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„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
Pierre de Brantome

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom – mieszkankom Bie-
lawy składamy z serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, spełnienia marzeń, a także sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym

Dziękujemy za Waszą miłość, troskę, zapobiegliwość, mą-
drość i odwagę okazywane w codziennym życiu. Za Waszą cierpli-
wość, opanowanie, za aktywność i za pasje.

To od Was warto się uczyć jak żyć i jak zachować to co naj-
ważniejsze – dobroć, przyjaźń, bliskość drugiego człowieka.

Jeszcze raz przyjmijcie zatem życzenia zadowolenia z sie-
bie, radości, uśmiechu i długiej szczęśliwej przyszłości.

Wszystkiego najlepszego.

Leszek Stróżyk                                            Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący                                                  Burmistrz 

Rady Miejskiej Bielawy

Bielawa posiada najwięk-
szy budżet w powiecie dzierżo-
niowskim na 2013 rok. Miasto 
może się również pochwalić naj-
wyższymi wydatkami na inwe-
stycje. Poniższa grafika prezentuje 
statystykę budżetów największych 
samorządów powiatu dzierżoniow-
skiego. Statystyka została zapre-
zentowana mediom podczas kon-
ferencji prasowej, która odbyła się 
w piątek 1 lutego.

Stało się to za sprawą zmian 
w budżecie Bielawy, jakich dokona-
no podczas styczniowej sesji Rady 
Miejskiej. Dochody gminy zwięk-
szyły się o kwotę 6,7 mln zł, którą na 
inwestycje pozyskało miasto z fun-
duszy zewnętrznych. Od tej chwili 
planowane dochody Bielawy na 
2013 rok wynoszą 95.692.517 
zł, a wydatki 95.128.257 zł. Z ko-
lei kwota na inwestycje równa jest 
12.940.266 zł. Tym samym te-
goroczny budżet, zanotował w 
styczniu ponad 7% wzrost, a wy-

datki na inwestycje powiększyły 
się o 107%. 

Wielkość budżetu i nakłady 
na inwestycje pokazują, jak dyna-
micznie rozwija się Bielawa. Dla 
porównania, na początku poprzed-
niej kadencji dochody naszego 
miasta wynosiły 53 mln zł, a obec-

nie liczą one ponad 95 mln zł. Bie-
lawa odnotowała więc w tym czasie 
wzrost budżetu na poziomie 45%.  
Warto również dodać, że w la-
tach 2006-2012 nasze miasto 
przeznaczyło na inwestycje po-
nad 100 mln zł. 

  Łukasz Masyk

Bielawa z największym budżetem w powiecie

Styczniowa sesja Rady Miej-
skiej Bielawy rozpoczęła się od 
uczczenia chwilą ciszy pamięci o 
zmarłym 13 stycznia br. ś.p. Pro-
fesorze Michale Kuleszy. Jak po-
wiedział przewodniczący Rady Le-

szek Stróżyk: „Odszedł znakomity 
prawnik, niestrudzony działacz pu-
blicznej służby, jeden z twórców 
reformy samorządowej. Człowiek 
mądry, dobry i prawy. Demokra-
cja lokalna była Jego wielką pasją, 

przedmiotem naukowych badań i 
obywatelskiego zapału. Wierzył w 
siłę społeczeństwa obywatelskie-
go. Uczestniczył w obradach Okrą-
głego Stołu ds. samorządu teryto-
rialnego. Był jednym z głównych 
autorów ustrojowych reform. Oso-
ba osobiście mi znana, z którą kil-
kakrotnie spotkałem się.”

Szczególnym momentem se-
sji było wręczenie Mieczysławowi 
Sedlaczkowi – wieloletniemu dzia-
łaczowi sportowemu Medalu Ho-
norowego „Zasłużony dla Miasta 
Bielawa”, przyznanego przez Radę 
podczas grudniowych obrad. Wrę-
czenia dokonali burmistrz Ryszard 
Dźwiniel i przewodniczący Rady, 
którzy także wręczyli kilka listów 
gratulacyjnych: Zarządowi TKKF 
„SOWA” za 55 lat obecności w na-
szym mieście oraz przyczynienie 
się do rozwoju i popularyzacji wielu 

Obradowali bielawscy radni
Wręczenie Medalu Honorowego Mieczysławowi Sedlaczkowi

oraz listów gratulacyjnych Zarządowi TKKF i uczniom – stypendystom i zwycięzcom festiwali

Zmarł Tadeusz Szermer - Honorowy Obywatel Bielawy
W wieku 90 lat zmarł Tadeusz Szermer – Honorowy Obywatel 

Bielawy. Pan Tadeusz zostanie zapamiętany jako człowiek, który swoją 
postawą i niezwykłą osobowością wzbudzał szacunek wśród wielu poko-
leń miłośników sportu w regionie. W ciągu 32 lat pracy trenerskiej, nasz 
Honorowy Obywatel wychował kilku mistrzów Polski w lekkiej atletyce i 
zaszczepił miłość do tej dyscypliny u niezliczonej liczby młodych ludzi. 
Tadeusz Szermer zmarł w nocy z 8. na 9. lutego w Bielawie. 

Osiągnięcia Tadeusza Szermera, nie tylko na rzecz naszego miasta i re-
gionu, są naprawdę bogate. W czasie wojny należał on do Szarych Szeregów i 
Armii Krajowej. Później zaangażował się w pracę na rzecz harcerstwa i sportu. 
Jak mówią Jego dawni uczniowie - Tadeusz Szermer przekazywał podopiecz-
nym nie tylko ducha sportowej rywalizacji, ale uczył patriotyzmu i polskich tra-
dycji. Za całokształt swojej pracy i działalności społecznej Tadeusz Szermer 
wyróżniony został w 2003 roku tytułem  Honorowy Obywatel Miasta Bielawa. 

Życie, karierę sportową i zasługi Tadeusza Szermera dla 
Bielawy, przedstawiła Kinga Kowalczyk w filmie dokumentalnym 
„Pan Tadeusz Szermer”. Jego premiera odbyła się we wrześniu 2011 
roku. Film został dołączony do rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2012”. 

      Łukasz Masyk

Bielawska Agencja Rozwo-
ju Lokalnego pozyskała 300 tys. zł 
z Unii Europejskiej. Spółka, która 
zarządza m.in. siecią ciepłowni-
czą w mieście, przeznaczy pie-
niądze na modernizację insta-
lacji grzewczej w rejonie ulicy 
Kwiatowej oraz w okolicy wie-
żowców przy ulicy Wolności. 
Wartość całej inwestycji wyniesie 
około 1 mln zł.

Wymiana sieci ciepłowniczej 
na kilkusetmetrowym odcinku roz-
pocznie się w maju, a zakończy 
w sierpniu tego roku. Prace będą 
kontynuacją modernizacji rur od-

powiedzialnych za przesył ciepła 
do mieszkań, którą spółka BARL 
realizuje od wielu lat. W efekcie 
tych działań, na 10 kilometrowej 
sieci grzewczej, wymianie uległo 
do tej pory około 6 km rur. Zastą-
pienie starych i wyeksploatowa-
nych elementów sieci grzewczej 
na nowe, powoduje zmniejszenie 
strat ciepła oraz obniżenie awa-
ryjności całej instalacji. 

Przetarg na wykonanie inwe-
stycji Bielawska Agencja Rozwoju 
Lokalnego zamierza ogłosić w lu-
tym. 

  Łukasz Masyk

300 tysięcy złotych z UE na wymianę sieci ciepłowniczej



2

dyscyplin sportu (list odebrali Ma-
rzanna Cukiernik, Janusz Rada-
wiec i Mirosław Angiel), Klaudii 
Borczyk ze Studia Piosenki i Tań-
ca FART za znaczące sukcesy, któ-
re świadczą nie tylko o posiadanym 
talencie, ale przede wszystkim o 
ciężkiej pracy i artystycznej osobo-
wości, Tomaszowi Mickiewiczowi 
– laureatowi Programu Stypendial-
nego „zDolny Śląsk” za wszech-
stronne sportowe zainteresowania, 
tytuł mistrza Polski w kolarstwie 
w kategorii juniorów młodszych, a 
szczególnie za reprezentowanie 
kraju w polskiej kadrze narodowej. 

Nie mogli w sesji uczestniczyć 
kolejni adresaci listów gratulacyjnych: 
Patrycja Mizerska – laureatka Pro-
gramu Stypendialnego „zDolny Śląsk” 
- za dobre wyniki w nauce oraz dzia-

łalność artystyczną oraz Marcin Se-
pełowski – stypendysta Ministra 
Edukacji Narodowej – za sukcesy 
naukowe podczas Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, 
Olimpiady Historycznej, a także Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycznego 
„PRL Państwem Stanu Wyjątkowe-
go”. W imieniu Marcina Sepełowskie-
go nagrodę odebrała Marzanna Ka-
mińska – dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, która podkreśliła 
wybitne zdolności Marcina, ale jedno-
cześnie dodała, że w bielawskim ZSO 
jest wielu bardzo zdolnych uczniów, 
laureatów olimpiad i konkursów.

Radni mieli okazję obejrzeć 
podczas sesji premierowy pokaz 
filmu o bielawskim Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, po czym w 
krótkim wystąpieniu Pani dyrektor 
omówiła bazę szkoły – dokonane 

Obradowali bielawscy radni
Wręczenie Medalu Honorowego Mieczysławowi Sedlaczkowi

oraz listów gratulacyjnych Zarządowi TKKF i uczniom – stypendystom i zwycięzcom festiwali

zmiany i dalsze potrzeby, tzw. pro-
file – nauczanie międzyoddziało-
we, swobodny wybór przedmiotów 
oraz wskazała co wyróżnia szkołę 
– udział w programach (Mam haka 
na raka, AISEC, Viadrina, Warto 
być dobrym), projekty z uczelnia-
mi, wolontariat, udział w olimpia-
dach, współpraca z Uniwersytetem 
III wieku.

W dalszej części sesji radni 
podjęli uchwały w sprawach:

- przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa,

- zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych,

- zmian budżetu gminy na 
2013 rok,

- zmieniającej uchwałę Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa,

- zmieniającej Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bielawa,

- zmiany planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 r.,

- wyrażenia zgody na powięk-
szenie obszaru podstrefy Bielawa 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”,

- wyrażenia zgody na obcią-
żenie nieruchomości stanowiącej 
współwłasność Gminy Bielawa słu-
żebnością przesyłu.

 Barbara Lesiewicz
zdjęcia: Rafał Brzeziński

Bielawa pozyskała kolej-
ne pieniądze z Unii Europejskiej, 
tym razem w wysokości 174 ty-
sięcy złotych. Dofinansowanie 
to refundacja 85% kosztów 
związanych z modernizacją 

systemu ogrzewania bu-
dynków Urzędu Miejskiego, 
która została wykonana w 2007 
i 2011 roku. Najpierw nastąpi-
ła wymiana kotłów i instalacji 
grzewczych w budynku przy pla-

174 tysiące złotych z UE dla Urzędu Miejskiego
cu Wolności, a później w obiekcie 
przy ulicy Piastowskiej.

Inwestycja, oprócz ogranicze-
nia emisji CO2, przynosi każdego 
roku duże, sięgające nawet 25% 
oszczędności w opłatach za 
ogrzewanie. Efektem inwestycji 
jest nie tylko racjonalne gospoda-
rowanie energią, ale także to, że w 
magistracie jest dużo cieplej. 

Bielawa bardzo do-
brze rozpoczęła 2013 rok pod 
względem pozyskanych fun-
duszy. W ostatnich tygodniach infor-
mowaliśmy o dotacjach w wysoko-
ści - 2,4 mln zł na budowę ulic Jana 
Kilińskiego i Kazimierza Pułaskiego, 
2,1 mln zł na modernizację Pływal-
ni Miejskiej „Aquarius” oraz 300 tys. 
zł na wymianę sieci ciepłowniczej w 
rejonie ulic Kwiatowej i Wolności. W 
sumie miasto zdobyło dofinanso-
wanie z różnych źródeł o wartości 
5,1 mln zł. 

  Lukasz Masyk

Bielawa będzie promo-
wać swoje walory za unijne pie-
niądze. Miasto pozyskało 150 
tysięcy złotych na profesjona-
lne działania reklamowe, z 
którymi będzie chciało dotrzeć 
nie tylko do turystów, ale także 
przedsiębiorców. Zaplanowana 
na 2013 rok kampania przewiduje 
promocję Bielawy w prasie, telewi-
zji, internecie, folderach oraz na bil-
bordach.

Dzięki pozyskanym fundu-
szom z Euroregionu Glacensis, mi-
asto dołoży do akcji reklamowej 
zaledwie 7,5 tysiąca złotych.

Bielawa nie po raz pierwszy 
przeprowadzi kampanię promo-
cyjną, sfinansowaną niemal w ca-
łości z pieniędzy europejskich. W 
poprzednich latach właśnie w ten 

Pieniądze z UE na promocję Bielawy
sposób miasto wykonało nową 
stronę internetową www.bielawa.pl, 
wirtualny spacer, mapy i foldery tu-
rystyczne, album fotograficzny, jak 
również „witacze” przy wjazdach do 
Bielawy oraz tabliczki informacyjne 
dla turystów. 

Tym razem w ramach kam-
panii zrealizowany zostanie film 
promocyjny, który wyemitowany 
zostanie w całym kraju. Oprócz 
tego Bielawa widoczna będzie na 
przenośnych bilbordach oraz wyko-
nane zostaną banery reklamowe i 
foldery, które idealnie sprawdzą się 
podczas targów gospodarczych i 
turystycznych. Za sprawą akcji pro-
mocyjnej o naszym mieście będzie 
głośno również w prasie branżowej 
i na stronach internetowych. 

  Łukasz Masyk
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa  oraz o 
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu zmiany Studium.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwa-
ły nr XXXII/338/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bielawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski do zmiany Studium można składać na piśmie w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1,  w termi-
nie do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm./ zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany Studium.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia projektu zmiany Studium można zapoznać się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Refe-
rat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko do projektu zmiany Studium można składać w formie pi-
semnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 2 kwietnia 2013 
r., do Burmistrza Bielawy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czy.

Dla ww. dokumentu nie będzie prowadzone postępowanie w spra-
wie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Od kilku dni do mieszkańców 
miasta wysyłana jest ulotka infor-
mująca o wchodzącej w życie od 
1 lipca 2013 roku, znowelizowanej 
ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. W ramach no-
wych przepisów, odpowiedzialną za 
odbieranie odpadów od właścicieli 
nieruchomości z terenu całej Biela-
wy, będzie gmina. Zanim to jednak 
nastąpi, właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do złożenia w Urzę-
dzie Miejskim deklaracji, dotyczącej 
wysokości opłaty za wywóz śmieci.

Taką deklarację mieszkańcy po-
winni dostarczyć w terminie do 31 mar-
ca 2013 roku. Dokument, który wraz z 
ulotką wysyłany jest do właścicieli nie-
ruchomości, można wypełnić ręcznie 
lub w komputerze, korzystając z ak-
tywnego formularza zamieszczonego 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Dodatkowo na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w zakład-

Deklaracja w sprawie opłaty za wywóz śmieci dostępna elektronicznie
ce miasto/dla mieszkańca/gospodar-
ka odpadami komunalnymi w gminie 
zamieszczono najczęściej zadawane 
pytania i odpowiedzi wyjaśniające tę 
problematykę. Dodatkowo umiesz-
czono wzory gotowych deklaracji oraz 
przepisy gminne w tym zakresie.

 Informacje na temat wy-
pełnienia deklaracji, można uzy-
skać również w Referacie Docho-

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

pl. Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do zbycia, stanowiących załącznik Nr 1,2,3 do Za-
rządzenia Nr 43/13 z dnia 13 lutego 2013 r. -  nieruchomość znajduje 
się  w rejonie ulicy Wolności w Bielawie oraz stanowiący załącznik Nr 
1,2,3,4,5,6 do Zarządzenia 42/13 z dnia 13 lutego 2013 r. -  nierucho-
mość znajduje  się w rejonie ulicy Poziomkowej i Przemysłowej. 

*****

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści przeznaczone do zbycia stanowiące załączniki nr 1-11 do Zarządze-
nia nr 54/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku. 

dów Budżetowych w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie (pl. Wolności 
1, pok. nr 6c, tel. (74) 8328 716).

Natomiast szczegółów w zakre-
sie nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi udziela Re-
ferat Funkcjonowania Miasta Urzędu 
Miejskiego w Bielawie (pl. Wolności 1, 
pok. nr 3, tel. (74) 8328 758). 

  Łukasz Masyk

dokończenie na str. 2



3

bigbig

big big

Podczas lutowych obrad rad-
ni Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego, nadali Ekologicznemu 
Centrum Odzysku w Bielawie 
status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych.

Stało się tak dzięki temu, że 
inwestycja zrealizowana przez 
Zakład Usług Komunalnych Ta-
deusza Drozdowskiego, spełnia 
najwyższe unijne standardy z 
dziedziny ochrony środowiska. 
Obiekt położony w sąsiedztwie 
oczyszczalni ścieków przy ulicy 
Ceglanej, kosztował prywatnego 
inwestora około 14 mln zł. 

Na zlecenie Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, Telewizja Polska 

zrealizowała 24 stycznia materiał 
promocyjny, dotyczący m.in. 
działalności Ekologicznego Cen-
trum Odzysku w Bielawie. W fil-
mie można obejrzeć profesjonalną 
linię sortowniczą dzielącą odpady 
z różnych kategorii oraz zobaczyć 
w jaki sposób będzie funkcjonować 
instalacja do przetwarzania odpa-
dów zebranych selektywnie. 

Dzięki ECO Bielawa zys-
ka dodatkowych kilkadziesiąt 
miejsc pracy, a nasz region bę-
dzie spełniać unijne wymogi no-
woczesnej gospodarki odpadami. 
Warto zaznaczyć, że budowa za-
kładu doskonale wpisuje się w wi-
zję Bielawy, jako modelowego mia-
sta ekologicznego. 

  Łukasz Masyk

ECO - Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych

23 stycznia, na zaprosze-
nie Jana Stanisława Ciechanow-
skiego – p.o. Kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz Adama Struzi-
ka – Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Ewa Glura – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 
uczestniczyła w spotkaniu świą-
teczno-noworocznym, które odby-
ło się w siedzibie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygie-
tyńskiego w Karolinie. 

W czasie spotkania, w którym 
uczestniczyli kombatanci z całego 
kraju, zostały wręczone odznaczenia 
państwowe. Wśród odznaczonych 
była Ewa Glura - została udekorowa-
na Srebrnym Krzyżem Zasługi. To z 
pewnością wyjątkowe i ważne wyda-
rzenie w życiu Pani Ewy, które doda 
sił do dalszej działalności na rzecz 

bielawskiej społeczności. Uroczy-
stość w Karolinie uświetnił występ 
zespołu „Mazowsze”.

Srebrny Krzyż Zasługi dla Ewy Glury

W styczniu Bielawa przyzna-
ła miejscowym stowarzyszeniom 
sportowym 670 tysięcy złotych na 
działalność w 2013 roku. Fundu-
sze otrzymały kluby reprezentu-
jące m.in. piłkę nożną, siatkówkę, 
pływanie, zapasy czy futbol ame-
rykański.

Natomiast w ostatnich 
dniach miasto rozdysponowało 
76 tysięcy złotych dla trenerów, 
którzy w tym roku prowadzić 
będą zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci i młodzieży. Pieniądze 
trafią do 21 szkoleniowców, po-
siadających uprawnienia trener-
skie. 

Ponadto jeszcze w lu-
tym Bielawa przeznaczyła 40 
tysięcy złotych na stypendia dla 
najzdolniejszych i najbardziej 
utytułowanych sportowców. Co 
roku otrzymują je osoby wytypowa-
ne przez miejscowe kluby i stowa-
rzyszenia, a miasto nagradza ich 
dokonania przyznając stypendia. 

Jest to oprócz medali i tytu-
łów zdobywanych na zawodach, 
bardzo dobry sposób motywowania 
do dalszego wysiłku. Poza tym sty-
pendia są podziękowaniem za pro-
mocję Bielawy na sportowych are-
nach w Polsce i Europie. 

  Łukasz Masyk

Pieniądze dla bielawskich trenerów

DROGI WOJEWÓDZKIE: 
Dzierżoniowska, S. Żeromskie-
go, H. Sienkiewicza (odcinek od 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego 
do skrzyżowania z ul. Piastowską), 
Piastowska (odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Sienkiewicza), L. Wa-
ryńskiego.

DROGI POWIATOWE: Boha-
terów Getta, Ostroszowicka, Piław-
ska, Szewska, Wojska Polskiego, 
Wolności (odcinek od ul. Piławskiej 
do Bohaterów Getta).

DROGI GMINNE: Al. Jana 
Pawła II, Akacjowa, A. Asnyka, K.K. 
Baczyńskiego, Bankowa, Gen. br. 
Z. Berlinga, Ks. Romana Bisku-
pa, Bohaterów Getta (rejon dom-
ków rodzinnych), Boczna, Brzeż-
na, Brzozowa, Bukowa, Ceglana, 
F.Chopina, B.Chrobrego, Cmen-
tarna, Czerwona, Gołębia, Górska, 
Graniczna, Grunwaldzka, Handlo-
wa, J. Hempla, Hotelowa, Jasna, 
Jodłowa, Kamienna, Kasztanowa, 
J. Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa, 
M.Konopnickiej, M.Kopernika, J. 
Korczaka, T. Kościuszki, Krańco-
wa, Z.Krasińskiego, Krótka, Krucza 
+ odnoga, Kwiatowa, 22-go Lipca, 
Lipowa, 11-go Listopada, Lotnicza, 

Ludowa, Łabędzia, Łącznik Woj-
ska Polskiego-Sikorskiego, Łącznik 
Wojska Polskiego-Parkowa, 1-go 
Maja, 3-go Maja, 9-go Maja, Mała, 
K.Marksa, A.Mickiewicza, Miodo-
wa, Młodych, Niecała, C.K.Norwi-
da, Nowobielawska, M.Nowotki. 
E.Orzeszkowej, Owocowa, Osie-
dlowa, I.Paderewskiego, Parkowa, 
Piastowska (od Placu Wolności do 
ul. Sienkiewicza), J. Piłsudskiego, 
Plac Młodzieży, Plac Wolności, Plac 
Kościelny, Pocztowa, Pod lasem, 
Polna, Prosta, B.Prusa, Przedwio-
śnie, Przemysłowa, Przeskok, Przo-
downików Pracy, K.Pułaskiego, Wł. 
Reymonta, Rolna, Grota Roweckie-
go, Różana, H.Sienkiewicza, Gen. 
W.Sikorskiego, Słomiana, Słonecz-
na, J. Słowackiego, Słowiańska, J. 
III Sobieskiego, Sowia, Sportowa, 

Spółdzielcza, St.Staszica, Strażac-
ka, Szkolna, Szpakowa, Teatralna, 
Tkacka, J. Tuwima, Wesoła, Obroń-
ców Westerplatte, Wiejska, Willowa, 
Wiosenna, Wiśniowa, W.Witosa, 
Włókniarzy, Wodna, Wolności (od 
Bohaterów Getta do Placu Wolno-
ści), Wschodnia, Wysoka, Zaułek 
Wiśniowy. 

DROGI SPÓŁDZIELCZE: os. 
XXV-lecia od nr 2-5, os. XXV-lecia 
od nr 20-27, os. XXV-lecia od nr 
30-33, os. XXV-lecia od nr 48-52, 
ul. Norwida od nr 1-3, os. XXV-le-
cia - łącznik ul. Berlinga z ul. Sobie-
skiego przed budynkiem nr 10, os. 
Centrum, os. Konstytucji.

DROGI NALEŻĄCE DO 
WŁAŚCICIELI POBLISKICH 
DZIAŁEK: Azaliowa (równoległa do 
ul. Różanej), Makowa (w rejonie ul. 
Kruczej), Poziomkowa (w rejonie 
ul. Bohaterów Getta).

  B.Lesiewicz

Drogi w Bielawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zaprasza miłośników białego 
szaleństwa na Górę Parkową. Z wyciągu narciarskiego „Krasnal” można ko-
rzystać od soboty i niedzieli (23 i 24 lutego). W weekendy wyciąg czynny bę-
dzie w godzinach od 11.00 do 18.00, a w dni powszednie od 14.00 do 19.00.

Karnety obejmujące 10 wjazdów, kosztują, niezależnie od dnia, 7 zł. 
Na narciarzy z Bielawy i regionu czeka specjalnie wyratrakowana trasa i 
parking w pobliżu stoku przy ulicy Sikorskiego. 

Rusza wyciąg „Krasnal” na Górze Parkowej
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Rok 2012 - NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA I WYDARZENIA
MZBM, GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Miniony rok był dla Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych intensywny pod względem remontów i moder-
nizacji. Nowe elewacje, dachy czy okna pojawiły się na kilku-
dziesięciu budynkach zarządzanych przez bielawską spółkę. 
W 2012 roku MZBM wykonał remonty na kwotę ponad 2,7 
mln złotych, czyli o 100 tys. złotych większą niż w roku 2011.

Jak zawsze znaczne pieniądze przeznaczono na wy-
mianę dachów, od których zazwyczaj zaczyna się komplek-
sowy remont obiektu. Solidny dach zyskało aż 19 budynków, 
a całość prac kosztowała 772 tys. złotych.

Nowe, kolorowe i ładne dla oka elewacje również pojawiły 
się w 2012 roku na gminnych budynkach. Koszt prac, które nie 
tylko wpływają na efekt wizualny ale przyczyniają się do obni-
żenia kosztów eksploatacji mieszkań, wyniósł 220 tys. złotych. 

Niemniej istotne dla lokatorów były modernizacje instalacji 
elektrycznych i gazowych, na które bielawski MZBM wydał około 
285 tys. złotych. W poprzednim roku spółka nie zapomniała tak-
że o wymianie okien, drzwi oraz remontach klatek schodowych. 
Prace, które kosztowały łącznie 290 tys. złotych wpłynęły na funk-
cjonalność budynków i komfort mieszkańców. Jednak największą 
kwotę bo aż 1,2 mln złotych MZBM musiał wydać na bieżące re-
monty i konserwacje, jak również usuwanie skutków awarii.

W 2012 roku oprócz modernizacji i remontów, Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych przygotował specjalną ofertę dla wszyst-
kich wspólnot mieszkaniowych. Każda wspólnota, która planowała 
remont w swoim budynku, a zgromadzone przez nią fundusze nie 
pozwalały na pełne pokrycie kosztów modernizacji, mogła ubiegać 
się o pożyczkę w bielawskiej spółce. Pożyczki na preferencyjnych 
warunkach oraz z niewielkim oprocentowaniem, pozwoliły na reali-
zację prac na kwotę ponad 340 tys. złotych. Oferta jest aktualna 
również w 2013 roku, tak więc wspólnoty mieszkaniowe zaintereso-
wane propozycją, mogą zgłaszać się do Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych przy ulicy 3 Maja 48 (tel. 74 833 42 53 wew 21). 

W ramach działań informacyj-
nych, w minionym roku bielawska 
spółka przygotowała dla swoich lo-
katorów specjalne wydawnictwo. 
Informator zaprezentował nie tylko 
najistotniejsze kwestie związane z 
funkcjonowaniem MZBM-u ale także 
w przystępny sposób wyjaśnił naj-
ważniejsze przepisy, z którymi może 
spotkać się najemca. Z broszury 
można się było również dowiedzieć 
o tym, w jaki sposób należy ubiegać 
się o dodatek mieszkaniowy, czy po-
życzkę na wykonanie remontu. 

Dodatkowo MZBM wydał ka-
lendarzyki listkowe na 2013 rok, zawierające numery telefo-
nów alarmowych. Można z nich skorzystać w momencie wy-
stąpienia awarii elektrycznej, gazowej wodno-kanalizacyjnej 
czy centralnego ogrzewania. 

22 sierpnia wiceburmistrz Andrzej Hordyj, przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk oraz prezes 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zygmunt Kaczmar-
ski dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając dwa 
nowe budynki mieszkalne przy ul. Żeromskiego 23 i 23a.

BARL
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w roku 

2012 realizowała zadania wspierające rozwój przedsiębiorczości 
na terenie miasta Bielawa, kontynuowała modernizację majątku, 
na którym oparta jest podstawowa jej działalność, dotycząca pro-
dukcji i przesyłu ciepła oraz realizowała zadania związane z  dzia-
łalnością Szkoły Leśnej, Centrum Informacji Turystycznej oraz 
Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

24 lutego w siedzibie Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
jej prezes podpisał umowę z przedstawicielami firmy Marka Putz 
System na wykonanie prac budowlanych, zmierzających do utwo-
rzenia Bielawskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. Podpisanie 
umowy wartej około 9 mln brutto nastąpiło w obecności burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela i jego zastępcy Andrzeja Hordyja. W marcu 
rozpoczęła się realizacja inwestycji „Dolnośląski Inkubator Art – 
Przedsiębiorczości”. Wartość projektu określono na kwotę ok. 10 
mln PLN, z czego wsparcie finansowe z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 to kwota ok. 5 mln 
PLN. Przewidywany termin zakończenia prac związanych z uru-
chomieniem Art –Inkubatora to II kwartał 2013 roku. W wyniku re-

alizacji projektu zostanie wyremontowany oraz wyposażony obiekt 
o powierzchni użytkowej niewiele poniżej 4 tys. m2 z przeznacze-
niem pod najem na preferencyjnych warunkach dla nowo powsta-
łych podmiotów gospodarczych z sektora kreatywnego.

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu Poprawa 
efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej w Biela-
wie - modernizacja sieci w rejonie ul. Kwiatowej i Os. Centrum. Pro-
jekt pozytywnie przeszedł  weryfikację uzyskując pozytywna oce-
nę i został wybrany do dofinansowania w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. Wartość projektu to ok. 1 mln PLN, kwota dofinanso-
wania z Unii Europejskiej i budżetu państwa  to ok. 300 tys. PLN. 
W ramach realizacji projektu zostanie wymienione ok. 600 m sta-
rych rur sieci ciepłowniczej na nowe preizolowane. Rozpoczęcia 
realizacji inwestycji planowane jest na maj 2013r (po zakończeniu 
sezonu grzewczego). Ponadto prowadzone były prace związane z 
zapewnieniem prawidłowej pracy systemu grzewczego.

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpra-
cowała z Gminą Bielawa przy realizacji projektu  Interaktywne Cen-
trum Poszanowania Energii. Gmina realizowała część inwestycyj-
ną projektu. Oficjalne otwarcie ICPE mieszczącego się w budynku 
przepompowni przy ulicy Ostatniej odbyło się 20 września 2012 roku. 
Spółka zajęła się wyposażeniem obiektu oraz przygotowaniami zwią-
zanymi z pełnieniem funkcji edukacyjnej. Oferta ICPE związana bę-
dzie z możliwością pokazania za pomocą doświadczeń z dziedziny 
fizyki i chemii procesów jakie zachodzą przy powstawaniu energii. 

Oferta Szkoły Leśnej została rozszerzona o zajęcia week-
endowe dla rodziców z dziećmi, które wzbogacą wiedzę ekolo-
giczną oraz zacieśnią więzi rodzinne. Wprowadzono również 
zajęcia z „pszczelarstwa”.  Ponadto została przeprowadzona 
kampania promocyjna  mająca na celu rozpropagowanie oferty 
Szkoły Leśnej  na obszarze Dolnego Śląska. 

Działalność Centrum Informacji Turystycznej polegająca na 
świadczeniu usług związanych z ruchem turystycznym w Bielawie 
została wyróżniona przez Dolnośląską Organizacje Turystyczną, 
która przyznała Centrum Certyfikat oraz zarejestrowała w Pol-
skim Systemie Informacji Turystycznej. W ramach współpracy  
Spółki z DOT został zamontowany w witrynie CIT INFOKIOSK. 
Poszerzy to zakres świadczonych usług o możliwość przeglądu 
ofert i Informacji turystycznych zamieszczonych w Internecie. 

Działalność Bielawskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, zapewniająca funkcjonowanie przedsiębiorców wy-
najmujących w obiekcie pomieszczenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej, została poszerzona o ofertę  bez-
płatnych szkoleń i konferencji wspierających rozwój biznesu 
oraz podnoszących kwalifikacje przedsiębiorców.  

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE, KOMUNIKACJA
Od 1 marca nastąpiła zmiana cen biletów w publicznej komu-

nikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Średni wzrost 
cen biletów jednorazowych wyniósł 6,33%, biletów okresowych na 
okaziciela – 4,99%, a biletów okresowych imiennych – 4,96%.

W dniach od 21 maja do 22 czerwca trwała kampania in-
formacyjna, zorganizowana przez Straż Miejską, skierowana do 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Była to realizacja 
kolejnej edycji programu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje”.

17 grudnia nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do no-
wego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Od tej chwili bielawska 
OSP ma nowoczesny, świetnie wyposażony i bardzo funkcjonalny 
samochód, który w stu procentach spełnia oczekiwania naszych 
ochotników. Prezes jednostki Wojciech Orman i jej naczelnik Ar-
tur Dudek, odebrali kluczyki z rąk burmistrza Ryszarda Dźwiniela 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka. 

Zakup wozu bojowego, którego koszt wyniósł około 645 tys. 
zł, został sfinansowany przez: miasto Bielawa (318 tys. zł), 
województwo dolnośląskie (92 tys. zł), Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska (130 tys. zł) oraz Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej (105 tys. zł). 

OPIEKA SPOŁECZNA
15 lutego zabawą „Maskarada” Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej „Nestor” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
zakończyły okres karnawałowy. Warunkiem uczestnictwa w 
zabawie było przebranie się, tak więc na balu pojawiły się 
przeróżne postaci, m. in.: kotki, wiosenki, krasnale, dama, 
banan, wróżki, śpioszek, góralka, aktorka kabaretowa, dia-
bełki, szeryf, komik, krakowianki, gitarzysta, Hawajka, paja-
cyk, strach na wróble, król, biedronka, Kleopatra, Hinduska, 
cyganka, pirat, anioł, mafiosi, Aladyn, mim, Drakula, Indian-
ka, minister Mucha. Przebrali się także pracownicy obu do-
mów: dyrektor Grażyna Smolińska była Śnieżką, towarzy-
szyły jej krasnoludki, a kilka pań było smerfetkami. Gośćmi 
byli wiceburmistrz Mariusz Pach, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Bielawy Mariolla Jonas i radna Stefania Pagórska.

28 marca  odbyło się w na-
szym mieście Forum dolnośląskich 
ośrodków wsparcia dla  osób z pro-
blemami zdrowia psychicznego pod 
hasłem „Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy pomostem między cho-
robą a zdrowiem”. Na spotkanie 
przybyło ponad 40 osób, dyrektorów, 
kierowników, terapeutów z 27 dol-
nośląskich ośrodków wsparcia (na 
31 funkcjonujących). Wśród zapro-
szonych gości byli inspektorzy wo-
jewódzcy z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego: Dorota Kamińska 
i Maciej Szafarz; burmistrz Biela-

wy Ryszard Dźwiniel,  wiceburmistrz Dzierżoniowa Ryszard 
Szydłowski, ordynator Psychiatrycznego Oddziału Zamknię-
tego w Wałbrzychu Martyna Szurmińska. Podczas spotka-
nia Pani ordynator wygłosiła wykład pt. ”Leczenie  szpitalne 
i co dalej”. Forum  nie tylko pogłębiło wiedzę  profesjonalnej 
kadry, ale również było okazją  do wymiany doświadczeń i 
integracji   pracowników Środowiskowych Domów Samopo-
mocy.

12 kwietnia piękną inscenizacją o Zmartwychwstaniu 
Pańskim rozpoczęło się śniadanie wielkanocne, zorgani-
zowane przez „Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Zaproszonych go-
ści w osobach: Leszka Stróżyka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy, wiceburmistrza Mariusza Pacha oraz ks. 
Krzysztofa Pełecha – proboszcza parafii pw. Ducha Święte-
go przywitała dyrektor Grażyna Smolińska. Były świąteczne 
życzenia. Wiceburmistrz Mariusz Pach podziękował w swo-
im imieniu i przewodniczącego Rady oraz burmistrza miasta 
za zaproszenie  Wszystkim życzył przede wszystkim dobre-
go zdrowia oraz miłego spędzenia tego wyjątkowego, świą-
tecznego śniadania.

Z kolei ks. Krzysztof Pełech podziękował za przygoto-
wanie przedstawienia o najważniejszym wydarzeniu, jakim 
jest Zmartwychwstanie Pańskie. A potem było już tylko spo-
żywanie przygotowanych posiłków: żurku, jajek, śledzi, sała-
tek i przepysznych ciast.

6 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy zorgani-
zował warsztaty integracyjne „Niepełnosprawni są wśród nas”. 

W warsztatach, które odbywały się po raz dziesiąty, uczest-
niczyli podopieczni wielu Domów Środowiskowych z bliższej 
i dalszej okolicy. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz 
Ryszard Dźwiniel, bielawscy radni i księża z bielawskich pa-
rafii. Na imprezę złożyły się: prezentacje i występy artystycz-
ne, warsztaty i zabawy integracyjne przy muzyce oraz gorą-
ce posiłki.

21 czerwca w ramach „Czerwca aktywnych społeczno-
ści” i Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i So-
lidarności Międzypokoleniowej w Zakładzie Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczym w Bielawie przy  ul. Wolności 114 odbyło się 
cykliczne spotkanie pod nazwą „Dzień otwartych serc”. Ini-
cjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka 
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Pomocy Społecznej w Bielawie. Spotkanie zorganizowano w 
partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz Specjal-
nym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bielawie. Celem 
spotkania było wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, 
zmiana negatywnego widzenia seniorów, co z kolei skutecznie 
wpływa na łamanie stereotypu starości jako okresu społecznej 
bierności i bezradności. Chcieliśmy dać szansę seniorom na 
aktywne włączanie się w nurt życia społecznego, wspierające-
go proces edukacyjno-wychowawczy dzieci i młodzieży. 

27 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz 
szósty zorganizował festyn pt. „Wakacje w kolorach tęczy. 
Festyn odbył się w związku z akcją „Czerwiec aktywnych 
społeczności” i realizacją działań środowiskowych w ramach 
projektu systemowego „Dać szansę”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej.

30 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 
dla beneficjentów projektu systemowego „Dać szansę”, finan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, wy-
cieczkę integracyjną do Zamku Książ oraz stadniny koni. Bene-
ficjentom towarzyszyli członkowie rodzin. Celem wycieczki było 
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

16 października Środowiskowy Dom Samopomocy był or-
ganizatorem pikniku integracyjnego „Święto pieczonego ziem-
niaka”, realizowanego w ramach programu „Gdybym wiedział...”. 
Deszczowa pogoda sprawiła, że impreza musiała odbyć się w 
pomieszczeniach, ale i tak wszyscy sympatycznie spędzili czas. 
W imprezie uczestniczyli m.in.: wiceburmistrz Andrzej Hordyj, 
Barbara Buczek – członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości, Katarzyna Wierzbicka – dyrektor bie-
lawskiego Cechu, Maria Tomsia – dyrektor Zespołu Szkół Cechu, 
Elżbieta Niemczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi, grupa uczniów z Zespołu Szkół Cechu oraz 
członkowie Klubu Seniora, Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy. Były konkursy i zabawy, 
a przede wszystkim degustacja potraw z ziemniaków. 

25 października „Nestor” Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej był organizatorem spotkania integracyjnego „Dzień 
Seniora”, którego gośćmi byli: Leszek Stróżyk – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy, burmistrz Ryszard Dźwiniel 
oraz ks. Daniel Marcinkiewicz z parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Burmistrz i przewodniczący Rady przekazali na ręce 
jednej z seniorek, Stanisławy Nowak, bukiet kwiatów i spe-
cjalnie przygotowane życzenia. Natomiast ks. Daniel Marcin-
kiewicz podziękował, w imieniu proboszcza parafii, wszyst-
kim przybyłym na spotkanie seniorom za zaproszenie, za 
dobre serca i za dobro, które przekazują innym oraz za 
udział w przygotowaniu festynów parafialnych. Spotkanie 
na pewno uatrakcyjnił występ pań terapeutek oraz członków 
klubu „Nestor”. Był wspólny śpiew, poczęstunek i tańce.

29 listopada w sali Domu Parafialnego parafii WNMP 
odbyła się zabawa „Andrzejkowa”, którą zorganizowały dla 
swoich podopiecznych Środowiskowy Dom Samopomocy 
oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nestor”. Gośćmi 
spotkania byli: Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy, ks. prałat dr Stanisław Chomiak – proboszcz 
parafii oraz ks. Daniel Marcinkiewicz.

Andrzejkową imprezę rozpoczęły występy. Jako pierw-
szy zaprezentował się Klub Seniora „Nestor”, a następnie 
podopieczni obu Domów przedstawili nam krótki spektakl 
„Wesele”. Był poczęstunek, konkursy i tańce. 

20 grudnia Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzien-
ny Dom Pomocy Społecznej zorganizowały spotkanie wigi-
lijne dla swoich podopiecznych. Uczestniczyło w nim ponad 
50 osób, a gośćmi spotkania byli: wiceburmistrz Andrzej Hor-
dyj, radna Stefania Pagórska oraz ks. Bartłomiej Łuczak - 
odbywający staż w kościele pw. WNMP w Bielawie. Życze-
nia zdrowych, pogodnych świąt i wszelkiego dobra w Nowym 
2013 roku złożył w imieniu władz miasta i swoim wicebur-
mistrz Andrzej Hordyj, były życzenia od Grażyny Smolińskiej 
- dyrektor  ŚDS i DDPS i ks. Bartłomieja Łuczaka. było ła-
manie się opłatkiem, wspólna wieczerza i śpiewanie kolęd.

KULTURA

Po raz czwarty w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki w 
Bielawie starli się najlepsi baja-
rze powiatu Dzierżoniowskiego. 
Konkurs krasomówczy „Sowio-
górski Bajarz”, który odbył się 
12 stycznia, przyciągnął kilku-
dziesięciu uczestników w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Opowiadano historie o tatarach 
pod Owiesnem, żołdakach z 
Pieszyc, pięknym Tomku z Ra-
dzikowa, nocnym strzelcu, kra-
snalach, duchu księżniczki ze 

Żmija i wiele innych, które zachowały się tworząc jednocze-
śnie historię regionu. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom 
konkursu, szczególnie w kategorii szkół podstawowych przy-
znając dodatkowe wyróżnienia uczestnikom.

Teatr Od Dzisiaj działający przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sztuki w Bielawie w dniach 14-16 stycznia zorganizo-
wał zamiejscowe warsztaty samodoskonalące młodych ak-
torów.  Warsztaty odbywały się  w Sulistrowicach.

W Dniu Zakochanych, 14 lutego, po raz drugi, na 
scenie bielawskiego MOKiS-u w szranki stanęli wykonaw-
cy piosenek o miłości. MINUTKA, bo tak nazywa się festi-
wal, przyciągnął wokalistów z terenu całego Dolnego Ślą-
ska. Uczestnicy prezentowali piosenki polskich autorów i 
kompozytorów, a oceniało ich jury w składzie: Izabella Skry-
bant - Dziewiątkowska -Tercet Egzotyczny, Małgorzata Kuś 
- wokalistka jazzowa, laureatka „Szansy na sukces” i Kami-
la Kłos - absolwentka krakowskiej szkoły wokalno-aktorskiej. 
Jurorzy podkreślili wysoki poziom konkursu, jak i przyznali, 
iż mieli wielki problem z wytypowaniem zwycięzcy i zanim 
ogłoszono werdykt, wymieniono najbardziej wyróżniających 
się wykonawców. Laureatkami II Festiwalu Piosenki o Mi-
łości MINUTKA 2012 zostały: I miejsce - Emilia Hamerlik z 
Pieszyc, II miejsce - Patrycja Mizerska z Bielawy, III miejsce 
– Dominika Boczula z Bielawy (z akompaniatorem Piotrem 
Głogowskim).

19 lutego w ostatnią niedzielę karnawału w Teatrze 
Robotniczym odbył się koncert „Usta milczą, dusza śpiewa”, 
a jego wykonawcami byli: sopranistka Elżbieta Małgorzata 
Mach i tenor Jacek Szymański. Akompaniował na fortepianie 
Piotr Łukaszczyk. Na koncert najpiękniejszych arii i duetów 
zaprosił bielawian Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki. Przybyli 
na koncert zostali porwani w cudowną podróż w krainę ope-
retki i wysłuchali najsłynniejsze arie, czardasze i duety naj-
wybitniejszych kompozytorów tego gatunku muzyki.

31 marca w klubie Pozytywka odbył się I dziecię-
co-młodzieżowy festiwal gitarowy. Festiwal był organi-
zowany dla  osób w wieku od 7 do 20 lat, stąd też były 
trzy grupy wiekowe, tj. 7-9 lat, 10-15 lat i 16-20 lat. Naj-
silniejsza grupa  była w kategorii 10-15 lat. Uczestników 
konkursu oceniało jury w składzie: Mariolla Jadwiga Jo-
nas, Irena Ostropolska-Prządo i Marek Pyziak. Każdy 
z uczestników musiał sam zagrać na gitarze akordami 
dwa dowolnie przez siebie wybrane utwory, do których 
musiał także sam zaśpiewać. 

13 kwietnia za scenie Teatru Robotniczego miało miej-
sce premierowe widowisko grupy teatralnej MOKis  „Biel’ar-
te”, które wystawiło sztukę Witolda Gombrowicza „Iwona, 
księżniczka Burgunda”. Spektakl w reżyserii Anny Zycho-
wicz został entuzjastycznie przyjęty. Przedstawienie wyróż-
niało się inteligentna interpretacją i spójną poetyką. Premie-
ra dramatu Gombrowicza to wspaniała uczta teatralna.

W dniach 20-21 kwietnia odbyła się trzecia edycja Fe-
stiwalu Niezależnych Filmów Fantastycznych i Horrorów, 
który w bielawskim MOKiS-ie otworzyli:  zastępca burmistrza 
Mariusz Pach wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Lesz-

kiem Stróżykiem. Do konkursu zgłoszono ponad 50 filmów, z 
tego przyjęto 23 obrazy. Filmy oceniało jury w składzie: prze-
wodniczący Cezary Harasimowicz (scenarzysta), sekretarz 
Krzysztof Spór (z -ca redaktora nacz. STOPKLATKI), aktorzy 
Jarosław Boberek ( uznany za najlepszego aktora dubbin-
gowego w Polsce) i Grzegorz Mostowicz Gerszt oraz krytyk, 
dziennikarz, publicysta i twórca programów kulturalnych Ka-
mil Śmiałkowski. W podsumowaniu jury podkreśliło szeroką 
różnorodność i jakość zaprezentowanych filmów.  W konkur-
sie głównym I miejsce zdobył film „A perfect housewife”  - 
reż. Grzegorz Caputa.

12 maja Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki był organi-
zatorem Święta Piernika – imprezy po raz pierwszy przy-
gotowanej specjalnie dla seniorów. Były koncerty, zabawy 
oraz oczywiście konkurs na najlepszy piernik lub ciasto pier-
nikowe. Impreza była także okazją do uczczenia pięciolecia 
działalności zespołu ludowego „Czerwona Jarzębina”. Gra-
tulacje i życzenia złożyli artystom przewodniczący Rady 
Miejskiej  Bielawy Leszek Stróżyk i burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel. Tego dnia na scenie w Parku Miejskim 
wystąpili nie tylko jubilaci, ale także zespoły z Dzierżoniowa 
i Ciepłowodów. 

W dniach od 16 maja do 6 czerwca w Bielawskiej 
Placówce Muzealnej można było podziwiać makiety sta-
dionów wykonane przez więźniów z całej Polski, w ra-
mach konkursu o nazwie „Piłkarskie Mistrzostwa Euro-
py w 2012 roku”. Futbolowe areny zbudowane z drewna, 
zapałek, szkła i papieru to prawdziwe dzieła sztuki, wier-
nie oddające wygląd oryginałów. Konkurs ogłosił Areszt 
Śledczy w Świdnicy, a jego efekty przeszły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Z tego właśnie względu naj-
piękniejsze prace stały się częścią wystawy pokonkur-
sowej, która przez kilka tygodni jeździła po całej Polsce. 

W obecności władz miasta, członków Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy i mieszkańców, odbyła się uroczystość 
odsłonięcia historycznego pomnika poświęconego Pau-
lowi Felsmannowi. Odsłonięcia pamiątkowego kamienia 
dokonali 21 maja przewodniczący Rady Miejskiej Leszek 
Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel i dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Rafał Brzeziński. Paul Felsmann żył na 
przełomie XIX i XX wieku i był osobą powszechnie szanowa-
ną w naszym mieście. Został zapamiętany jako społecz-
nik, organizator ruchu turystycznego w Górach Sowich 
i wieloletni przewodniczący bielawskiego Towarzystwa 
Sowiogórskiego. Po jego śmierci, lokalna społeczność 21 
maja 1921 roku postawiła pamiątkowy kamień, który sta-
nął na dzisiejszej Górze Maciek (dawniej Heidelberg). Po 
II Wojnie Światowej o pomniku zapomniano i przez długie 
lata porastała go górska roślinność. Dzięki determinacji lo-
kalnych historyków, członków Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy i władz miasta, udało się kamień odnaleźć i wy-
eksponować w nowym miejscu – w pobliżu Bielawskiej 
Placówki Muzealnej przy ulicy Piastowskiej. 

W dniach od 28 maja odbywał się w Bielawie XIX Mię-
dzynarodowy Plener Malarski, zakończony  2 czerwca wysta-
wą poplenerową w hotelu „Pod Wielką Sową”. Na obrazach 
powstałych podczas pleneru, uwieczniono urocze zakątki 
naszego miasta. W trakcie trwania pleneru poetka Vera Ko-
pecka tworzyła wiersze, które recytowała podczas wernisa-
żu. Organizatorami pleneru byli: Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, a współorgani-
zatorem Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego.

1 czerwca w Galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki odbył się wernisaż wystawy aparatów fotogra-
ficznych i kamer z lat 1890-1980 ze zbiorów Tadeusza Ła-
zowskiego – Honorowego Obywatela Miasta Bielawa. Na 
wystawie można było oglądać i podziwiać 175 eksponatów, 
z których ponad 90% nadal działa. W swojej kolekcji p. Tade-
usz ma blisko 300 starych aparatów i kamer. Podczas wer-
nisażu historię aparatu fotograficznego przedstawił Rafał 
Brzeziński – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

35. Dni Bielawy odbyły się w dniach 1-3 czerwca.  Jak 
co roku przygotowano szeroką ofertę kulturalną od klasy-
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ki, poprzez folklor, clubing, disco po koncerty gwiazd estra-
dy. W roku bieżącym, po kilku latach przerwy, wśród imprez 
sportowych odbyły się zawody motorowe MOTO SHOW. Im-
prezy kulturalne rozpoczął koncert inauguracyjny w koście-
le pw. WNMP w Bielawie w wykonaniu Chóru Kameralnego 
Politechniki Wrocławskiej CONSONANZA pod dyrekcją prof. 
Marty Kierskiej - Witczak. Melomani wysłuchali znakomity 
program z pieśniami sakralnymi muzyki dawnej i współcze-
snej, okraszony akompaniamentem oraz organowymi impro-
wizacjami Tomasza Kmity.  Odbyła się czwarta już odsłona 
SUDETY SOUND. Dwudniowy festyn na Ośrodku rozpo-
częły prezentacje artystyczne bielawskiego ruchu amator-
skiego. Sobotnią gwiazdą festyny był Ryszard Rynkowski, 
a dzień zakończył energetycznym koncertem zespół ZDRO-
WA WODA. W niedzielne  przedpołudnie Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Ziemi Dzierżoniowskiej uczciło 100. rocznicę 
otrzymania nagrody Nobla przez G. Hauptmana - autora 
dramatu „Tkacze”, organizując „I Rajd Drogą Zbuntowanych 
Tkaczy Sowiogórskich”. Tego dnia wystąpili m.in.: grecka 
grupa wokalno-instrumentalna MYTHOS, zespół PAPA D.  
(Papa Dance), piosenkarka IN-GRID, a zakończył pokaz fa-
jerwerków.

10 czerwca odbyła się IV edycja bielawskiej gry terenowej 
„Poszukiwacze Złotego Pazura”. W tym roku pod hasłem:  
„Mućka ze Urzędu Miasta” PRZYCZYNĄ WIELKIEGO ZA-
GRYZANIA PAZURÓW. Startowało 7 drużyn. Stawka duża, 

nagroda główna 600 zł 
(300zł za II i 150 zł za III 
miejsce), emocje, napięcie, 
ale też sporo humoru i sym-
patycznego nastroju. Jako 
pierwsza do szkatułek do-
tarła drużyna pod wodzą 
Kamili Piechowicz, którą 
wspierali mąż Wojciech i 
córka Wiktoria. Szybko zła-
mali szyfr i odnaleźli „złote-
go pazura”. Jako druga do-
tarła drużyna prowadzona 
przez ubiegłorocznego 
zwycięzcę Roberta Rze-
szótko, a na trzecim miej-
scu uplasowała się ekipa, 
której kapitanem był Sławo-
mir Jurgowiak.

23 czerwca bielawskie muzeum odwiedziła grupa nie-
miecka ze Schlesisches Museum (Muzeum Śląskiego) w 
Gőrlitz, która podróżowała po Dolnym Śląsku śladami Ger-
harta Hauptmanna. Przybyłych przywitał dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie dr Rafał Brzeziński. 
Grupa niemiecka przyjechała do Bielawskiej Placówki Muze-
alnej, ponieważ jest to miejsce znane w Niemczech z kulty-
wowania pamięci o tradycjach tkackich na tym terenie. Go-
ście zwiedzili muzeum, poznali historię Bielawy oraz poznali 
projekty realizowane przez MBP w Bielawie dotyczące Roku 
Hauptmannowskiego – I Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy So-
wiogórskich i film dokumentalny pt. „Bunt Tkaczy Sowiogór-
skich roku 1844”. Przewodnikiem był dr Maximilian Eiden, 
który zaproponował współpracę między muzeami w Gőrlitz 
i w Bielawie. 25 czerwca 2012 r. w godzinach porannych do 
bielawskiego muzeum zawitała kolejna grupa niemiecka. 
Tym razem byli to zrzeszeni w „Heimatbund Kreis Reichen-
bach (Eulengebirge)” (Związek Ojczyźniany Powiatu Dzier-
żoniowskiego) dawni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskie-
go. Była to ich coroczna wycieczka do naszego muzeum. 
Przewodniczący stowarzyszenia – Heinz Pieper - przekazał 
do muzeum wiele cennych eksponatów. Podczas tej wizyty 
uczestnicy mieli bardzo dużo pytań, na które uzyskali odpo-
wiedzi od dra Rafała Brzezińskiego.

7 lipca na amfiteatrze  bielawskim odbył się spek-
takl plenerowy „Amon Hen”. Był on zwieńczeniem XIV 
Tolk-Folku, festiwalu fanów prozy J.R.R. Tolkiena, twór-
cy Władcy Pierścieni. Po raz pierwszy organizacją Tolk-
-Folku zajęło się nowo powstałe Stowarzyszenie Tolkie-
nowskie Wieża wspierane przez Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie. W imprezie brało udział ponad 70 fa-

nów twórczości Tolkiena z całej Polski. Dużą grupę sta-
nowili stali bywalcy, których piękno Bielawy i Gór Sowich 
zachwyca do tego stopnia, że nie wyobrażają sobie roku 
bez przyjazdu tutaj, aby poczuć się jak w tolkienowskim 
Śródziemiu. Ci, dla których był to pierwszy TeeF, rów-
nież zostali oczarowani klimatem i sowiogórskim krajo-
brazem. Czterodniowa impreza (5-8 lipca) obfitowała w 
wiele atrakcji.

24 i 25 sierpnia odbył się festiwal muzyki reggae RE-
GAŁOWISKO. Było to prawdziwe święto jamajskich rytmów. 
W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział ponad 6 tys. 
osób, dla których zagrały gwiazdy muzyki reggae z Polski i 
zagranicy. Dzień wcześniej niepowtarzalne widowisko stwo-
rzyła czarnoskóra wokalistka Etana, który wystąpiła na scho-
dach budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie. Jej koncert 
przyszło posłuchać 2 tys. osób.

3 września w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny zagrała Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopol-
dinum pod dyrekcją Christiana Danowicza. Koncert odbył się w 
ramach 47. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Orkiestra wykonała utwory Antonio Vivaldiego „Cztery 
pory roku” oraz Astora Piazzolli „Cuarto estaciones portenas”.

23 września w kościele pw. Bożego Ciała mszę świętą, 
którą odprawił ks. kanonik Cezary Ciupiak – proboszcz pa-
rafii, uświetnił występ Chóru STANAVAN z czeskiego miasta 
Broumov. Zespół wykonał pieśni liturgiczne przy akompania-
mencie organów, a po mszy świętej zaśpiewał acapella dwie 
pieśni. Obecność gości z Czech miała miejsce z okazji XXIII 
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

28 września w odnowionej sali Teatru Robotniczego 
odbył się koncert zespołu ERATO, który zainaugurował se-
zon teatralny 2012/2013. Zespół wystąpił w nowym składzie, 
ale jak zawsze pod opieką artystyczną Elżbiety Zachowskiej. 
Koncert nosił tytuł „Czy jest dziś, czy za naście lat?”.

3 października w Galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki odbył się wernisaż wystawy malarskiej Ji-
riego Kollerta. Wystawa czeskiego malarza odbywała się w 
ramach XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

4 października na scenie sali teatralnej MOKiS-u w 
sztuce „Dieta cud” wystąpiły znane polskie aktorki: Adrianna 
Biedrzyńska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Mimi Kokoski 
i w epizodycznej roli Maria Bujas-Łukaszewska. Sztuka au-

torstwa Jana Jakuba Należytego jest satyrą na naszą współ-
czesną rzeczywistość i na naszą obsesję na punkcie odchu-
dzania. Wspaniałe przedstawienie.

7 października w ramach XXIII Polsko-Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w koście pw. Ducha Świętego odbył 
się koncert na skrzypce i fortepian. Wystąpili: skrzypaczka 
Maria Ołdak i Dominik Zabłocki – organy, fortepia. W progra-
mie koncertu znalazły się utwory Jana Sebastiana Bacha, 
Amadeusza Mozarta oraz Alfreda Schnittke.

24 października w Galerii Korytarz odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa dzierżoniowianina Marka Cieśli zatytu-
łowanej „SACRUM i PROFANUM”, czyli świętość i świec-
kość. Na bielawskiej wystawie autor pokazał ponad 30 prac 
olejnych, będących swego rodzaju drążeniem duszy – mio-
taniem się pomiędzy dążeniem do świętości, a zwykłą co-
dziennością.

20 listopada Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz 
Ekologiczną Szkołą Podstawową Nr 7, było organizato-
rem konferencji poświęconej życiu i twórczości dramaturga 
Gerharta Hauptmanna, autora m.in. dramatu „Tkacze”, w 
którym opisał powstanie tkaczy sowiogórskich, otrzymując 
za to dzieło w 1912 roku literacką Nagrodę Nobla. Z za-
proszonych gości w konferencji, którą poprowadziła Ewa 
Glura – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, uczestni-
czyli wiceburmistrzowie Rady Miejskiej Bielawy – Zbigniew 
Skowroński i Marek Pyziak, wiceburmistrz Mariusz Pach, 
Bronisław Wilk – prezes Zarządu Miejskiego Związku Kom-
batantów RP i BWP w Bielawie, Honorowi Obywatele Mia-
sta Bielawa – Krzysztof Pludro i Tadeusz Łazowski, dyrek-
torzy i pedagodzy bielawskich szkół i bibliotek z Bielawy, 
Pieszyc i Dzierżoniowa. W klimat i nastrój tego spotkania 
wprowadziły zebranych Barbara Pachura, która między in-
nymi zaśpiewała „Krwawy sąd” - hymn zbuntowanych tka-
czy, a na skrzypcach towarzyszyła jej Monika Kęsik. Wy-
kład poświęcony życiu i twórczości Gerharta Hauptmanna, 
a przede wszystkim dramatowi „Tkacze” i literackim echom 
powstania tkaczy sowiogórskich, wygłosił Krzysztof Pludro. 
Również występ uczniów Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 7 w Bielawie, jak i prezentacja artystyczna w wyko-
naniu grupy „Biel’arte”, związane były tematycznie z dra-
matem „Tkacze”, wpisanym w historię naszego regionu. 
Z kolei Rafał Brzeziński – dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej omówił rozwój tkactwa w Bielawie. Odbył się tak-
że pokaz filmu dokumentalnego o Gerharcie Hauptmannie, 
zrealizowanego w 2003 roku przez Telewizję Wrocław.

29 listopada w Teatrze Robotniczym odbył się uro-
czysty Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(MBP) w Bielawie. Na uroczystości obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych: przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, zastępca burmistrza Mariusz Pach, radni, ks. 
prałat dr Stanisław Chomiak, goście z powiatu, dyrek-
torzy bibliotek, bibliotekarze, przedstawiciele placówek 
oświatowych i kulturalnych, media oraz czytelnicy i sym-
patycy bielawskiej biblioteki. Po uroczystym powitaniu 
gości przez prowadzących Jubileusz dra Rafała Brzeziń-
skiego dyrektora MBP i Urszulę Ubych kierownika biblio-
teki, nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego pt. „65 lat 
Biblioteki”, który przypomniał najistotniejsze wydarzenia 
z historii placówki.

Jubileusz był doskonałą okazją do złożenia podzięko-
wań dla dawnych pracowników biblioteki  za ich wkład pracy 
na rzecz instytucji. Na uroczystym Jubileuszu 65-lecia MBP 
miał finał konkursu literacko-czytelniczego „Gerhart Haupt-
mann – życie i twórczość” zorganizowany przez dział dzie-
cięco-młodzieżowy MBP w związku z przypadającą w tym 
roku 100. rocznicą otrzymania przez pisarza literackiej Na-
grody Nobla. Na bielawskiej scenie wystapiła, zapowiedzia-
na przez bielawianina, pisarza, poetę, prezesa wydawnictwa 
Astrum, organizatora oprawy artystycznej Jubileuszu Biblio-
teki Lecha Tkaczyka, Beata Czernecka - gwiazda Piwnicy 
Pod Baranami.

4 grudnia w Galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki odbyła się promocja najnowszej książki 
Krzysztofa Pludry „BIELAWIANIE” (wspomnienia – relacje 
– wywiady). Ilustracjami wzbogacił książkę Tadeusz Łazow-
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ski. Podczas spotkania promocyjnego, w którym uczestni-
czył burmistrz Ryszard Dźwiniel, a które uświetnili krótkim 
występem Państwo Maryla i Wacław Wilińscy, autor książki 
powiedział m.in., iż jej głównym celem było pokazanie lu-
dzi, w sumie 112 osób, którym przypadło w udziale tworze-
nie polskiej administracji, uruchamianie fabryk, warsztatów 
rzemieślniczych, placówek oświaty i kultury, szpitali i przy-
chodni, gospodarstw rolnych, handlu, czyli całej miejskiej 
infrastruktury. 

5 grudnia na bielawski Rynek przybył tradycyjnie Św. Mi-
kołaj, aby sprawić, by klimat przedświąteczny zapanował na Pl. 
Wolności, a dzieci na drugi dzień rano znalazły pod poduszkami 
prezenty. W tym roku Mikołaj przybył w na szczudłach (żeby 
być bardziej widocznym) w towarzystwie Śnieżynki, Królo-
wej Śniegu, śniegowych aniołów, bałwanka i z rozbrykanym 
diabełkiem. W świetle sztucznych ogni i przy dźwięku wer-
bla, parada przeszła wokół Rynku i umiejscowiła się przed 
Ratuszem, gdzie, nieoczekiwanie, Mikołaj zapadł w drzemkę. 
Budzenie było tak głośne, aż światełka w Rynku zapłonęły.

14 grudnia w Teatrze Robotniczym miał miejsce nie-
zwykły koncert. Wystąpiła Japonka TOMOKO NAKAMURA. 
Artystka pochodzi z Saitama w Japonii, studiowała na aka-
demii muzycznej w Tokio, ale lekcje śpiewu pobierała także 
we Freiburgu w Niemczech. Mieszka i pracuje w miejsco-
wości Chiba niedaleko Tokio, gdzie uczy śpiewu i prowadzi 
trzy chóry. Na bielawski recital złożyły się japońskie pieśni o 
kwiatach, które w kraju kwitnącej wiśni są niemal czczone, 
są wszechobecne. Podczas koncertu artystka zaśpiewała 
swoim operowym głosem także utwory europejskich kompo-
zytorów, a jej wzruszające wykonanie Ave Maria z pewno-
ścią zachwyciło wszystkich obecnych na koncercie.

18 grudnia na scenie Teatru Robotniczego mogliśmy po-
dziwiać aktorów scen warszawskich w komedii Jana Jakuba Na-
leżytego „ANDROPAUZA 2”. Komedia zabawna, pełna humoru, 
doskonale zagrana, dla widza w każdym wieku. Na bielawskiej 
scenie wystąpili: Maciej Damięcki (również reżyser komedii), 
Piotr Skarga, Michał Pietrzak, Piotr Dąbrowski i Agata Załęcka.

W noc sylwestrową na bielawskim rynku śpiewająco 
pożegnali 2012 rok, a  następnie  przywitali rok 2013 Łukasz 
Pawlak i Roxana Duziak. Były również osobiste życzenia 
od Burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela. Tuż po godzi-
nie 0.00 niebo rozbłysło sylwestrowymi fajerwerkami. W tym 
też momencie, zgromadzeni na Placu Wolności bielawianie 
składali sobie noworoczne życzenia, by zaraz potem przy-
stąpić do konkursu butelkowego. 

SPORT, REKREACJA
650 tys. zł przeznaczyła Bielawa na sport w 2012 roku. 

Pieniądze zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie, zostały podzielone w konkursie, do któ-
rego przystąpiło 19. stowarzyszeń i klubów sportowych. Fun-
dusze zostaną wykorzystane przez kluby na szkolenie dzieci 
i młodzieży z naszego miasta. Dofinansowanie otrzymali mię-
dzy innymi siatkarze, zapaśnicy, piłkarze, pływacy, lekkoatleci 
oraz futboliści amerykańscy. Oprócz tego miasto wspomoże 
działalność bielawskich warcabistów, koszykarzy, wędkarzy i 
kolarzy górskich. W tegorocznym konkursie komisja przyznała 
również dofinansowanie dla seniorów z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, na promocję sportu wśród osób starszych.

4 stycznia w hali sportowej SP 10 w Bielawie odbył się Fi-
nał Strefy Wałbrzyskiej w koszykówce dziewcząt. W finale stre-
fy wystartowały 4 najlepsze drużyny z okręgu wałbrzyskiego. 
Wyniki turnieju: 1 miejsce - SP 10 Bielawa, 2 miejsce - SP 2 

Ziębice, 3 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny Boguszów-
-Gorce i 4 miejsce - SP 17 Wałbrzych. Najlepszą zawodnicz-
ką turnieju została wybrana jednogłośnie Anna Sobczyńska ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie. Trenerem zwycięskiej drużyny jest mgr Tomasz Jazowski.

W dniach 28-29 kwietnia 
na Pływalni Miejskiej 
Aquarius odbyły się IX 
Międzynarodowe Mi-
strzostwa Dolnego Ślą-
ska w Pływaniu w kate-
gorii Masters o Puchar 
Burmistrza Bielawy. W 
mistrzostwach wystarto-
wało 125 zawodników 
(35 kobiet i 88 mężczyzn) 
zrzeszonych w 22 klu-
bach masters. Pływacy 
rywalizowali w 25 konku-
rencjach w poszczegól-
nych kategoriach wieko-
wych na dystansach 50, 
100 i 200 metrów. Zwy-
ciężył bielawski Aqu-
arius Masters. 

Na bielawskim rynku po raz kolejny odbyły się 
Sztafetowe Biegi 3 Maja o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielawy, zorganizowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Celem imprezy jest upamiętnienie 
Święta Konstytucji 3 mają oraz propagowanie biegania 
wśród dzieci i młodzieży. Rywalizację rozpoczęły dzieci 
z klas I-III, następnie wystartowały sztafety szkół podsta-
wowych, a na koniec gimnazjalnych.

Bielawa po raz kolejny  brała udział w ogólnopolskiej akcji 
Polska Biega. 19 maja na terenie OW Sudety  spotkali się miło-
śnicy i sympatycy biegów. Dla nich Ośrodek Sportu i Rekreacji   
przygotował 7 tras biegowych o długości od 85m do 2150m. W 
piękny, słoneczny dzień ponad 150 osób zgłosiło się do biegów. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali uni-
katowe dyplomy oraz  medale. Pozostali  startujący otrzymali 
certyfikaty udziału w akcji Polska Biega oraz słodki upominek. 

W niedzielę 20 maja w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z oddziałami sportowymi w Bielawie odbył się Ogólno-
polski Turniej Sportów Walki NO-GI FIHGT Bielawa. Do Biela-
wy zjechało ponad 100 zawodników z całej Polski. Walczyli 
zarówno mężczyźni jak i kobiety. W zawodach, poza roz-
grywanym systemem walk w danej kategorii wagowej, 
można było spróbować sił w kategorii OPEN  (bez podzia-
łu na wagę oraz zaawansowanie sportowe). Zwycięstwo w 
tej kategorii przypadło Filipowi Kopij z Rio Grapling Oława. 

26 maja na parkiecie bielawskiej SP 10 zaprezentowali 
się nam najmłodsi adepci siatkówki. W  II-gim Turnieju o Pu-
char Burmistrza Bielawy zagrały cztery zespoły, w tym dwie 
drużyny reprezentujące Klub Bielawianki Bester: młodzicy 
i kadeci. Oprócz naszych w turnieju zagrały: PWSZ Victoria 
Wałbrzych (w następnym sezonie już kadeci) oraz UKS Je-
dlina Zdrój (reprezentacja gimnazjum). Zdecydowanie bar-
dziej doświadczone  zespoły przyjezdne nie dały szans na-
szej młodzieży zajmując dwa pierwsze miejsca w turnieju. 
Dla bielawskich młodzików i kadetów, którzy od września po 
raz pierwszy zagrają w rozgrywkach Dolnego Śląska w swo-
ich kategoriach wiekowych, udział w Turnieju był możliwością 
zebrania cennego doświadczenia w bezpośredniej rywalizacji 
z innymi zespołami. Dzień później, w niedzielę 27 maja nasi 
młodzicy pojechali na V-tą Wrocławską Olimpiadę Młodzieży 
2012, gdzie zajęli dobre czwarte miejsce wśród 6 zespołów 
(trzy z Wrocławia, oraz z Milicza i Złotoryi). Należy dodać, że 
byliśmy tam najmłodszym zespołem (rocznik 98 i młodsi), bo-
wiem inne występujące na Olimpiadzie drużyny w następnym 
sezonie będą występować już w rozgrywkach kadetów. 

Bardzo dobrze spisali się młodzi pływacy MUKS Aquarius 
Bielawa w Drużynowym Wieloboju Pływackim dzieci 10 i 11-letnich 
2012 , który rozegrany został 26 i 27 maja na pływalni w Nowej Ru-
dzie. Zawody toczyły się w nowej od dwóch lat, wprawdzie zatwier-
dzonej przez Polski Związek Pływacki, ale nie przez wszystkich 

popieranej konwencji. Dotychczas najmłodsi zawodnicy rywalizo-
wali w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski, które na pod-
stawie zestawienia wyników z całego kraju wyłaniały Mistrzów Pol-
ski w kategorii 10 i 11 lat. Obecnie zawody ukierunkowane zostały 
na rywalizację drużynową bez nagradzania medalami najlepszych 
indywidualnie zawodników. W nowych realiach punktowania, w 
gronie 19 klubów z Dolnego Śląska, klub MUKS Aquarius zajął 7 
miejsce, ustępując jedynie potężnym klubom z Wrocławia, Świe-
bodzic i Legnicy. Na dorobek bielawskich zawodników MUKS Aqu-
arius z Bielawy złożyło się 7 medali: 2 złote,  2 srebrne i 3 brązowe.

W dniach 4-5 czerwca we Wrocławiu, podczas Strefo-
wych Mistrzostw Polski Młodziczek, bielawskie synchronki 
wywalczyły 5 medali. Złoty medale wywalczyły: w konkurencji 
Team Asia Bełtowska, Agatka Ogórek, Zuzanna Mika i Natasz-
ka Białek oraz duet Bełtowska- Ogórek, który wręcz zdeklaso-
wał rywalki zdobywając złoty medal z przewagą ... prawie 9 pkt.

16 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował na Pły-
walni Miejskiej Aquarius VIII Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływa-
niu. W zawodach wzięło udział 64 dzieci z bielawskich przedszkoli, 
które do przepłynięcia miały dystans 25m stylem dowolnym.

21 czerwca w sali Teatru Robotniczego Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki (MOKiS) w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19a, w 
czerwcowe deszczowe popołudnie o godz. 17.30, odbyła się pro-
mocja bielawskiego rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2011” zor-
ganizowana przez jego wydawcę - Miejską Bibliotekę Publiczną 
(MBP) w Bielawie. Początek imprezy uświetnił muzyk i kompo-
zytor Jacek Wanszewicz, który zagrał klasyczny koncert fortepia-
nowy dając przedsmak tego ważnego wydarzenia kulturalnego. 
Uroczystość poprowadzili dyrektor MBP w Bielawie - dr Rafał 
Brzeziński i kierownik biblioteki - Urszula Ubych. Gospodarze po 
koncercie przywitali wszystkich zaproszonych gości w szczegól-
ności tych najważniejszych, czyli zespół redakcyjny oraz wszyst-
kich autorów tekstów, którzy pisali do czasopisma. Następnie 
prowadzący zaprosili gości do obejrzenia filmu z działalności wy-
darzeń kulturalnych biblioteki pt. „Nasza biblioteka 2011”. Po filmie 
burmistrz miasta Bielawa - Ryszard Dźwiniel - wyraził swoje zado-
wolenie z faktu, że to już trzecie wydanie rocznika i został on już 
zauważony przez Polską Akademię Nauk. Podziękował ludziom, 
którzy tworzą to czasopismo, mówiąc jak ważne jest ono dla mia-
sta, ponieważ stało się jego kulturalną wizytówką, którą musimy 
się chwalić. Rocznik „Bibliotheca Bielaviana 2011” podzielony jest 
na 11 działów, zawiera 598 stron, 68 artykułów, w tym 15 wywia-
dów z ciekawymi i ważnymi dla miasta ludźmi. Do rocznika pisało 
51 autorów. Nowością w tym roczniku jest także film dokumental-
ny na płycie DVD jako dodatek do rocznika. Jest to film „Pan Tade-
usz Szermer” Kingi Kowalczyk, której wywiad z Tadeuszem Szer-
merem jest jednym z 15 wywiadów zamieszczonych w roczniku. 

23 czerwca odbyła się inauguracja sezonu kąpielowego 
w Bielawie. Na wszystkich czekało strzeżone przez ratowników 
kąpielisko, plaża ze świeżo przywiezionym piaskiem i boisko do 
siatkówki. W dzień otwarcia Ośrodek Sportu i Rekreacji przygo-
tował wiele zabaw i gier, w których udział wzięły całe rodziny.

23 czerwca br. na Górze Parkowej w Bielawie Ośro-
dek Sportu Rekreacji był organizatorem  Mistrzostw Dol-
nego Śląska MTB Cross Country. W mistrzostwach star-
towali zawodnicy z licencjami z terenu województwa 
dolnośląskiego, Legnicy i  z Wielkopolski. Po raz pierwszy 
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w Bielawie gościliśmy zawodników z  Warszawy. Zawo-
dy w opinii sędziów, trenerów i samych zawodników oce-
nione były jako trudne i bardzo wymagające. Wyczerpują-
ce podjazdy oraz karkołomne zjazdy pozostaną na długo 
w pamięci startujących.  O skali trudności trasy mogą  
świadczyć: różnica wysokości – na pętli o długości 2900m 
wynosiła 130 m, a średnia prędkość z jaką zawodnicy po-
konywali jedno okrążenie (od 9,20km/h - juniorka do 14.01 
km/h- elita mężczyźni). 

14 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki byli organizatorami Sudeckiego Lata, w 
ramach którego odbyły się indywidualne zawody wędkarskie 
o puchar Burmistrza, turnieje piłki plażowej, piłki nożnej i ko-
szykówki, rodzinny turniej gry w warcaby klasyczne i I Mi-
strzostwa Bielawy w Biegu Tyłem. Na blok estradowy złożyły 
się: spektakl dla dzieci Wyspa Piratów, wystąpiły zespoły El-
jot, Rock Dog, The Floorators, a gwiazdą festynu był Gienek 
Loska Band.

15 lipca na przystani żeglarskiej OWW Sudety odbył 
się piknik żeglarski Sudeckie Żagle 2012. Podczas pikniku 
można było zdobyć certyfikat sprawności żeglarskich (nauka 
wiosłowania, wiązanie węzłów, poznanie podstaw ratownic-
twa wodnego). Były rejsy żaglówką po zbiorniku, przybycie 
świty Neptuna, a gwiazdą imprezy był zespół „oJ taM”. Po 
koncercie odbyło się szantowe karaoke.

W dniu 21 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał jedyne w kraju i Europie zawody pn. IV Bieg po Schodach 
Wieży Kościoła. 87 zawodników i zawodniczek zmagało się 
z 300 stopniami schodów wachlarzowych wieży kościoła pw. 
WNMP w Bielawie. W tym roku po raz kolejny wygrał Tomas 
Celko z Czech z czasem 01:04:84. Wśród kobiet zwycię-
żyła Justyna Oleksy z Lubawki z czasem 01:31:00. Najlep-
szy mieszkaniec Bielawy Artur Marzec z czasem 01:27:11 w 
klasyfikacji generalnej zajął znakomite 13 miejsce. Puchary 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy dla najlepszej za-
wodniczki i najlepszego zawodnika z Bielawy odebrali: Zofia 
Kot oraz Artur Marzec. 

W dniu 22 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji był or-
ganizatorem zawodów pn. Bieg Masowy Ulicami Bielawy. 
Na listę startową wpisało się 167 zawodników i zawodni-
czek z Polski, Maroka oraz Kenii.  Do pokonania było 10 

km atestowaną trasą ulicami Bielawy. Zwycięzcą biegu z 
czasem 00:31:39 został Ben Cheboi z Kenii. W klasyfika-
cji kobiet z czasem 00:35:21 zwyciężyła Betty Chepleting 
- również z Kenii. Puchary ufundowane przez Przewodni-
czącego Rady Miejskiej dla najlepszej zawodniczki i naj-
lepszego zawodnika z Bielawy otrzymali: Zofia Kot oraz 
Michał Otrocki. Najstarszą zawodniczką i najstarszym 
uczestnikiem biegu byli: Zofia Kot oraz Mikołaj Witczak z 
Bielawy.

28 lipca Bike Maraton zawitał do Bielawy i w 
Góry Sowie. To właśnie w tym dniu rozegrana zosta-
ła kolejna seria ósmej już edycji prestiżowego wyścigu 
MTB. W sobotnie przedpołudnie z Ośrodka Wypoczyn-
kowego Sudety wystartowało ponad 800 kolarzy. Walka 
toczyła się na trzech dystansach - Mini (27 km), Mega 
(48 km) i Giga (67 km). Po starcie głównych dystan-
sów, w miasteczku sportowym Bike Maratonu na Ośrod-
ku Wypoczynkowym Sudety, rozpoczęły się wyścigi dla 
dzieci. Dziecięcy Bike Maraton to bezpłatne zawo-
dy dla najmłodszych w różnych kategoriach wieko-
wych, od przedszkolaków do czternastolatków. Po 
południu na zawodników czekała najprzyjemniejsza 
część dnia, czyli dekoracja zwycięzców oraz Tombo-
la, losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. W 
Tomboli do wygrania był m.in. rower Medano Artist Ta-
too. 

4 i 5 sierpnia odbyła się kolejna edycja Lines of Bie-
lawa. Skateboarderów z Polski i innych krajów podziwiało 
na bielawskiej skateplazie około 1000 osób. W zawodach 
wystartowało 107 deskorolkowców, co jest najlepszym wyni-
kiem ze wszystkich edycji Lines of Bielawa. Dzień wcześniej 
festiwal zainaugurował koncert zespołu The Stubs.

7 września na bielawskim skateparku jeździli zawod-
nicy z team’u Powell Peralta – Brad McClain, Josh Hawkins 
i Nolan Munroe. Są jednymi z najlepszych deskorolkowców 
na świecie. Wizyta amerykańskich zawodników została zor-
ganizowana zupełnie spontanicznie i była możliwa dzięki do-
brym kontaktom Urzędu Miejskiego z firmami Skateparki.pl 
i Pogo.

29 września na OWW Sudety odbył się memoriał Mi-
chała Wojtanowskiego, trenera i założyciela klubu ULKS 
MUFLON Bielawa. Organizatorami biegu, w którym starto-
wało 170 zawodników,  byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie oraz klub ULKS MUFLON.

19 października Ośrodek Sportu i Rekreacji był organi-
zatorem 42. Otwartych Mistrzostw Bielawy w Skoku Wzwyż 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W zawodach wzięło 
udział 73 zawodników z roczników 1997-2001. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał Leszek Stróżyk – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, który ufundował nagrody za naj-
lepsze wyniki. Otrzymali je: Daiusz Smolak z wynikiem 165 
cm i Katarzyna Chłądowicz z wynikiem 130 cm. Puchar dy-
rektora OsiR dla najliczniejszej reprezentacji szkoły otrzyma-
ło Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

W dniu 8 grudnia w Zespole Szkół Społecznych 
przy ul. Żeromskiego w Bielawie  warcabiści rywalizowa-
li w Świątecznym Turnieju Rodzinnym w Warcabach Kla-
sycznych. Organizatorami zawodów byli: Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bielawie oraz  Zespół Szkół Społecznych  
STO w Bielawie. Celem zawodów była popularyzacja gry 
w warcaby, a także podnoszenie umiejętności gry wśród 
dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów. Zawody cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. W turnieju uczestniczy-
ły dzieci, młodzież i rodzice/ dziadkowie nieposiadający 
licencji zawodniczej PZWarc. 

18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie odbył się Świąteczny Turniej Dzie-
ci w Zapasach. W zawodach uczestniczyli początkujący za-
paśnicy z bielawskich szkół podstawowych. Do rywalizacji 
przystąpili uczniowie SP 4 - opiekun Władysław Stolarczyk, 
uczniowie ESP 7 - opiekun Marcin Kujawa oraz uczniowie 
SP 10 - opiekun Norbert Warchoł. Nad sprawiedliwymi wer-
dyktami sędziowskimi czuwali Marcin Kujawa oraz Michał 
Bobrowski.

28 grudnia na Pływalni Miejskiej „Aquarius” w Biela-
wie odbyły się X Sylwestrowe Zawody Pływackie. Były 
to ostatnie zawody w tym roku. Do startu we wszystkich 
konkurencjach zarejestrowano ponad 100 zawodników z 12 
klubów.  Najliczniejsza reprezentacja była z KS Rekin Świe-
bodzice, pozostałe kluby - UKS Svida Świdnica, MUKS Aqu-
arius Bielawa, MKS 9 Dzierżoniów, UKP Manta Jelcz La-
skowice, Wodnik Wałbrzych, UKS Delfinek Legnica, UKS 
Oxpress Bolesławiec, Piranie Lubin, Harpun Bolesławiec, 
Redeco Wrocław, FALA Wrocław. W klasyfikacji drużynowej 
reprezentacja Aquariusa wywalczyła III miejsce.
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31 stycznia odbyło się pierw-
sze w 2013 r. spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki (DKK), na któ-

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach
„Pamięć ludzka a prawda historyczna”

rym burzliwą dyskusję wywołała 
książka pt. Chłopiec w pasiastej pi-
żamie Johna Boyne’a.

Przejmująca historia niemieckie-
go chłopca, syna komendanta obozu, 
poróżniła osoby uczestniczące w spo-
tkaniu. Część z nas ogromnie poruszył 
dramat dziecka, innych zbulwersowało 
zniekształcenie faktów historycznych 
przez autora. Książka niewątpliwie wy-
wołuje silne emocje, a każdy czytelnik 
odbierze i oceni ją inaczej. 

Na spotkaniu wspominano także 
twórczość Imre Kertesza oraz sylwetkę 
wybitnej kobiety - Ireny Sendlerowej, 
która  bezinteresownie, z narażeniem  
życia ocaliła przed śmiercią tysiące 
żydowskich dzieci. Wspomnienia lu-
dzi, którzy doświadczyli okrucieństwa 
jakie niosła wojna, powinny być źró-
dłem wiedzy o tych tragicznych wyda-
rzeniach. Niestety, odchodzi pokolenie 
świadków  tamtych dni, lecz pamięć  o 
nich musi  zostać zachowana. 

ZAPRASZAMY!!!
Izabela Fiedler, Maria Siewruk, Anna Kot, Anna Mroczek, 
Małgorzata Greiner, Barbara Popiuk, Elżbieta Błachut.

7 lutego odwiedziły dział dziecię-
co-młodzieżowy Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej dzieci z Przedszko-
la Językowego „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie.  Nasze drugie 
spotkanie poświęcone było uśmiecho-
wi i pokazaniu, że możemy wspólnie 
czerpać dużo przyjemności z czyta-
nia książek dla dzieci. Przedszkolaki 
chętnie rysowały uśmiechnięte buźki, 
słuchały wesołych wierszyków o byle 
jakim humorku czerwonego mucho-
morka, zagubionych okularach, trzech 
bałwankach białym śniegiem zasypa-
nych i smokach, których nie trzeba 
się bać. Książki to towarzysze dzie-

cięcych zabaw, rozwijają wyobraźnię 
i logiczne myślenie. Uczestnicy spo-
tkania pt. „Ustami możesz się uśmie-
chać” pięknie mówili o tym, co sprawia 
im radość, kiedy smucą się i jakie za-
bawy lubią. Miłym akcentem okaza-
ło się samodzielne otwieranie, prze-
glądanie i zamykanie książek. Dzieci 
w wieku przedszkolnym naprawdę 
czerpią wielką radość z książek. Ko-
lorowe ilustracje, miękkie lub twarde 
okładki, różne formaty i kształty za-
chęcają dziecko do późniejszego sa-
modzielnego czytania. Warto dzie-
ciom pozwolić bawić się książeczkami 
i wymyślać gry i zabawy związane z 

Ustami możesz się uśmiechać

Tak jak w ubiegłych latach, 
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
w Bielawie przy ul. Żeromskiego 43, 
zorganizowane zostały ferie zimowe 
dla dzieci. W tym roku biblioteka za-
prosiła je na smerfastyczne „Poranki 
z bajką i nie tylko...” i dostarczyła im 
moc niesamowitych wrażeń.

W pierwszym tygodniu (29-31 
stycznia) na warsztaty prowadzone 
przez  instruktorkę Mirę Ławniczek, 
której hobby jest rzemiosło artystycz-
ne, w asyście bibliotekarki Jolanty 
Matuszczak, przyszły „Krasnale” z 
Przedszkola Niepublicznego z Od-
działami Integracyjnymi z nauczyciel-
ką Iwoną Dubis-Teklak, „Pracusie” z 
Ekologicznego Przedszkola Niepu-
blicznego z nauczycielką Krystyną 
Bednarczyk oraz  dzieci z zimowiska 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi z nauczycielka-
mi: Ewą Jasion, Grażyną Piorun, Mo-
niką Rybką i Ewą Olczyk-Jończy.

W drugim tygodniu ferii (5-7 lu-
tego) dwukrotnie przybyły na zajęcia 
dzieci z zimowiska z Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 z nauczy-
cielką Agnieszką  Cebulską, „Misie” 
z Niepublicznego Przedszkola MON-
TESSORI z nauczycielkami: Elżbietą 
Rybaczek i Grażyną Skoczylas. 

Zadaniem przedszkolaków 
było wykonanie z gazet i bibuły kolo-
rowych myszek, a dzieci z zimowisk 
z tych samych materiałów pingwin-
ków, grzybków-muchomorków i wa-
lentynkowych serduszek. Robiły to 
z wielkim zapałem  i niemałą satys-
fakcją, przy wtórze smerfnych pio-

senek. Przerywnikiem ich twórczej 
pracy były zabawy integracyjne. 
Własnoręcznie zrobione przedmioty 
„mali artyści” zabrali ze sobą: przed-
szkolaki by w domu założyć hodow-
lę myszek, uczniowie serduszka 
chcą podarować swoim „Walentyn-
kom” a pingwinki i grzybki-mucho-
morki na wystawę w szkole. Po zro-
bieniu porządku mogły zapoznać 
się z działem, „Kącikiem dla Malu-
cha” i jego mieszkańcami oraz po-
oglądać sobie pięknie ilustrowane 
książeczki. Na zakończenie spotkań 
dzieci śpiewały piosenki, między in-
nymi: „Zima, zima”, „Chodź na sa-
neczki”. Zadowoleni uczestnicy spo-
tkania obiecali przyjść na następne 
zajęcia zorganizowane w bibliotece.

Podczas spotkań w dziale 
zapanował gwar i śmiech. Nie wia-
domo kiedy upłynął czas przezna-
czony na zajęcia i trzeba się było 
pożegnać. Zadowoleni uczestnicy 

obiecali przyjść na następne warsz-
taty zorganizowane w bibliotece.

Dziękujemy nauczycielkom: 
Iwonie Dubis-Teklak, Krystynie Bed-
narczyk, Agnieszce Cebulskiej, Elż-
biecie Rybaczuk, Grażynie Skoczy-
las, Ewie Jasion, Grażynie Piorun, 
Monice Rybce i Ewie Olczyk-Jończy, 
że zechciały przybyć ze swoimi pod-
opiecznymi do smerfastycznej „Kra-
iny Bajek” oraz za wspólną zabawę, 
w której uczestniczyło 113 dzieci.

Zapraszamy wszystkich tych, 
którzy swój wolny czas chcą spędzić 
aktywnie, a nie tylko siedząc przed 
monitorem komputera, na następne 
spotkania feryjne za rok. A więc do 
zobaczenia. Ponadto młodych „moli 
książkowych” zachęcamy do wstą-
pienia do Działu Dziecięco-Młodzie-
żowego MBP przy ul. Żeromskiego 
43. Zapewniamy, że każdy znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna

„Poranki z bajką i nie tylko...”- warsztaty plastyczne dla dzieci

Utrata słuchu w dzisiejszych 
czasach staje się niemal przypa-
dłością cywilizacyjną. Co czwarta 
osoba po 60 roku życia ma zdia-
gnozowany ubytek słuchu. Często 
będący wynikiem pracy w hałasie 
lub przebytych chorób. Młodzi lu-
dzie nie zdają sobie sprawy, że 
głośne słuchanie muzyki przez słu-
chawki ma destrukcyjny wpływ na 
stan słuchu. Zauważa się u coraz 
młodszych osób problemy ze zro-
zumieniem mowy w hałasie. Taki 
stan powoduje kłopoty z komunika-
cją, niechęć do przebywania w gru-
pie a w konsekwencji izolację. Do-
świadczenie odizolowania się od 
innych nie dotyczy już tylko ludzi na 
emeryturze, ale również znacznie 
młodszych. 

Postępująca powoli utrata 
słuchu jest nie odczuwalna w mło-
dym wieku. Na początku oznaki 
słabszego słyszenia są ignorowane 
i rekompensowane przez inne zmy-
sły. Dopiero gdy słuch staje się na 
tyle słaby, że zaczynają się proble-
my w kontaktach z innymi, ludzie 
zaczynają się zastanawiać nad tym 
co się dzieje. Często ubytek słuchu 
jest już wówczas dość znaczny. Co 
zrobić w takiej sytuacji?

Gdzie po bezpłatną poradę w 
Bielawie?

Najlepszym rozwiązaniem 
jest wizyta u specjalisty protetyka 
słuchu lub audioprotetyka. Jednak 
nie wszystkie gabinety audiologii 
słuchu są odpowiednio wyposażo-
ne. Jednymi z najlepiej wyspecjali-
zowanych gabinetów audiologii są 
gabinety FORTE mieszczące się 
w Bielawie i Dzierżoniowie. Tam 
najwięcej uwagi zwraca się na od-
powiednią diagnostykę słuchu, 
porady specjalistyczne oraz indywi-
dualne dopasowanie aparatów słu-
chowych do potrzeb swoich pacjen-
tów. Tylko gabinety Forte posiadają 
w ofercie nowoczesne Audiochipy, 
dzięki którym pacjent zachowuje 
całkowitą dyskrecję. 

Większość gabinetów FOR-
TE korzysta już ze skanerów lase-
rowych do wykonywania aparatów 
wewnątrzusznych,  audiochipów 
oraz wkładek usznych. Ta technolo-
gia pozwala wykluczyć błędy ręcz-
nego przesyłania i obrabiania miar 
pobieranych z uszu pacjentów. 

Gabinety FORTE jako nie-
liczne w Polsce posiadają sprzęt 
do diagnostyki słuchu na pozio-
mie europejskim. Korzystają z te-
stu zrozumienia mowy zdaniowej w 
hałasie – Testu HINT, wykonują ba-
dania In-situ aparatami słuchowymi 
służące do lepszego dopasowania 
aparatów do potrzeb użytkowni-
ków. Tutaj naprawdę rozwiązuje się 
problemy ze słuchem swoich pa-
cjentów. Ponadto o badaniach słu-
chu na wysokim poziomie świad-
czy również udział firmy FORTE 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy i dostarczenie specjali-
stycznego sprzętu do badań słuchu 
noworodków do szpitali.

Gabinety FORTE obsługują 
swoich stałych pacjentów już od 15 
lat i wciąż ulepszają technologię, 
dzięki której są w stanie zapewnić 
swoim pacjentom komfort i dobre 
słyszenie na długie lata. 

W województwie Dolnoślą-
skim to właśnie gabinet FORTE z 
Dzierżoniowa cieszy się ogrom-
nym zaufaniem wśród użytkowni-
ków aparatów słuchowych. Dlate-
go został otwarty kolejny gabinet w 
Bielawie, który od początku lutego 
2013r. przyjmuje osoby mieszkają-
ce w tym regionie. 

Zapraszamy mieszkańców 
na bezpłatne konsultacje:

BIELAWA
ul. Wolności 140                                      
tel: 74 833 43 47 
                                    
DZIERŻONIÓW
ul. Bohaterów Getta 16/1
tel: 74 646 46 48

BURMISTRZ  MIASTA  BIELAWA
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości, położonej w Bielawie w rejonie ul. Jana III Sobieskiego.

Nieruchomość to działki nr 578/25 obręb Osiedle o pow. 6 m2, KW 
15434 oraz nr 578/28 obręb Osiedle o pow. 14 m2, KW nr 15452.

Nieruchomość to niezabudowane i niezagospodarowane działki 
gruntu przylegające do siebie, tworzące kształt prostokąta. Obszar w peł-
ni uzbrojony, jest to atrakcyjna strefa lokalnego rynku.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego jest brak obo-
wiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji 
gruntów i budynków działki nr 578/25 i 578/28 obręb Osiedle są terenem 
oznaczonym symbolem Bp. Przeznacza się je do zabudowy budynkiem 
garażu. 

Daty przeprowadzonych przetargów: 28 września 2012 r., 20 grud-
nia 2012 r.

Przetarg odbędzie się 22 marca 2013 r. o godzinie 11.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, pokój nr 16 ( II piętro ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 500 zł (słownie zło-
tych: sześć tysięcy pięćset). 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść prze-

lewem na rachunek  Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 
85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 lub w Kasie Urzędu najpóźniej w 
dniu 18 marca 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełną informację dotycząca przetargu zawiera ogłoszenie wywie-

szone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz na stro-
nach www.bip.um.bielawa.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w 
pok. nr 19 Urzędu Miasta Bielawa, tel. /74/8328714

przeczytanymi opowiastkami. Na-
uczycielki Agnieszka Kosowska i Mal-
wina Klementowska zachęciły „Wi-
nogronki” i „Morelki” do zaśpiewania 
piosenki „Zła zima” a później dzieci 
wymieniały zabawy, które wykonuje 
się na śniegu. 

Na zakończenie bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak przeczytała ma-
luchom historyjkę o ciekawym tytu-
le „Powiedz mi, dlaczego. Nie mogę 
gryźć koleżanek?” Sary Agostini, 
Marty Tonin. Ta książeczka w ciepły i 
pogodny sposób odpowiada na pyta-
nie, dlaczego nie wolno gryźć i kopać 
innych - słowem, dlaczego przemoc 
jest zła. Dzieci z zainteresowaniem 
wysłuchały historyjki o Stefku, któ-
ry chciał ugryźć Helę, bo był na nią 
zły! Mama wytłumaczyła mu, że nie 
powinien tego robić „usta służą do 
gryzienia jabłek, bułek, plasterków 
arbuza, ciasta i innych smakołyków. 
Ustami możesz się również UŚMIE-
CHAĆ, mówić i całować.”. W podzię-
kowaniu za miłe spotkanie przed-
szkolaki dały bibliotekarce laurkę i 
paczuszkę smakowitych oponek. 
Maluchy dostały dwie książeczki do 
kącika czytelniczego w przedszkolu i 
malowanki z uśmiechniętym sercem.  

  Jolanta Pawlak

Utrata słuchu podstępną przypadłością cywilizacji



10

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

Jak powiedział rzymski poeta 
Owidiusz „Czyn mija, jego pomni-
ki pozostają”. Tak samo rok pracy 
w klubie minął, ale sukcesy osią-
gnięte przez naszych zawodników 
zostały na zawsze zapisane. Pora 
na podsumowanie sukcesów zapa-
śniczek i zapaśników. Chcieliśmy w 
tym miejscu podziękować p. Mał-
gorzacie Cieślik - Dyrektor Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
oraz p. Dariuszowi Spychalskiemu 
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
nr 10, za wspieranie naszych dzia-
łań, szczególnie za bezpłatne wy-
pożyczanie sal do treningów.

Najważniejsze osiągnięcia 
zawodniczek i zawodników ZKS 
„Bielawianka”:

Wiśniewska Nikola - I miej-
sce: zawody Międzynarodowe w 
Borohradku, zawody w Pieszycach, 
zawody w Bielawie – turniej waka-
cyjny i Dzierżoniowie II miejsce: za-
wody w Bielawie, III miejsce: Mię-
dzynarodowy Turniej w Wołowie,  
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Zapasach Styl Wolny 
Chłopców i Dziewcząt. 

Łosyk Roksana – I miejsce: 
zawody w Dzierżoniowie, II miej-
sce: zawody w Bielawie – turniej 
wakacyjny,   III miejsce: zawody 
Międzynarodowe w Borohradku, 
zawody w Pieszycach, Międzyna-
rodowy Turniej w Wołowie, Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Zapasach Styl Wolny 
Chłopców i Dziewcząt, IV miejsce: 
zawody w Bielawie.

Moskal Sandra - I miejsce: 
zawody Międzynarodowe w Bo-
rohradku, zawody w Pieszycach, 
zawody w Bielawie (dwukrotnie), II 
miejsce:  Międzynarodowy Turniej 
w Wołowie, III miejsce: zawody w 
Dzierżoniowie.

Moskal Sylwia – II miejsce: 
zawody w Pieszycach, zawody w 
Bielawie (dwukrotnie), zawody w 
Dzierżoniowie, III miejsce: zawody 
Międzynarodowe w Borohradku,  
Międzynarodowy Turniej w Woło-
wie. 

Łosyk Olimpia – I miejsce: 
zawody w Pieszycach, II miejsce 
zawody Międzynarodowe w Boroh-
radku, zawody w Dzierżoniowie, III 
miejsce: zawody w Bielawie - tur-
niej Wakacyjny, Międzynarodowy 
Turniej w Wołowie,  IV miejsce: za-
wody w Bielawie. 

Mroczkowska Anastazja - II 
miejsce zawody w Pieszycach, za-
wody w Bielawie turniej Wakacyjny, 
Międzynarodowy Turniej w Woło-
wie, III miejsce: zawody w Biela-
wie,  IV miejsce - zawody Między-
narodowe w Borohradku. 

Załuska Klaudia - III miejsce: 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Zapasach Styl Wolny 
Chłopców i Dziewcząt.

Majkut Grzegorz - I miejsce: 
II Puchar Polski w Radomiu, Elimi-
nacje do OOM w Tychach, turniej 
w zapasach styl klasyczny w Sta-
rej Kamienicy,  turniej w zapasach 

styl klasyczny w Wałbrzychu, Mię-
dzynarodowy turniej w zapasach 
styl klasyczny w Kątach Wrocław-
skich,  Międzynarodowy turniej w 
zapasach styl klasycznym w Jele-
niej Górze,  turniej w zapasach styl 
klasyczny w Trzcielu, turniej w za-
pasach styl klasyczny w Pieńsku, 
Międzynarodowy turniej w zapa-
sach styl klasycznym w Bielawie, 
II miejsce: Mistrzostwa Polski Zrze-
szenia LZS w stylu wolnym Karo-
lewo, turnieju w zapasach styl kla-
syczny w Kostrzynie, III miejsce: 
XVIII Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży Styl Wolny w Gorlicach, Mi-
strzostwa Polski Zrzeszenia LZS w 
stylu klasycznym Piotrków Trybu-
nalski, V miejsce: Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Kostrzynie, 
VII miejsce: XVIII Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży Styl Klasycz-
ny w Myślenicach, IX miejsce: I Pu-
char Polski w Janowie Lubelskim.  

Patryk Sieradzki - I miejsce: 
turniej w zapasach styl klasyczny w 
Wałbrzychu, Międzynarodowy tur-
niej w zapasach styl klasyczny w 
Kątach Wrocławskich, Międzyna-
rodowy turniej w zapasach styl kla-
syczny w Jeleniej Górze, turniej w 
zapasach styl klasyczny w Trzcie-
lu, turniej w zapasach styl klasycz-
ny w Pieńsku, turniej w zapasach 
styl klasyczny w Starej Kamienicy, 
II miejsce: turniej w zapasach styl 
klasycznym w Kostrzynie, III miej-
sce: Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS w stylu wolnym Karolewo, Mi-
strzostwa Polski Zrzeszenia LZS w 
stylu klasycznym Piotrków Trybu-
nalski, Międzynarodowy turniej w 
zapasach styl klasyczny w Biela-
wie,  VII miejsce: II Puchar Polski 
w Radomiu, VIII miejsce: I Puchar 
Polski w Janowie Lubelskim, IX 
miejsce: Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski w Kostrzynie, XI miej-
sce: XVIII Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży Styl Klasyczny w Myśle-
nicach. 

Sebastian Moskal - I miejsce: 
zawody Międzynarodowe w Bo-
rohradku, zawody w Pieszycach, 
zawody w Bielawie - turniej Wa-
kacyjny,   Międzynarodowy Turniej 
w Wołowie,  II miejsce: zawody w 
Bielawie Międzynarodowy turniej w 
zapasach styl klasyczny w Jeleniej 
Górze, Międzynarodowy turniej w 
zapasach styl klasyczny w Biela-
wie,  III miejsce: turniej w zapasach 
styl klasyczny w Starej Kamienicy, 
turniej w zapasach styl klasyczny 
w Wałbrzychu, Międzynarodowy 
turniej w zapasach styl klasyczny 
w Kątach Wrocławskich, turniej w 
zapasach styl klasyczny w Trzcielu, 
turniej w zapasach styl klasyczny w 
Pieńsku, V miejsce: turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Kostrzynie.

Dawid Kuczyński - II miej-
sce: XVIII Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży Styl Klasyczny w 
Myślenicach, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Kostrzynie, 
V miejsce: II Puchar Polski Junio-
rów w Wałbrzychu,  Mistrzostwa 

Polski Zrzeszenia LZS w stylu kla-
sycznym Piotrków Trybunalski, VIII 
miejsce: I Puchar Polski w Janowie 
Lubelskim. 

Sebastian Szyngier - I miej-
sce: zawody w Bielawie - turniej 
wakacyjny II miejsce: zawody Mię-
dzynarodowe w Borohradku, zawo-
dy w Pieszycach,  III miejsce: za-
wody w Bielawie, Międzynarodowy 
turniej w zapasach styl klasyczny 
w Jeleniej Górze, Międzynarodowy 
turniej w zapasach styl klasyczny w 
Bielawie, V miejsce: turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Wałbrzychu, 
turniej w zapasach styl klasyczny w 
Trzcielu,  VI miejsce: w turniej w za-
pasach styl klasycznym w Kostrzy-
nie, VII miejsce: turniej w zapasach 
styl klasycznym w Starej Kamieni-
cy, turniej w zapasach styl klasycz-
ny w Pieńsku, VIII miejsce:  Mię-
dzynarodowy turniej w zapasach 
styl klasyczny w Kątach Wrocław-
skich. 

Krystian Adamski - I miejsce: 
zawody Międzynarodowe w Bo-
rohradku, zawody w Pieszycach, 
zawody w Bielawie - turniej Waka-
cyjny, II miejsce:  turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Wałbrzychu, 
turniej w zapasach styl klasycz-
ny w Trzcielu, turniej w zapasach 
styl klasyczny w Pieńsku, Między-
narodowy turniej w zapasach styl 
klasyczny w Bielawie, III miejsce: 
zawody w Bielawie, turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Kostrzynie, 
Międzynarodowy turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Jeleniej Gó-
rze, V miejsce: turniej w zapasach 
styl klasyczny w Starej Kamienicy, 
Międzynarodowy turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Kątach Wro-
cławskich. 

Piotr Stolarczyk - I miejsce: 
zawody Międzynarodowe w Bo-
rohradku, zawody w Pieszycach, 
zawody w Bielawie, zawody w Bie-
lawie - turniej Wakacyjny, Między-
narodowy turniej w zapasach styl 
klasyczny w Kątach Wrocławskich, 
II miejsce: turniej w zapasach styl 
klasyczny w Kostrzynie, turniej w 
zapasach styl klasyczny w Wał-
brzychu, Międzynarodowy turniej w 
zapasach styl klasyczny w Jeleniej 
Górze, turniej w zapasach styl kla-
syczny w Trzcielu, turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Kostrzynie, 
turniej w zapasach styl klasyczny w 
Wałbrzychu, Międzynarodowy tur-
niej w zapasach styl klasyczny w 
Jeleniej Górze, III miejsce: turniej 
w zapasach styl klasyczny w Starej 
Kamienicy, turniej w zapasach styl 
klasyczny w Pieńsku. 

Przemysław Kazubek - I miej-
sce: zawody w Bielawie, II miejsce:  
turniej w zapasach styl klasycz-
ny w Kostrzynie, turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Trzcielu, III 
miejsce: zawody w Bielawie - tur-
niej wakacyjny,, turniej w zapasach 
styl klasyczny w Starej Kamienicy, 
turniej w zapasach styl klasyczny 
w Wałbrzychu, turniej w zapasach 
styl klasyczny w Pieńsku, zawody 
w Pieszycach, V miejsce: zawody 
Międzynarodowe w Borohradku, 
Międzynarodowy turniej w zapa-
sach styl klasyczny w Kątach Wro-
cławskich, Międzynarodowy turniej 
w zapasach styl klasyczny w Jele-
niej Górze, Międzynarodowy turniej 
w zapasach styl klasyczny w Bie-
lawie.

Podsumowanie obejmuje tyl-
ko wybranych zawodników spośród 
wielu trenujących.

  Opracował: Grzegorz Majkut

Zapaśniczy Klub Sportowy „BIELAWIANKA” 
podsumował swoją działalność w 2012 roku

31 stycznia bibliotekarka Jo-
lanta Pawlak z działu dziecięco-mło-
dzieżowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej spędziła wspaniałe chwile 
wśród dzieci ze Sportowego Przed-
szkola Niepublicznego w Bielawie. 
Spotkanie podzielono na dwie czę-
ści dla młodszych i starszych dzie-
ci. W sumie było 60 uczestników 
w wieku od 3 do 7 lat z łączonych 
grup „Żabki”, „Pszczółki” pod opie-
ką nauczycielki Renaty Majcher 
oraz „Motylki”, „Zajączki”, „Biedron-
ki” z nauczycielkami Justyną Grze-
siak i Katarzyną Mikułą. Na po-
czątku naszej zabawy czytelniczej 
dzieci poznały znaczenie słów ferie 
i humor. Ferie to czas zabawy wol-
nej od codziennych obowiązków, 
dla przedszkolaków czas spędzony 
z kolegami z innych grup i spotka-
nia z zaproszonymi gośćmi, tym ra-
zem z bibliotekarką. 

 „Ferie z humorem” to 
przede wszystkim dużo śmiesz-
nych tekstów od wierszy, bajek po 
zagadki do rozwiązania.  Trzy- i 
czterolatki usłyszały wiersze „Hu-
mor” Agaty Widzowskiej-Pasiak i 
„Strasna zaba. Wiersz dla seple-
niących” Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Hitem był wierszyk 
„Kurcze blade” Wandy Chotom-
skiej o jajku, które okazało się być 
kurczęciem uciekającym dziadko-
wi. Kurcze blade nie miało ochoty 
być upieczone w piekarniku. Dzie-
ci wykonały starannie rysunek, ko-
pię kurczaka w dziurawej skorupce. 
„ŻABKI” i „PSZCZÓŁKI” z wielką 
werwą wykonały zabawę taneczno-
-naśladowczą pt. „Krasnoludki” i za-
dowolone robiły minki podpatrując 
jak je pokazuje zaproszony gość. 
Podczas lektury bajki „Szklanki” 

Wandy Chotomskiej dzieci powta-
rzały zdanie „wyskakujcie z paczki, 
moje sześcioraczki” lub pięcioracz-
ki, lub czworaczki równocześnie li-
czyły swoje paluszki. Ludzie powin-
ni uważać na „szklane szklanki ze 
szklanym szlaczkiem, bo wcale nie 
chcemy, żeby nasze szklanki pęka-
ły ze śmiechu”. 

 Dzieci starsze, od czte-
rech do siedmiu lat, doskonale 
wiedziały, że humor oznacza ra-
dość, śmiech i pogodny nastrój. 
Wiersz „O humorku muchomorka” 
Zygmunta Marka Miszczaka przy-
pomniał przedszkolakom o tym, 
że kto miewa humorki ten nie jest 
wesoły a raczej marudny, kapry-
śny i męczący dla innych. Rekwi-
zyt w postaci okularów pasował do 
zabawnego wiersza o okularach, 
które szukał wszędzie pan Hilary. 
W spotkaniu wykorzystano, rów-
nież bajki „Zamieszanie” Kornieja  
Czukowskiego i „Bajkę o mądrych 
dębach, wesołych ptakach, sro-
giej zimie i zarozumiałym wietrze” 
Wandy Chotomskiej. Chwile z lite-
raturą przeplatane były śpiewem i 
ruchem. „MOTYLKI”, „ZAJĄCZKI” 
I „BIEDRONKI” wspólnie wykonały 
piosenkę pt. „Boogie-woogie” i po-
budzone do śmiechu naśladowały 
śmieszne figury. Warto uczyć dzie-
ci, że śmiech pomaga nam wszyst-
kim, ale pamiętajmy, śmiejemy się 
z zabawnej sytuacji, ale nigdy z 
drugiej osoby.

Biblioteka nie ukrywa, że spo-
tkania z przedszkolakami poma-
gają w rozbudzeniu u dzieci chęci 
częstego kontaktu z książką i oby 
czytanie (słuchanie) sprawiało im 
wielką radość. 

  Jolanta Pawlak

Ferie z humorem

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru, który przypada 27 marca, 
MOKiS pragnie zaprosić dwa dni wcze-
śniej - 25 marca (poniedziałek) o godz. 
19.00 na artystyczną, teatralną ucztę. 

Joanna Skubik, ceniona ak-
torka i animatorka, zaprezentuje na 
bielawskiej scenie monodram pt. 
„Fedra”. Spektakl ten to połączenie 
teatru dramatycznego z teatrem lal-
ki. „Fedra” to przedstawienie o wul-
kanicznym żywiole pożądania i mi-
łości na motywach greckiej tragedii. 

Ze względu na charakter 
sztuki obowiązuje limit do 150 wi-
dzów. Ponieważ spektakl jest do-
finansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, cena tego spektaklu jest bardzo 
atrakcyjna. Bilety w sprzedaży od 4 
marca w cenie 15 zł normalne, 10 
zł ulgowe (studenci i młodzież po-
wyżej 16 roku, emeryci). W dniu 
spektaklu 20 zł. 

Spektakl dozwolony od 16 lat.

FEDRA – teatr przez duże T
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Regulamin oraz dodatkowe informacje: 
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej kategorii wiekowej. 
 
2. Uczestnicy stają do konkurencji indywidualnie, organizator wyklucza grupowe zgłoszenia. 
Każdy eksponat powinien być opatrzony metryczką z: imieniem, nazwiskiem, wiekiem wykonawcy. Organizator nie przyjmuje 
surowych jaj! 
 
3. Prace należy przynosić do 26.03.2013, do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, Piastowska 19a,  
    w godz.900 do 1600 , tel.: 74 83 33 007, 74 83 35 333 
 
4. Powołana przez organizatora komisja przydzieli tylko dwa pierwsze, równorzędne miejsca w kategorii: „JAJO Z KLASĄ”   
    i „JAJO Z FANTAZJĄ” 
 
5. Uczestnik może wystawić do konkursu jajka, które będą startowały w obu kategoriach. 
 
6. Kategorie i kryteria oceny: 
 
    Kategoria I – JAJO Z KLASĄ 
        W kategorii tej tytuł „JAJA KLASĄ” zdobędzie to najpiękniejsze i zdobione technikami tradycyjnymi, odznaczające się    
        kunsztem wykonania. 
    Kategoria II – JAJO Z FANTAZJĄ 
        Główne kryteria oceny to: pomysłowość wykorzystanych materiałów, fantazyjność, wkład pracy własnej, nowatorskość pracy. 
 
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – kosze pełne upominków na świąteczne stoły – nastąpi 28 marca 2013 
    w Galerii Korytarz o godz. 1730 ( Teatr-Kino, ul. Piastowska 19a) 
 
 
8. Prace konkursowe przechodzą na własność MOKiSu.   
 
 

 

Jak każdego roku, tak i tym ra-
zem odwiedziły klub Pozytywka dzie-
ci z  różnych  odległych  miejsc za-
mieszkania w Bielawie. Animatorką 
zajęć była pedagog Barbara Pachura. 
Dzieci korzystały przede wszystkim  z 
zajęć  pedagogiki zabawy, która polega 
na tym, że nie ma w niej  wprowadza-
nej   rywalizacji  ani przymusu zabawy. 
Jej cechą jest przyjemność i radość z 
wykonywania czynności. Ponadto po-
znanie nowych wartości i informacji, 
kreatywność i przede wszystkim do-
browolność uczestnictwa. Stosuje się 
podczas  tych zajęć wszystkie media, 
ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, 
lepienie oraz pantomimę. 

W tym roku oprócz prowadzo-
nych zajęć przez animatora, przyję-

ła także zaproszenie pani Ewa Glu-
ra, która wraz z dziećmi wykonała 
ozdoby  z masy solnej.   Ulubioną 
zabawą dzieci  jak zwykle była za-
bawa chustą animacyjną, a także 
zabawa  w krzesełka, przy której   
uczyły się śpiewać różne piosenki 
przy akompaniamencie gitary. 

Tradycją stało się, że  na po-
żegnanie ferii dzieci zorganizowały 
sobie bal przebierańców. Na  ko-
niec zajęć każdy uczestnik zabrał 
do domu wszystkie przez siebie 
wykonane prace, a także otrzymał  
od animatora dyplom uczestnictwa 
w feryjnych  zajęciach. 

Klub Pozytywka z siedzibą 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
zaprasza dzieci w  sierpniu!!!

Już po feriach...

Wygrywamy za trzy punkty 
bardzo ważne spotkanie z trzecią w 
tabeli Juvenią Wakmet Gluchołazy. 
Mecz był dosyć wyrównany poza 
pierwszą i trzecią partią. Można 
powiedzieć, że zarówno w drugim 
jak i czwartym secie wynik mógłby 
być odwrotny niż był w rzeczywi-
stości, bo było bardzo równo w sa-
mych końcówkach. Rewanżujemy 
się tym samym za porażkę 2:3 w 
Głuchołazach i dzięki temu jako je-
den z nielicznych zespołów mamy 
dodatni bilans w dwumeczu z tym 
zespołem (4 punkty zdobyte przy 2 
straconych).

Bielawianka Bester Bielawa 
- Juvenia Głuchołazy 3:1 (12, -22, 
17, 22)

Bielawianka: Kurpiel, Szy-
meczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Pacioch, Skibicki, Botwina (libero) 
oraz Sdebel, Budziński (libero II), 
Gogola, Dusza.

Juvenia: Borecki, Barciak (K), 
Matyszczak, Born, Nalborski, Paj-
da, Pilichowski (libero) oraz Malina, 
Wróbel.

Widzów: około 300
Po zwycięstwie z trzecią Ju-

venią awansowaliśmy o jedną po-
zycję i aktualnie jesteśmy na 9 
miejscu. Do 7-mych Czarnych Rzą-
śnia tracimy tylko dwa oczka i tyle 
samo przewagi mamy nad 11-tym 
Volleyem Rybnik, także jest bardzo, 
ale to bardzo równo w dolnej poło-
wie tabeli (odstaje jedynie ostatnia 
Częstochowa). Mimo porażki Juve-
nia utrzymała trzecie miejsce w ta-
beli, ponieważ swój mecz z liderem 
z Tych przegrała czwarta Victoria 
Wałbrzych. W meczu we Wrocła-
wiu siódma Gwardia Wrocław ule-
gła 2:3 jedenastemu Volley Ryb-
nik. Czarni Rząśnia dosyć pewnie 
bez straty seta wygrali z naszymi 
pogromcami z poprzedniej kolej-
ki AZS Politechniką Opole. Wice-
lider KS Milicz wygrał u siebie 3:1 
z piątym Spodkiem Katowice, ale 
wszystkie sety kończyły się wynika-
mi  powyżej 22 punktów. W ostat-
nim spotkaniu 17-tej kolejki  6-te 
Rafako Racibórz pokonało ostatni 

Exact Systems Częstochowa 3:1.
*****

Cenny 1 punkt w meczu z 
liderem

Fani siatkówki, którzy 9 lu-
tego szczelnie zapełnili trybuny w 
hali sportowej SP 10 w Bielawie, nie 
mieli czego żałować, bowiem zoba-
czyli kawał dobrej siatkówki w wy-
konaniu obu zespołów.  Frekwencja 
kibiców była podobna do meczu ze 
Spodkiem Katowice, kiedy to padł 
rekord - około 400 osób. Zespół Bie-
lawianki Bester zajmujący 9-te miej-
sce w tabeli nie przestraszył się zde-
cydowanego faworyta rozgrywek, 
walczył jak równy z równym i nawet 
dwukrotnie obejmował prowadzenie 
w meczu. Jednak Nascon Tychy po-
kazał klasę i spokój w najważniejszej 
części spotkania, dzięki czemu wy-
jechał z Bielawy z dwoma punktami 
i tym samym utrzymał bezpieczną 
przewagę nad drugim KS Milicz. My 
natomiast możemy czuć niedosyt, 
bowiem mieliśmy lidera na widelcu i 
tylko pozostało postawić kropkę nad 
„i”. Nie udało się pokonać Tychów 
i tym bardziej zwyciężyć z nimi za 
trzy punkty, ale w końcu zespół ten 
tylko raz przegrał w tym sezonie i to 
w najmniejszym możliwym stosun-
ku 2:3, także nie ma co rozpaczać. 
Przed meczem większość kibiców 
stawiało na szybkie 0:3 dla gości, 
ale mile się zaskoczyli postawą 
miejscowych siatkarzy. Warto też 
zaznaczyć, że zwycięstwa gospo-
darzy w setach pierwszym i trzecim 
były bardzo zdecydowane i przeko-
nywujące. Należy też podziękować 
naszym kibicom za fantastyczny do-
ping, bowiem  bez wątpienia byli oni 
siódmym zawodnikiem Bielawianki 
Bester.

Bielawianka Bester Bielawa 
– TKS Nascon Kopex Tychy 2:3 
(21, -21, 18, -20, -10)

Bielawianka Bester: Kurpiel, 
Szymeczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Pacioch, Skibicki, Karauda (libero 
I) oraz Sdebel, Budziński (libero II), 
Dusza, Prokopowicz.

Nascon Kopex Tychy: Roch, 
Kupisz, Kiwior, Pić, Owczarski, Ko-

zioł (K), Siewiorek (libero), oraz 
Noga, Bilgoń, Miller

Widzów: około 400
Po tej kolejce utrzymaliśmy 

miejsce 9-te w tabeli, ale zmniej-
szyliśmy do dwóch  punktów stratę 
do zajmującej ósme miejsce Gwar-
dii Wrocław, która przegrała u siebie 
1:3 z Juvenią Głuchołazy i tym sa-
mym nie zdobyła żadnego punktu. 
Pomyślnie dla nas ułożył się mecz 
w Raciborzu, w którym miejscowe 
Rafako wygrało 3:1 z AZS Politech-
niką Opole i tym samym odskoczyli-
śmy od Opolan na 1 punkt. Racibórz 
natomiast przeskoczył w tabeli zaj-
mującą dotychczas 4 pozycję Victo-
rię Wałbrzych, która uległa u siebie 
1:3 w derbach Dolnego Śląska wi-
celiderowi KS Milicz. Dwa spotka-
nia tej kolejki zostały przełożone na 
inne terminy (Volley Rybnik – Exact 
Systems Częstochowa 20.02.2013 
i Czarni Rząśnia – Spodek Katowi-
ce 16.02.2013). Nie ukrywamy, że 
dla nas najlepiej byłoby, aby zwycię-
stwa w tych spotkaniach odnieśli go-
ście, bowiem z drużynami Volleya i 
Czarnych rywalizujemy o bezpiecz-
ne miejsce w tabeli na koniec sezo-
nu zasadniczego a do rozegrania 
zostały jedynie trzy kolejki.

Aktualna tabela znajduje się 
na: http://bielawianka-siatkowka.pl/
index.php?i=51

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundowanie 
nagród dla naszej publiczności: Re-
stauracja Rodos z Bielawy, ul. Ko-
pernika – Pan Piotr Kiner, Pierogar-
nia I z Bielawy, u. Paderewskiego 6 
(obok Salubrisu) - Pani Beata Ma-
stalerz, Pizzeria Barizzola z Dzier-
żoniowa, Rynek 24 – Pani Danuta 
Matuszczyk, Pizzeria 18-tka z Bie-
lawy, ul. Jana III Sobieskiego – Pan 
Daniel Chęciński, Pływalnia Miej-
ska Aquarius – OSiR w Bielawie.

Zachęcamy także inne firmy 
do współpracy z naszym klubem. 
Wszelkie dane kontaktowe znajdu-
ją się na stronie: www.bielawianka-
siatkowka.pl

         Rzecznik Klubu BBB
                  Łukasz Gryś

Wygrana za 3 punkty z rewelacją II ligi

W trakcie tegorocznych fe-
rii zimowych Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bielawie zorganizował dla 
dzieci i młodzieży 10-dniowe zimo-
wisko. W zajęciach brało udział 50 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych.

Uczestnicy codziennie od po-
niedziałku do piątku o godz.8.30 
wyjeżdżali do Rzeczki. Tam na  
„stoku Górnika” pod okiem instruk-
torów i wychowawców  część dzie-
ci stawiała pierwsze kroki narciar-
skie, a część doskonaliła jazdę. W 
zależności od stopnia zaawanso-
wania uczestnicy podzieleni zostali 
na cztery grupy narciarskie i jedną 
snowboardową.  

Dzieci, które stawiały pierw-
sze kroki narciarskie zostały przy-
dzielone do grupy „Cytrynek”. To 
właśnie one miały największą sa-
tysfakcję z pierwszych samodziel-

nych szusów z górki, pierwszych 
skrętów i jazdy na wyciągach.(naj-
pierw był to talerzyk, potem orczy-
ki). Lepiej jeżdżące w tym czasie 
doskonaliły swoją technikę jazdy 
na bardziej stromych i wymagają-
cych trasach. Osobną grupę sta-
nowiły dzieci jeżdżące na snowbo-
ardzie. Pod okiem  instruktorki były 
osoby, które pierwszy raz próbowa-
ły jazdy oraz te, które już potrafiły 
zjeżdżać na popularnej desce. Gru-
pa bardzo szybko wyrównała swoje 
umiejętności i wszyscy razem mo-
gli zjeżdżać na trudniejszych tra-
sach stoku. Codziennie na uczest-
ników zimowiska czekał gorący 
posiłek (obiad z dwóch dań i gorą-
ca herbata).

Tradycyjnie na koniec zimo-
wiska zostały przeprowadzone za-
wody narciarskie. Dzieci rywalizo-
wały na trasie slalomu.

Zwycięzcy poszczególnych grup:
DZIEWCZĘTA  „młodsze”
1. Alicja Brejnak 0:37:13
2. Lena Sereda 0:37:73
3. Hanna Grochowina 0:39:69
CHŁOPCY „młodsi”
1.  Michał Stańczak 0:35:40
2.  Piotr Niski 0:38:91
3.  Kacper Kudyba 0:40:12
DZIEWCZĘTA „starsze”
1. Nina Kobylańska 0:33:96
2. Martyna Abram 0:36:12
3. Hanna Zarzycka 0:36:17
CHŁOPCY  „starsi”
1. Piotr Nawrot 0:32:62
2. Jakub Smoloński 0:33:50
3. Kamil Nowicki 0:35:59
SNOWBOARD 
1.   Beata Malinowska 0:47:38 
Kacper Gwóźdź 0:58:32
Zuzanna Nędza 01:01:44

Na zakończenie było ogni-
sko z kiełbaskami oraz  rozda-
nie nagród. Wszyscy uczestnicy 
zimowiska otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i gadżety od sponsorów. 
Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali pamiątkowe puchary. 
Okolicznościowymi pucharkami 
zostały nagrodzone dzieci, któ-
re stawiały pierwsze kroki nar-
ciarskie: Martyna Szota, Hania 
Nawrot, Dominika Popielarz, 
Wojtek Domagała oraz  Piotr i 
Dominik Kupiec. Na koniec od-
było się losowanie nagród ufun-
dowanych przez sponsorów: MI-
KO-SPORT - Kazimierz Mikołajek 
oraz   Szkoła Językowa - Daria 
Michalska.

 Czesław Szewczyk

Zimowisko z OSiR-em

                                         Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie  
Wiadomości Bielawskie          Towarzystwo Przyjaciół Bielawy 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„JAJO Z KLASĄ” 
„JAJO Z FANTAZJĄ” 
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1 – 3.03
360.POŁĄCZENI godz.19.00 

prod. ANG
„360. Połączeni” to zaska-

kująca i poruszająca opowieść o 
miłości w dwudziestym pierwszym 
wieku. Ten nowoczesny i wysma-
kowany film pokazuje kalejdo-
skop związków i relacji uczucio-
wych przez pryzmat historii kilku 
par z różnych krajów. Opowieść 
rozpoczyna się w Wiedniu, a na-
stępnie rozwija w kolejnych mia-
stach: Paryżu, Londynie, Braty-
sławie, Rio de Janeiro, Denver 
i Phoenix, tworząc fascynujący 
splot ludzkich historii. Prosta de-
cyzja pewnego mężczyzny, który 
postanawia dochować wierności 
żonie, uruchamia ciąg zdarzeń, 
rozprzestrzeniających się na cały 
glob i wywołujących dramatyczne 
konsekwencje, by zatoczyć pełne 
koło i powrócić do miejsca, w któ-
rym zapadła inicjująca wszystko 
decyzja.

8 – 10.03
ATLAS CHMUR godz.19.00 

prod. NIEM/USA
Imponująca rozmachem 

ekranizacja, której podjęli się mi-
strzowie współczesnego kina: 
Tom Tykwer oraz Andy i Lana Wa-
chowski, łączy europejską wraż-
liwość w ukazywaniu zmagań 
jednostki z niezgłębioną zagad-
ką losu i życia we wszechświe-
cie z hollywoodzką sprawnością, 
najnowocześniejszymi efektami 
specjalnymi oraz przełomowymi 
osiągnięciami w charakteryzacji. 
W filmie śledzimy losy postaci z 
różnych epok i zakątków świata, 
których najbardziej błahe decyzje 
i czyny mają daleko idący wpływ 
na teraźniejszość, przyszłość, a 
nawet przeszłość naszej planety. 
Tajemnica, romans i akcja splata-
ją się w dynamicznej fabule, któ-
ra pokazuje jak jedna dusza może 
ewoluować z zabójcy w bohate-
ra, a pojedynczy gest życzliwości 
rozbrzmiewać echem w dalekiej 
przyszłości i stać się zalążkiem 
rewolucji.

    Kom lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

4 marca
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  –  WALNE ZEBRANIE  - teatr 

Kino-MOKIS
8 marca
17.00 – Kwiatek dla Ewy 8 – czyli prezentacje estradowe bardziej i 

mniej znanych panów dla Pań. Wstęp dla Pań wolny – teatr kino MOKIS
10 marca  
16.00 – VOLNIJ DON – koncert ukraińskiego duetu instrumentalno-wokal-

nego. Ponownie w Polsce po bardzo udanej trasie koncertowej zimą tego roku ( 
Czechy , Słowacja , Niemcy i Polska ). Grupa za sprawą niezwykle żywiołowych 
koncertów zdobywa uznanie szerokiej publiczności z tęsknotą słuchającej nostal-
gicznych ukraińskich dumek, dziarskich pieśni kozackich oraz popularnych pieśni 
rosyjskich. Posłuchaj i zobacz video: http://www.reverbnation.com/volnijdon

Sklad zespolu: Grigoriy POLOVINKA - akordeon , śpiew, Alekxan-
der DZALASHOV - śpiew , instr. perkusyjne

Cena biletu: przedsprzedaż -10 zł normalne, 8 zł ulgowe (emeryci, 
renciści i uczniowie) w dniu koncertu 15 zł - teatr Kino-Mokis

11 marca
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład Bolesława Grabow-

skiego „Indie widziane z dachu pędzącego pociągu.”– teatr Kino-Mokis
Zajęcia stałe:

- Koło Fotograficzne  seniorów wtorki 12.00  - 16.000 galeria korytarz - scena
- Koło teatralne seniorów – czwartki g.16.00 scena – Galeria Korytarz
- Koło śpiewacze seniorów – czwartek g.17.00 – sala prób
- Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – zajęcia po-
niedziałki i środy g.16.00 - scena
- Teatr „Od dzisiaj” prowadzi Rafał Smoliński – poniedziałki g.17.00 – 21.00 scena
- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elżbieta Zachowska : Soliści: 
poniedziałek i czwartek g.16.00;  Chór Kameralny: wtorek 15.30;  
Zespół wokalny „Erato” wtorek 17.00; Zespół „Quartet” czwartek 18.00 – 
20.00   –  sala prób
- Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. Anna Ra-
taj – środa g.16.00 – sala prób
- Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – wtorek g. 
16.00 – 17.30, środa 17.30  - 20.30,czwartek 19.00 0 20.30  - scena  
Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry                         
Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz  –  wtorki 17.30 – scena

Ponadto informujemy:
- Kabaret NOWAKI na scenie Teatru Robotniczego MOKiS  7 kwiet-

nia g.16.30 wstęp 25 zł. 

Tradycyjnie w styczniu Sto-
warzyszenie Ponadpartyjne Forum 
Samorządowe w Bielawie organi-
zuje Mikołajkowy Charytatywny 
Turniej w Halowej Piłce Nożnej. 
Tegoroczny odbył się 26 stycznia 
w sali Szkoły Podstawowej Nr 10 
z Oddziałami Sportowymi i była to 
12. impreza z  tego cyklu.

Turniej rozgrywany jest w dwóch 
grupach systemem każdy z każdym. 
Drużyny są 4-osobowe + bramkarz.

W tym roku I miejsce wy-
walczyła drużyna Stowarzyszenia 
Ponadpartyjnego Forum Samo-
rządowego, II miejsce – drużyna 
bielawskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, III miejsce zajęła drużyna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie, a miejsce IV – drużyna 
parafii pw. Ducha Świętego.

Cały dochód z turnieju w wy-
sokości 2.000 zł zostanie prze-
kazany Parafialnemu Zespołowi 
„Caritas” przy parafii pw. WNMP w 
Bielawie na jego działalność.

Puchar dla najstarszej drużyny 
turnieju (zawodnicy liczyli łącznie 226 

Turniej z charytatywnym przesłaniem

lat) został wręczony drużynie KSIĘ-
ŻY, natomiast puchar dla najmłod-
szego zawodnika otrzymał Maksym 
Gendera ze zwycięskiej drużyny. Za-
wodnik ten został również najlepszym 
strzelcem turnieju (zdobył 11 goli). 
Natomiast najlepszym bramkarzem 
został Maciej Caputa z drużyny Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących.

W tym roku Bielawa po raz 
kolejny będzie gościć Bike Mara-
ton, czyli jeden z największych 
wyścigów kolarstwa górskiego 
w Polsce. Ze wstępnie planowa-
nych 9. edycji, zbliżający się cykl 
został powiększony o jeszcze jedną 
– dziesiątą i tak powstała wyborna li-
sta TOP TEN maratonów. W wąskim 
gronie miejscowości, obok Wrocła-
wia, Wisły, Karpacza czy Szklarskiej 
Poręby, do których w 2013 roku za-
wita Bike Maraton, znalazła się Bie-
lawa. W naszym mieście zawody 
odbędą się 20 lipca.

Tradycyjnie wyścig wystartu-
je we Wrocławiu (21 kwietnia), któ-
ry jest idealnym miejscem do inau-
guracji tak dużej imprezy. Następnie 

kolarze rywalizować będą w Zdzie-
szowicach, Wieluniu, Głuszycy i 
Myślenicach. Jednak prawdziwe 
ściganie rozpocznie się od nasze-
go miasta. Górska, widokowa, i mo-
mentami trudna trasa w Górach So-
wich przyciąga co roku blisko tysiąc 
uczestników. Malowniczo położo-
ne miejsce startu i mety na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Sudety, 
w pobliżu zbiornika wodnego i plaży 
powodują, że jest to ulubiona edycja 
dla kibiców i osób towarzyszących.

Po Bielawie kolarze przenio-
są się do Szklarskiej Poręby, Wisły i 
Karpacza. Finał Top 10 Bike Mara-
ton odbędzie się 28 września w 
Świeradowie Zdroju. 

A więc do zobaczenia na trasie! 

Top 10 Bike Maraton w Bielawie

Po raz pierwszy w tym roku podczas drugiego ty-
godnia ferii odbyły się warsztaty architektoniczne dla 
dzieci w wieku 6-12 lat zatytułowane „Zabawa przestrze-
nią”. Był to cykl spotkań z zakresu edukacji kulturalnej 
poświęconej zagadnieniom przestrzeni, architektury i 
designu, także w połączeniu z edukacją ekologiczną. 
Krótko mówiąc… to nic innego jak próby rozwijania wy-
obraźni i tworzenia obiektów przestrzennych przez ma-
łych architektów i konstruktorów.

Jako architekci, dzieci postawiły się z jednej 
strony w roli małych konstruktorów, tworząc konstruk-
cje żelkowe i stelaże z rurek zwiniętych z gazet, ale 
także w roli artystów, tworząc artystyczne prace.  W 
czasie zajęć dzieci miały okazję: zabawić się w de-
koratorów wnętrz i urządzić małe (kartonowe) miesz-
kanie, tworzyć przyjazne osiedle, w którym chciałyby 
zamieszkać, ale również budować kartonowe domy. 
Dopełnieniem tego wszystkiego były kreatywne zaba-
wy, układanie wież (z sześcianów i patyczków) oraz 
szereg innych konstruktywnych działań typu: „podziel 
kwadrat”, tworzenie przedmiotów upcycling’owych, 
budowanie wymarzonego placu zabaw z warzyw i 
owoców, a także układanie z ziół ogrodów zmysłów. 
Nie da się ukryć, że dla małych architektów był to, nie-
kiedy, czas ciężkiej pracy, ale to również czas śmie-
chu i znakomitej zabawy. Rezultaty pracy naszych 
konstruktorów przeszły najśmielsze oczekiwania, dla-
tego postanowiliśmy stworzyć wystawę, która była 
również podsumowaniem warsztatów i okazją do wrę-
czenia dyplomów. 

FERYJNE WARSZTATY  ARCHITEKTONICZNE


