-
sny za oknem – dodaje ze śmiechem.

Oby ten sukces zmobilizował po-
zostałe zawodniczki, przed którymi waż-
ny sprawdzian - II eliminacje do OOM. 

Dziewczynom bardzo serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Medale dla synchronek



12


