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W marcu rozpoczął się re-
mont Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi. Budynek, 
który obecnie nie prezentuje się naj-
lepiej, już za kilka miesięcy będzie 
jedną z wizytówek tej części Biela-
wy. Wykonanie termomodernizacji 

współfinansuje Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który przyznał miastu do-
tację w wysokości 750 tys. złotych. 
Dodatkowo NFOŚiGW udzielił Bie-
lawie pożyczki na preferencyjnych 
warunkach w kwocie 1 mln złotych. 

„Dziesiątka” będzie piękna

Zastępca burmistrza Bielawy 
do spraw rozwoju miasta Andrzej 
Hordyj, otrzymał podziękowania 
za czteroletnią pracę na rzecz 
Rady Społecznej Wydziału Me-
chaniczno-Energetycznego Po-
litechniki Wrocławskiej. Wice-

Przedstawiciel Bielawy w Radzie Społecznej Politechniki Wrocławskiej
burmistrz odebrał je od profesora 
Macieja Chorowskiego, dziekana 
wydziału w latach 2008-2012.

Jednocześnie Andrzej 
Hordyj otrzymał z rąk rektora Po-
litechniki Wrocławskiej profesora 
Tadeusza Więckowskiego, zapro-
szenie do grona członków Rady 
Społecznej Wydziału Mechanicz-
no-Energetycznego wrocławskiej 
uczelni, w kadencji 2012-2016. 

Co ciekawe, Rada Społeczna 
posiada w swoim składzie wyłącznie 
jednego przedstawiciela samorządu, 
którym jest właśnie wiceburmistrz Bie-
lawy. Pozostali członkowie wywodzą 
się głównie ze świata nauki, biznesu i 
ważnych organizacji społecznych. 

Rada Społeczna jest ciałem 
doradczym dla dziekana i pozosta-
łych władz Wydziału Mechaniczno-
-Energetycznego. 

    
  Łukasz Masyk

Burmistrz Bielawy spotkał 
się z Barbarą Kaśnikowską – 
nową prezes Wałbrzyskiej Spec-
jalnej Strefy Ekonomicznej „In-
vest-Park”. Było to pierwsze 
spotkanie burmistrza z władzami 
strefy, od momentu kiedy nastąpiła 
zmiana w zarządzie WSSE.

Ryszard Dźwiniel omówił 
najważniejsze działania, jakie mia-
sto podejmowało na rzecz rozwoju 

gospodarczego. Burmistrz podkre-
ślił, że poprzez budowę dróg za-
równo na terenie Bielawskiego Par-
ku Przemysłowego w rejonie nowej 
części obwodnicy, jak i w obszarze 
Podstrefy Ekonomicznej przy ulicy 
Grunwaldzkiej, udało się ściągnąć 
do Bielawy trzech inwestorów. 

Prezes strefy Barbara 
Kaśnikowska zapewniła, że po-
dejmie starania aby w Bielawie po-

jawiły się kolejne przedsiębiorstwa, 
a przez to miejsca pracy dla miesz-
kańców Bielawy i regionu. Szefo-
wa WSSE opowiedziała również o 
tym co wydarzyło się w strefie od 
początku 2013 roku oraz o planach 
na następne miesiące. 

Początek roku dla Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej był bardzo udany. Wyda-
no bowiem 4 nowe zezwolenia na 
działalność dla przedsiębiorców, co 
dało 201 nowych miejsc pracy. Po-
nadto kilkanaście projektów inwe-
stycyjnych jest w fazie negocjacji, a 
w tym gronie znajduje się również 
Bielawa. Mamy więc nadzieję, 
że zapowiedzi władz strefy, a 
przede wszystkim inwestorów 
zainteresowanych naszym mi-
astem zostaną jak najszybciej 
zrealizowane. 

Barbara Kaśnikowska jest 
prezesem WSSE „Invest-Park” od 
lutego i zastąpiła na tym stano-
wisku Urszulę Solińską-Marek. 
Wcześniej szefowała m.in. Dolno-
śląskiej Instytucji Pośredniczącej 
we Wrocławiu oraz była dyrektorem 
we wrocławskim Urzędzie Marszał-
kowskim. 

  Łukasz Masyk

Spotkanie burmistrza z nową prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prasa regionalna zajmuje 
szczególną pozycję wśród mediów. 
Jej zadaniem jest m. in upowszechnia-
nie wiedzy na temat regionu, jego hi-
storii i kultury, a także przekazywanie 
informacji i relacji ze współczesnych 
wydarzeń, rozgrywających się w da-
nym środowisku. Prasa lokalna ma 
więc szczególną misję do spełnienia.

W poprzednim wydaniu „Wia-
domości Bielawskich” zasygnalizo-
wałam jedynie, iż gazeta ta obchodzi 
jubileusz 20-lecia istnienia. Przypo-
mniałam natomiast jej poprzednicz-
kę, czyli „Krosno” i najważniejsze 
wydarzenia z nim związane.

To wydanie gazety, a wła-
ściwie środkowe jej strony, po-
święcam już tylko „Wiadomościom 

Drodzy Czytelnicy
Bielawskim”, a konkretnie najważ-
niejszym wydarzeniom z dwudzie-
stoletniej ich historii.

   Barbara Lesiewicz
    redaktor naczelna

Kwiecień miesiącem Golgoty Wschodu 
 
UMARŁYCH  WDZIĘCZNOŚĆ, DOTĄD TRWA DOKĄD PAMIECIĄ SIĘ IM 
PŁACI.... 

      (fragment napisu  na tablicy ”Sybiraków” umieszczonej pod bielawskim obeliskiem) 
 

Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej  
i   

   Burmistrz miasta Bielawa                  
mają zaszczyt zaprosić 

Szanownych Mieszkańców Bielawy 
na uroczystości 

73 ROCZNICY II DEPORTACJI NA SYBIR, 
które odbędą się 15 kwietnia 2013 roku w Bielawie 

 
Program uroczystości:       
1055 Zbiórka i ustawienie pocztów sztandarowych przed kościołem                
       pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie 
1100 Uroczysta Msza Święta 
       po mszy formowanie pochodu i przejście z orkiestra Dętą SART ulicą                  
       Wolności na plac Kombatantów 
 
Ok.1215 Uroczystości przy obelisku  na Placu Kombatantów 

 Wysłuchanie hymnu państwowego  
 Powitanie i wystąpienie Prezesa Związku Sybiraków Ziemi 

Dzierżoniowskiej Eugeniusza Kuszki 
 Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą „Sybiraków” 
 Wysłuchanie hymnu Sybiraka 

 W II deportacji z 13.04.1940 r. wywieziono blisko 330 tys. 
represjonowanych Polaków - głównie rodzin, znajomych i przyjaciół 
skazanych na śmierć w 5."Katyniach". 

W Powiatowym Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Biela-
wie odbyła się konferencja poświę-
cona jakości kształcenia w dziedzi-
nie energii odnawialnych. Spotkanie 
zainicjował niemiecki Instytut 
Badań Kształcenia Zawodowego 
F-BB, realizujący projekt edukacyj-
ny dofinansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny i brandenbur-
skie Ministerstwo Pracy.

W konferencji obok niemiec-
kich partnerów, przedstawicieli Ze-
społu Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego oraz miejscowych 
firm, uczestniczył wiceburmistrz 
Bielawy Andrzej Hordyj. Kon-
ferencja była częścią projektu 
EkoKreatywni – Przedsiębiorczy 
Projektanci Przyszłości, którego 
partnerem jest miasto Bielawa. 

Miejsce spotkania eksper-
tów w dziedzinie odnawialnych źró-
deł energii i edukacji ekologicznej, 
nie zostało wybrane przypadkowo. 

- Jako instytut mamy bardzo do-
bre doświadczenia z polskimi part-
nerami, a Bielawa w zdecydowany 

Polsko-niemiecka konferencja ekologiczna w Bielawie

W ramach inwestycji zostanie 
wykonana termomodernizacja sz-
kolnych budynków i sal gimnasty-
cznych, a także nastąpi wymiana 
oświetlenia na energooszczędne. 
Wymianę okien i drzwi „Dziesiątka” 
ma już za sobą - miasto wykonało ją 
w poprzednich latach dzięki fundu-
szom pozyskanym z budżetu pań-
stwa (łącznie 750 tys. złotych). 

Warto też przypomnieć, że 
w minionym roku na terenie szko-
ły oddano do użytku plac zabaw w 
ramach programu „Radosna Szko-
ła” (wartość zadania 200.000 zł, w 
tym dotacja 100.000 zł) i przepro-
wadzono remont sali gimnastycz-
nej. Modernizacja „Dziesiątki” po-
trwa do połowy sierpnia tego roku. 
Całkowita wartość zadania to 2,5 
mln zł, z czego 1,5 mln. to środki 
zewnętrzne, a 1 mln preferen-
cyjnie oprocentowana pożyczka. 

  Łukasz Masyk
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Telewizja Sudecka zrealizo-
wała film o zabytkowej przepom-
powni wody w Bielawie, która przed 
laty służyła zakładom włókienni-
czym. Produkcja telewizyjna pt. 
„Nowe życie starej pompy” opo-
wiada historię tego miejsca oraz 
przedstawia jej współczesne losy.

Inspiracją do zrealizowania 
filmu była przemiana, jaką w ostat-

„Nowe życie starej pompy”
nich miesiącach przeszedł zaby-
tek techniki w Bielawie. Miasto 
postanowiło bowiem uratować za-
pomniany przez lata obiekt i nadać 
mu nową funkcję – Interaktywnego 
Centrum Poszanowania Energii. 

Film do obejrzenia na stronie 
internetowej miasta www.bielawa.pl

         Łukasz Masyk

Zawodnicy, którzy w minio-
nym roku osiągnęli sukcesy sporto-
we lub zanotowali znaczący rozwój 
w uprawianej przez siebie dyscy-
plinie, otrzymali stypendia Burmi-
strza Miasta Bielawa. W uroczysto-
ści wręczenia nagród wzięli udział 
sportowcy, ich rodziny i trenerzy. W 
sumie stypendium na 2013 rok 
przyznano 30. sportowcom, re-
prezentującym między innymi 
siatkówkę, piłkę nożną, pływanie 
i zapasy. Miasto przeznaczyło na 
wsparcie utalentowanych bielaw-
skich zawodników 41,5 tys. złotych.

Obserwując wyniki osiągane 
przez kluby i indywidualnych za-
wodników widać, że przyznawane 
każdego roku stypendia są bardzo 
dobrą inwestycją w przyszłość. Mo-
tywują bowiem sportowców do dal-
szej pracy oraz przyczyniają się do 

Stypendia sportowe zostały przyznane
ich ciągłego rozwoju. A przecież 
nasi zawodnicy już teraz mogą się 
pochwalić wspaniałymi sukcesami 
na krajowych, europejskich, a na-
wet światowych arenach. Dzięki 
nim Bielawa jest miastem sukce-
sów sportowych. 

Stypendia to jednak nie 
jedyna pomoc, jaką od miasta 
otrzymują zawodnicy i stowarzy-
szenia sportowe. W styczniu Bie-
lawa przekazała na działalność klu-
bów 670 tys. złotych, a w lutym 76 
tys. złotych rozdysponowano po-
między 21. trenerów, którzy w tym 
roku prowadzić będą zajęcia poza-
lekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

Wszystkim stypendystom, 
którzy 6 marca odebrali nagrody 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
osiągnięć. 

  Łukasz Masyk

Tradycyjnie 8 marca na sce-
nie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki wystąpili z koncertem dla Pań znani i 
mniej znani Panowie. Mieszkanki Biela-
wy – EWY – zapełniły salę do ostatniego 
miejsca i świetnie się bawiły. O specjalne 
powitanie Pań już w holu teatru zadbała 
BIELAWSKA KAPELA PODWÓRKO-
WA, która wystąpiła potem również na 
scenie i przy okazji zapewniła, by nie było 
jakichkolwiek wątpliwości, że „Bielawiacy 
to morowe chłopy, i do bitki i do roboty”. 

Koncert rozpoczął JAN GŁA-
DYSZ – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki, wykonując piosen-
kę, którą kiedyś śpiewał Jerzy Stuhr 
„Śpiewać każdy może, trochę lepiej, 
lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi 
jak co komu wychodzi”. Pan Jan na 
pewno zaśpiewał znacznie, znacznie 
lepiej, choć piosenka, wbrew pozo-
rom, wcale do łatwych nie należy.

Rozbawiły Panie „dwaj starusz-
kowie” - ŁUKASZ PAWLAK i EDWARD 
JEGOROW piosenką „Babski świat” z 
repertuaru zespołu Ich Troje - „Za cały 
babski świat, za każdą z naszych bab, 
za każdą co nas zna, pijmy do dna”. Łu-
kasz Pawlak zaprosił Panie jeszcze „Do 
tańca” - To jest do tańca kawałek, więc 
zrób coś ze swoim ciałem. Ja się do 
ciebie uczepię i może będzie nam le-
piej, a Edward Jegorow próbował zmu-
sić niejaką „Jolkę, Jolkę”, by sobie przy-
pomniała pewne lato ze snu.

Duet WŁODEK CHMURA (śpiew) 
i MAREK CIEŚLA (gitara, pianino) dopy-
tywali piosenką Niemena „Czy mnie jesz-
cze pamiętasz?”, a potem stwierdzili, że 
jak Perfect „Niewiele ci mogę dać”.

Zawsze specjalnie wyczekiwanym 
jest występ Panów z ratusza – burmistrza 
RYSZARDA DŹWINIELA i jego zastęp-
ców ANDRZEJA HORDYJA i MARIU-
SZA PACHA (Ricardo, Marco, Andrew). 
Tym razem zrobili furorę, śpiewając hit 
ostatniego sezonu „Ona tańczy dla mnie” 
zespołu Weekend - „Ja uwielbiam ją, 
Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze 
to wie, że porwę ją i w sercu schowam na 

dnie”. Za ten występ i umilenie Paniom 
tego dnia, należą się gromkie brawa.

LESZEK STRÓŻYK – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy tradycyj-
nie przeczytał dwa wiersze, tym razem o 
tęsknocie. Pierwszy Juliusza Słowackie-
go „W Szwajcarii” - Odkąd zniknęła jak 
sen jaki złoty, Usycham z żalu, omdle-
wam z tęsknoty, I nie wiem, czemu ta 
dusza, z popiołów, Nie wylatuje za nią 
do aniołów? I wiersz o pewnej pani Sło-
wikowej, która usychała z tęsknoty za 
swoim mężem. Na szczęście dotarł, ale 
trochę to trwało, bo szedł piechotą.

BARTEK BRZEZIŃSKI i PAWEŁ 
PIERÓG z zespołu Erato zastanawiali się 
„Czy te oczy mogą kłamać” zwłaszcza, 
gdy spotkają się kobieta po przejściach 
i mężczyzna z przeszłością i męczą się, 
bo nie wiedzą co zrobić z tą miłością.

RAFAŁ BRZEZIŃSKI – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i PAWEŁ 
PIERÓG zaśpiewali piosenkę Sewe-
ryna Krajewskiego, znaną z serialu 
„Serce” stwierdzając, że lepiej uciekać, 
skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie 
wybaczy nikt chłodu ust, braku słów.

MAREK PYZIAK – wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
wraz z obstawą w osobie ALEKSAN-
DRA STYRCZA, reprezentującego 
Straż Miejską, doszli do wniosku, śpie-
wając piosenkę z repertuaru Bogusła-
wa Meca, że naprawdę jaka ona jest 
nie wie nikt i na dobrą sprawę, wcale 
im ta prawda nie jest potrzebna.

„Szczęście swe odnajduję w Twym 
uśmiechu, w dłoniach Twych, kiedy obej-
mują mnie. Szczęście me w każdym 
Twoim jest oddechu, nawet gdy śpisz ja 
kocham Cię” - i jak się tu nie rozczulić słu-
chając tę znaną piosenkę Violetty Villas, 
tym bardziej, że tak pięknie zaśpiewaną 
a capella przez JÓZEFA KARASIA. 

WACŁAW WILIŃSKI porwał Pa-
nie do Meksyku, BARTEK BRZEZIŃ-
SKI przestrzegał pewną małą przed 
szaleństwem, niezależnie od tego czy 
będzie miała 16, 50 czy więcej lat, PA-
WEŁ PIERÓG zapewniał, tak jak Sta-
churski, że „z każdym Twym odde-
chem i z dotykiem Twym świat nabiera 
pięknych barw i miłości ma dziś smak”.

MIKOŁAJ FLORCZAK zadedy-
kował swój występ Mamie, a wspierał 
go tata – JAROSŁAW. Razem wyko-
nali piosenkę zespołu IRA „Ona jest ze 
snów, choć ubrana w codzienność. Dla 
mnie zrzuca ją kiedy robi się ciemno”.

W tym roku zadebiutował MARCIN 
LICHNOWSKI – pracownik MOKiS-u, 
który wykonując bardzo znany utwór Elvi-
sa Presleya prosił, by kochać go czule.

ADAM NOWOWIEJSKI wykonał 
piosenkę z repertuaru Deana Martina 
„Ain’t That A Kick in The Head”.

Dla Pań tańczyli: TOMEK – ta-
niec POPING, DANIEL DUŻYK – ta-
niec POPING FLUID i grupa WANTEC 
(8 osób i jedna mała kobietka) - MIX 
DANCE. Tancerzy prowadzi instruktor 
JACEK JABŁOŃSKI.

Był oczywiście konkurs sms-
-owy z nagrodą – kolacją dla dwóch 
osób w Rabarbarze.

Całość koncertu poprowadził 
ROBERT LETNIOWSKI – pracow-
nik BARL-u, który na koniec zaprosił 
wszystkie Panie i wykonawców kon-
certu do podróży pociągiem, ale byle 
tylko nie do Warszawy.

W imieniu wszystkich Pań 
ośmielę się podziękować za ten koncert 
wszystkim jego wykonawcom, którzy 
włożyli serce, swoje umiejętności, zdol-
ności i odwagę, by ten dzień był dla nas 
naprawdę wyjątkowy. To z pewnością 
najpiękniejszy prezent, dzięki któremu 
czujemy się po prostu wyróżnione.

    Barbara Lesiewicz

Znani i mniej znani Panowie dla Pań,
czyli „Kwiatek dla EWY”

7 marca bielawski Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów zor-
ganizował dla swoich członkiń 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w 
którym również uczestniczyli bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy Leszek Stróżyk. Paniom z 
okazji ich święta burmistrz i prze-
wodniczący Zarządu Tadeusz Ko-
walczyk życzyli przede wszystkim 

zdrowia, radości i wszelkiej po-
myślności. Życzyli również, by w 
tym dniu, i nie tylko w tym, zawsze 
pamiętali o nich najbliżsi, by czuły 
się kochane i doceniane. 

Przedstawiciele męskiej czę-
ści Zarządu związku wręczyli każ-
dej z zaproszonych pań kwiatek i 
tabliczkę czekolady. Był też słodki 
poczęstunek przy kawie, herbatce i 
lampce szampana.

 Barbara Lesiewicz 

Dzień Kobiet w bielawskim Związku Emerytów

Ustalenia nauki współczesnej 
wskazują, że słowo „Kozak” jest pocho-
dzenia turecko-tatarskiego i jest synoni-
mem człowieka niezależnego, zuchwa-
łego junaka, także rozbójnika. „Nikt nie 
rodzi się kozakiem tylko swoim umiłowa-
niem wolności staje się nim” głosi mak-
syma ludowa. Życie kozaków to walka, 

PIEŚNI DOŃSKICH KOZAKÓW codzienna praca, często niespełniona 
miłość, ale także radość z rzeczy pro-
stych, takich jak wspólne biesiadowanie. 

To wszystko znajduje odzwier-
ciedlenie w żywiołowych i często dow-
cipnych pieśniach i przyśpiewkach, o 
czym można się było przekonać w 
niedzielne popołudnie 10 marca. W 
wypełnionej sali Teatru Robotnicze-
go MOKiS wystąpił zespół z Rostowa 

nad Donem VOLNIJ DON. Barwny 
słowiański język, nostalgia przeplata-
jąca się z porywającą żywiołową mu-
zyką – tak w skrócie można scharak-
teryzować koncert zespołu. 

W trwającym prawie półtorej 
godziny koncercie duet przedstawił 
bardzo bogaty repertuar obejmujący 
tradycyjne pieśni Kozaków dońskich, 
dumki, rosyjskie pieśni ludowe oraz 
popularne radzieckie szlagiery. Wysłu-
chaliśmy m.in. Rybałkę, Kalinkę, …a 
na zakończenie na życzenie widzów 
pieśń radzieckich pionierów ZAWSZE 
NIECH BĘDZIE SŁOŃCE oraz prze-
bój z filmu „Świat się śmieje”- SERCE. 

Zespół to dwóch znakomitych 
muzyków Grigorij Polovinka – wirtu-
oz akordeonu oraz dysponujący moc-
nym głosem Aleksander Dzalasov, 
który również grał na instrumentach 
perkusyjnych. Nie obyło się oczywi-
ście bez bisów.  

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

z/s Bielawa ul. 3 Maja 48, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego - dotyczy lokalu niemieszkalnego o powierzchni 63,13 m2, położonego 
na parterze budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 40 w Bielawie. Szczegółowe informacje w MZBM Sp. z o.o. .

******
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczone do zbycia stanowiące załączniki nr 1-5 do Zarządzenia nr 
83/2013 z dnia 27 marca 2013 roku.
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Z kolei osiągnięcia Bielawy 
w dziedzinie edukacji ekologic-
znej, zaprezentował wiceburmistrz 
Andrzej Hordyj. W swoim wystąpie-
niu zastępca burmistrza opowiedział 
o inwestycjach ekologicznych, w tym 
między innymi o Szkole Leśnej i Inte-
raktywnym Centrum Kształcenia Prak-
tycznego, a także o zawodzie przyszło-
ści, jakim jest „projektant budownictwa 
o niskim zapotrzebowaniu w ener-
gię”. Andrzej Hordyj zdradził również 

szczegóły najnowszego projektu, który 
miasto zamierza zrealizować wspólnie 
z Zespołem Szkół i Placówek Kształ-
cenia Praktycznego oraz Niemiecką 
Fundacją Ochrony Środowiska DBU. 
Dotyczy on utworzenia na bazie 
szkoły Inkubatora Technologiczne-
go Budownictwa Pasywnego. 

W trakcie wizyty w Bielawie, 
oprócz wymiany doświadczeń, nie-
mieccy goście zwiedzili także Szko-
łę Słoneczną. 

           Łukasz Masyk

dokończenie ze str. 1

sposób wyróżnia się na ekolog-
icznej mapie kraju – powiedziała 
Susanne Kretschmer, dyrektor 
biura F-BB w Berlinie. Spotkanie, 
poprzez wymianę doświadczeń w 
zakresie eko-edukacji, było kole-
jnym krokiem w przygotowaniach 
koncepcji współpracy pomiędzy 
Brandenburgią a Polską. 

W trakcie konferencji dyrektor 
Zespołu Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego Ireneusz Ru-

Polsko-niemiecka konferencja ekologiczna w Bielawie

towicz przedstawił najważniejsze 
informacje dotyczące polskiego 
systemu kształcenia oraz szcze-
góły dotyczące edukacji w kierun-
ku odnawialnych źródeł energii w 
Bielawie. 

Wicedyrektor szkoły Grze-
gorz Raganowicz opowiedział o 
sukcesach i wieloletnich doświad-
czeniach w przygotowywaniu 
uczniów do zawodu technika urzą-
dzeń i systemów energetyki odna-
wialnej. 

Podczas tego-
rocznych obrad Wal-
nego Zgromadzenia 
Członków Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w 
Bielawie, swoją obec-
nością zaszczycili 

nas m.in. przedstawiciele Władz Mia-
sta Bielawa: z-ca Burmistrza Miasta 
p. Andrzej Hordyj i Przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Leszek Stróżyk oraz 
przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w 
Opolu: Prezes Izby p. Tadeusz Staruch 
wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, 
Spraw Samorządowych i BHP p. Kata-
rzyną Wróbel, a także Prezes Jedno-
ści Rzemieślniczo – Kupieckiej w Bie-
lawie p. Mirosława Przychodniak. W 
obradach udział wzięli także członkowie 
i pracownicy bielawskiego Cechu oraz 
licznie zaproszeni goście – wieloletni 
przyjaciele naszej organizacji.

Na zebraniu rzemieślniczym 
oprócz podsumowania roku 2012, pod-
jęto bardzo ważną decyzję odnośnie 
przyszłości bielawskiego rzemiosła. W 
związku z tegoroczną likwidacją Izby 
Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Świdnicy, do której Cech obecnie 
przynależy, podjęto większością głosów 
decyzję, o przystąpieniu do Południo-
wo – Zachodniej Izby Rzemieślniczej w 
Opolu, działającej obecnie pod nazwą 
Izby Rzemieślniczej w Opolu. Mamy 
nadzieję, że ta zmiana przyniesie dla 
rozwoju bielawskiego rzemiosła same 
korzyści.

Mając na uwadze niż demogra-
ficzny, który dotknął nas już w roku 
szkolnym 2012/2013 i dotknie nas za-
pewne w najbliższych dwóch latach, 
postanowiono od 1 września 2013 roku 
otworzyć w Zespole Szkół CRR w Bie-
lawie - Gimnazjum poszerzone o odzia-
ły przysposabiające do pracy. W tym 
miejscu należy nadmienić, że posiada-
my już stosowne pozwolenia z Kurato-
rium Oświaty oraz wpisy do ewidencji 
w Gminie. Liczymy, że dzięki temu, w 
murach prowadzonej przez nas szkoły 
pozostaną osoby zainteresowane póź-
niejszą nauką w ZSZ CRRiMP w Biela-
wie. Bardzo dużym atutem naszej szko-
ły jest to, że uczniowie spoza Bielawy 
oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Za-

wodowej CRRiMP w Bielawie, którzy 
odbywają praktyczną naukę zawodu 
poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bile-
ty na dojazdy, a dodatkowo po reformie 
oświatowej, uczniowie w naszej szkole 
od roku szkolnego 2012/2013 zyskują 
jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie są 2 
dni na praktyce, w II klasie – 3 dni, a w 
klasie III – 4 dni.

Od kilku lat staraliśmy się, aby 
na terenie Zespołu Szkół CRR w Biela-
wie powstało boisko z prawdziwego zda-
rzenia. Zarząd Cechu doszedł do poro-
zumienia z Władzami Miasta Bielawa i 
w roku ubiegłym, dzięki staraniom obu 
stron oraz dzięki wspólnemu finansowa-
niu budowy, Zespół Szkół CRR stał się 
bardziej atrakcyjny, ponieważ został wy-
posażony w komplet boisk sportowych 
ORLIK 2012, za co wszystkim osobom 
zaangażowanym w tę sprawę, serdecz-
nie dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzię-
ki temu kompleksowi sportowemu, nie 
tylko dzieci ze szkół podstawowych, ale 
również młodzież gimnazjalna chętniej 
będzie wybierała szkołę rzemieślniczą, 
zarówno  Gimnazjum, jak i Zasadniczą 
Szkołę Zawodową. W tym miejscu dekla-
rujemy, że boiska nie tylko będą służyły 
naszej młodzieży szkolnej, ale po godzi-
nach pracy szkoły, chcemy żeby korzy-
stali z tego terenu mieszkańcy Bielawy. 
Chcemy, żeby teren przy ul. Polnej 2 
był terenem bardzo aktywnym, dostęp-
nym dla wszystkich. Z myślą o naszych 
bielawskich dzieciach i bielawskiej mło-
dzieży, w roku ubiegłym złożyliśmy jako 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Rze-
mieślnik” do Urzędu Miasta wniosek o 
dofinansowanie zadania na organizację 
Szkolnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmi-
strza Miasta i Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielawy. Założono, że w 
turnieju szkolnej Ligii piłki nożnej udział 
wezmą bielawskie szkoły podstawowe 
i gimnazjalne, co oznacza dla nas nie-
zwykle cenną promocję nie tylko naszej 
szkoły rzemieślniczej, ale przede wszyst-
kim promocję sportu i aktywnego trybu 
spędzania przez młodych ludzi wolnego 
czasu.  Organizacja turnieju, może rów-
nież przyczynić się do tego, że gros mło-
dych ludzi zaszczyci od września nasze 
szkolne mury swoją osobą.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie

Dnia 5 marca na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
odbył się IV etap konkursu “Pozna-
jemy Parki Krajobrazowe Polski”. 
W konkursie brało udział 12 drużyn, 
po 4 osoby w składzie. Każda pre-
zentowała swoją wiedzę dotyczącą 
parków krajobrazowych. Drużyną 
związaną z Parkiem Gór Sowich 
były uczennice naszej szkoły: Zu-
zanna Butrym, Nikola Selezinko, 
Kinga Szewczuk i Ewelina Wę-
gielnik. Dziewczyny były przygo-
towywane systematycznie od wrze-
śnia przez panią profesor Jolantę 
Kupis. Każda osoba włożyła w to 
wiele trudu i cierpliwości. Konkurs 
składał się z 2 części, pisemnej i in-
dywidualnej. Polegał na rozpozna-
waniu chronionych gatunków roślin 
i zwierząt. Test pisemny podzielony 
był na pytania z dziedzin ekologii, 
ochrony środowiska, wiedzy o fau-
nie i florze. Druga część dotyczyła 
parków krajobrazowych na terenie 
Dolnego Śląska. Część pisemna 
była niezwykle trudna, podam przy-
kładowe pytania; “Ile wody może 
pomieścić Jezioro Pilchowickie?”, 
“Jakie parki narodowe znajdują się 
w górach? Zaznacz na mapie ich 
położenie”. W części indywidualnej 
trzeba było wykazać się świetnymi 
zdolnościami percepcji wzrokowej 
i znajomością różnić między ga-
tunkami. Odróżnić np. orlika krzy-
kliwego od orlika grubodziobego. 
Uczniowie musieli opanować wie-

dzę na temat 90 gatunków roślin i 
90 gatunków zwierząt. Na konkur-
sie pokazano tylko po 10 z każdej 
kategorii. 

Rywalizacja była zacięta. 
Wszyscy uczniowie z zapartym 
tchem czekali na wyniki. Po prze-
czytaniu 3. miejsca zostaje ogło-
szona dogrywka. Drużyny Parku 
Krajobrazowego Gór Sowich i Par-
ku Krajobrazowego Chełmy walczą 
o 1. miejsce. Pierwszy raz w 12-let-
niej historii konkursu zdarzyła się 
dogrywka. Przedstawiciele prze-
ciwnej drużyny byli bardzo uzdol-
nieni, w poprzednim roku to oni 

wygrali, a uczennice naszej szkoły 
zajęły 2 miejsce. Dogrywka była z 
rozpoznawania indywidualnego ga-
tunków fauny i flory. Po dogrywce 
wszyscy czekali na ostateczny wy-
nik. Napięcie rosło. Ale II miejsce 
zajął PK Chełmy! 

 Drużyna naszej szkoły bę-
dzie reprezentować województwo 
na etapie ogólnopolskim! Ponad-
to 2 uczennice: Zuzanna Butrym i 
Ewelina Węgielnik osiągnęły mak-
symalną ilość punktów z części in-
dywidualnej. Nagrodą za I miejsce 
był tablet dla każdego z drużyny, za 
II aparaty cyfrowe firmy Canon, a 
za III plecaki i śpiwory. Jak widać, 
nauka się opłaca :)

 Ewelina Węgielnik 

„Wielki sukces uczennic ZSO”

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie jest członkiem 
Klubu Szkół UNICEF. W ramach przeprowadzonej akcji charytatywnej “Wszystkie Kolo-
ry Świata”, uszyliśmy 140 pięknych lalek. Najpiękniejsza z nich – Dalaja, reprezen-
tuje placówkę w ogólnopolskim konkursie. Szkoła, której Lalka zbierze największą 
liczbę głosów, będzie gościć u siebie Ambasadora Dobrej Woli – Majkę Jeżowską. 
Dzieci z naszej szkoły bardzo chciałyby spotkać się z wokalistką i posłuchać występu na 
żywo. Pomóż i zagłosuj na Dalaje na Facebooku. Każdy głos się liczy. Na Dalaję można 
głosować od 25 marca do 7 kwietnia na fanpage’u akcji „Wszystkie Kolory Świata” na Fa-
cebooku. Zapraszamy! 

Głosuj na Szkołę Podstawową nr 10 
w konkursie UNICEF 



4

W bieżącym roku, dokładnie 1 marca, minęło 20 lat, 
odkąd wydawane są „Wiadomości Bielawskie”. Jubileusz za-
wsze skłania do refleksji, do wspomnień i odnotowania naj-
ważniejszych chwil, czy wydarzeń w życiu Jubilata.

20 lat w dziejach świata to zaledwie epizodzik, w życiu 
pojedynczego człowieka to kawałek czasu, ale dla „Wiado-
mości Bielawskich” to cała historia.

Podsumujmy zatem te minione 20 lat.
*****

W słowie wstępnym do nr. 1 gazety z dnia 1-15 marca 
1993 r. redaktorzy napisali:

„Drodzy Czytelnicy
Począwszy od dnia 1 marca przybyły dwie nowe 

strony – jest to dodatek do gazety „Krosno” zatytułowa-
ny „Wiadomości Bielawskie”.

Będziemy się starać w nim informować o wszyst-
kich aktualnych sprawach Bielawy. Informacje będą do-
tyczyły przede wszystkim Rady Miejskiej, Urzędu Miej-
skiego, zakładów budżetowych podległych Urzędowi 
Miejskiemu oraz innych firm i podmiotów działających 
na terenie naszego Miasta.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, ze przekazywa-
ne przez nas informacje będą interesujące, aktualne i 
wiarygodne. Myślimy, że pozwolicie na to, abyśmy po-
woli zadomowili się na stałe w waszych zakładach pracy, 
biurach, urzędach.

Dodatek „Wiadomości Bielawskie” będzie druko-
wany w większym nakładzie niż gazeta „Krosno”, przez 
co będzie dostępny dla większej ilości Czytelników”.

*****
W skład pierwsze redakcji wchodzili m.in.: Leszek Lor, 

Jarosław Zjawin, Leszek Grzyb. Autorem wielu tekstów był 
ówczesny burmistrz Emilian Kupiec.

*****
W pierwszym numerze gazety  informowano m.in. o 

pracach budowlanych (robotach brukarskich) na placu Wol-
ności, o posiedzeniu Rady Miejskiej i podjętych uchwałach 
okołobudżetowych, o tym co piszczy w Straży Miejskiej, o 
ofercie współpracy z Lingen i o tym co zostało dostrzeżone i 
usłyszane przez bielawską sowę.

*****
Do marca 1994 r. gazeta była wydaniem dwustronicowym.

*****
Od nr 3 (19) z 1994 r. redaktorem naczelnym gazety 

została Barbara Lesiewicz.
*****

Nr 4 (20) z 16 marca – 15 kwietnia 1994 r. był pierwszy 
4-stronicowym wydaniem gazety.

*****
W nr. 6 (22)  z 16 maja - 15 czerwca 1994 r. ukazały 

się dwa teksty związane ze 150. rocznicą powstania tkaczy 
w Pieszycach i Bielawie.

*****
Nr 10 (39) z 16 czerwca-31 lipca  1995 r. był pierwszym 

10-stronicowym wydaniem gazety.
*****

W nr 19 (48) z 16 grudnia 1995-15 stycznia 1996 r. uka-
zało się pierwsze obszerne podsumowanie minionego roku.

*****
W wydaniu 50. „Wiadomości Bielawskich” z 1-15 lute-

go 1996 r. ukazały się: rozmowa z burmistrzem Zbigniewem 

Rakiem o podsumowaniu 1995 roku, artykuł Waldemara 
Kurka o „Alkoholizmie nieco inaczej”, o podjętych uchwałach 
Rady Miejskiej na sesji w dniu 9 stycznia 1996 roku oraz ra-
port o stanie miasta poświęcony inwestycjom.

*****
W nr. 7 (55) z 16-30 kwietnia 1996 r. ukazał się artykuł Krzysz-

tofa Pludry „W 50. rocznicę wysiedlenia Niemców z Bielawy”.
*****

Od 20 grudnia 1996 r. gazeta jest dostępna w ponad 
30 punktach na terenie miasta.

*****
W nr. 13 (82) z 1-15 października 1997 r. była zamiesz-

czona relacja z wizyty prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego w Bielawie.

*****
W nr. 100. gazety z 1-15 września 1998 r. ukazały się 

m.in. artykuły o: wyemitowaniu obligacji przeznaczonych na 
budowę pływalni w Bielawie, kolejnej dotacji na usuwanie 
skutków powodzi, powstającym projekcie Planu Energetycz-
nego Bielawy, uroczystym otwarciu supermarketu „Szalony 
Max” oraz szeroka relacja z Sudeckiego Lata ‚98 i informa-
cja o potrzebie odrestaurowania wieży widokowej na Górze 
Parkowej.

*****
Oficjalnie „Wiadomości Bielawskie” zostały powołane 

do życia uchwałą nr V/30/00 z dnia 26 stycznia 1999 r. w 
sprawie wydawania czasopisma „Wiadomości Bielawskie” - 
Informator Samorządu Bielawskiego.

§1 tej uchwały otrzymał brzmienie: „Wyraża się zgodę 
na wydawanie czasopisma lokalnego pt. „Wiadomości Bie-
lawskie” - Informator Samorządu Bielawskiego w formie dwu-
tygodnika przez Urząd Miasta w Bielawie – jako wydawcę”.

*****
Od nr. 12 (117) z 1999 r. gazeta miała już swój numer 

ISSN 1508-1362, pod którym ukazuje się do dnia dzisiejsze-
go, została bowiem zarejestrowana w systemie informacji o 
wydawnictwach ciągłych.

*****
Do lipca 2000 r. „Wiadomości Bielawskie” ukazywały 

się razem z gazetą „Krosno”, która należała do jednej z naj-
starszych na Dolnym Śląsku, gdyż jej pierwszy numer ukazał 
się w maju 1947 r.

*****
Od nr. 13 (139) z 2000 r. gazeta jest składana i druko-

wana w Drukarni - Wydawnictwie „Studio Edytor” w Dzier-
żoniowie.

*****
Nr 150. „Wiadomości Bielawskich” z 1-15 lutego 2001 r. 

poświęcony był m.in.: noworocznym spotkaniom burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Waldemara Wojciechowskiego z organizacjami społeczny-
mi, politycznymi, stowarzyszeniami i właścicielami średnich 
i małych firm działających w mieście, dochodom i wydatkom 
budżetu gminy oraz planowanym nakładom na inwestycje w 
2001 r., programowi imprez na Ferie ‚2001, przekazaniu jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej ciężkiego samochodu 
pożarniczego marki Tatra.

*****
Nr 10 (197) z 1-15 czerwca 2003 zawierał informacje 

związane z 10-leciem współpracy partnerskiej Lingen i Bie-
lawy wraz z deklaracją partnerstwa, jego kalendarium i efek-

tami 10-letniej współpracy.
*****

W nr. 200 z 16-sierpnia-15 września 2003 można było 
przeczytać o: dowodach uznania dla bielawskich policjantów, 
wyborze inżyniera kontraktu dla budowy drogi dojazdowej do 
terenów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, 
nowym przystanku autobusowym na ul. Piastowskiej, 
uczczeniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i o 
imprezie „Sudeckie Brzmienie”, która była częścią Sudeckie-
go Lata ‚2003.

*****
W nr. 7 (212) z 1-15 maja 2004 r. zamieszczona zosta-

ła ilustrowana wkładka z okazji 80-lecia Bielawy, przedsta-
wiająca nasze miasto dawniej i obecnie oraz w trzech języ-
kach informacje o Bielawie.

*****
Nr 9 (214) z 16 czerwca-15 lipca 2004 r. poświęcony 

był 160. rocznicy Buntu Tkaczy Śląskich, a w następnym nu-
merze gazety ukazała się szeroka informacja z obchodów 
tej rocznicy.

*****
Nr 9 (232) z 1-15 czerwca 2005 r. poświęcony został 

trzem jubileuszom: 200-leciu przemysłu włókienniczego w 
Bielawie, 60-leciu istnienia bielawskiej orkiestry dętej oraz 
20-leciu Cechu rzemiosł Różnych.

*****
W nr. 10 (233) z 16 czerwca-15 lipca 2005 r., wydanym 

z okazji 15-lecia samorządu Bielawskiego, podsumowano 4 
jego kadencje.

*****
Nr 250 z 1-15 maja 2006 r. informował o oddaniu 11 

kwietnia do użytku bielawskiej obwodnicy, o wydaniu infor-
matora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wy-
dajemy”, o współpracy Bielawy i czeskiego miasta Kostelec 
– m.in. w celu pozyskania funduszy na Regałowisko, o VII 
Regionalnej Wystawie Malarstwa, Rzeźby i Fotografii Nie-
profesjonalnej, o Tygodniu Bibliotek, o pomocy materialnej 
dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007.

*****
Od nr 13 (255) z 1-31 sierpnia 2006 gazeta drukowana 

jest w kolorze.
*****

Nr 15 (257) z 16 września – 15 października 2006 r. 
poświęcony został jubileuszowi 60-lecia Klubu Sportowego 
„Bielawianka”.

*****
31 maja 2007 r., w przeddzień Dni Bielawy, w Galerii 

Korytarz Miejskiego Ośrodka Kultury i sztuki odbyła się uro-
czystość z okazji 15-lecia „Wiadomości Bielawskich”.

*****
W nr 13 (274) z 1-31 sierpnia 2007 r. ukazała się re-

lacja z uroczystości z okazji 50-lecia Bielawskiego Ogniska 
TKKF „SOWA”.

*****
Nr 18 (279) z 16-30 listopada 2007 r. zawierał kalenda-

rium 60-lecia Miejskiej Biblioteki w Bielawie.
*****
Od nr 7 (288) z 16 kwietnia-15 maja 2008 r. budżet 

miasta na dany rok przedstawiany jest w formie graficznej 
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

*****

Jubileusz 20-lecia „Wiadomości Bielawskich”
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W nr 9 (290) z 1-15 czerwca 2008 r. zamieszczono re-
lację z uroczystości 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w 
Bielawie i odbywającego się z tej okazji V Zjazdu Absolwen-
tów, którego uczestnikami byli m.in. Eleni Milopulu i Bartło-
miej Świderski.

*****
Nr 19 (300) z 16-30 listopada 2008 r. poświęcony był 

m.in. uroczystej sesji z okazji 10-lecia Rady Powiatu Dzier-
żoniowskiego, 50-leciu Honorowego Krwiodawstwa w Pol-
sce i uroczystości z obchodów tego jubileuszu przez bielaw-
skich krwiodawców.

*****
Nr 8 (309) z 1-31 maja 2009 r. zawierał informację o 

inauguracji rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 
i drużynie Bielawa OWLS.

*****
Nr 15 (316) z 1-15 października 2009 r. informował o 

10-leciu Pływalni Miejskiej „Aquarius” i o wizycie grupy rad-
nych i wiceburmistrza Andrzeja Hordyja w Hronovie - partner-
skim mieście Bielawy z okazji 650-lecia pierwszej wzmianki 
o tym czeskim mieście.

*****
Nr 17 (318) z 1-15 listopada 2009 r. zawierał informa-

cje o uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010, 
którą rozpoczął w Bielawie działalność Zamiejscowy Oddział 
Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej.

*****
W nr. 8 (329) z 1-15 maja 2010 r. zamieszczono ob-

szerną relację z uroczystości w kościele pw. WNMP, pod-
czas której oddano hołd ofiarom smoleńskiej katastrofy.

*****
W nr 9 (330) z 16-31 maja 2010 r. zamieszczono pod-

sumowanie 20 lat Samorządu Bielawskiego.

*****
W nr. 17 (338) z 16-30 listopada 2010 r. zamieszczono 

podsumowanie najważniejszych dokonań i wydarzeń V ka-
dencji Samorządu Bielawskiego.

*****

W nr. 3 (343) z 16-28 lutego 2011 r. ukazała się niemal 
1,5-stronicowa gazetka „Młode Wiadomości Bielawskie”, 
zredagowana przez członków Młodzieżowej Rady Miasta 
Bielawa.

*****
Nr. 6 (346) z 1-15 kwietnia 2011 r. zawierał informację 

o otrzymaniu przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów oraz za-
powiedź „eFHa Festival”.

*****
W nr. 8 (348) z 1-15 maja 2011 r. informowano o rozbu-

dowie skateplazy oraz o konferencji „Innowacje w edukacji, 
energetyce i ekologii” z okazji 10-lecia Szkoły Słonecznej.

*****
W nr. 10 (350) z 1-15 czerwca 2011 r. zamieszczono 

informacje o otrzymaniu przez Bielawę Strategii Rozwoju 
Energetycznego oraz uroczystym koncercie z okazji 10-le-
cia Klubu Poezji Śpiewanej „Pozytywka” i IIIVAG MEETING 
BIELAWA.

*****
W nr. 12 (352) z 16 lipca – 15 sierpnia 2011 r. znala-

zła się obszerna informacja o sukcesach Klubu Piłkarskiego 
„Bielawianka”, który otrzymał awans do III ligi.

*****
Nr 17 (357) z 1-15 listopada 2011 r. zawierał obszer-

ną relację z obchodów jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół w 
Bielawie.

*****
Od nr. 4 (364) z 1-15 marca 2012 r. „Wiadomości Bie-

lawskie ukazują się w nieco zmniejszonym formacie.

*****
W nr 11 (371) z 1-30 września 2012 r. zostały zamiesz-

czone informacje o nowych TBS-ach w Bielawie, o inwesty-
cjach wartych 21 milionów złotych oraz obszerna relacja z 
REGAŁOWISKA.

*****
W nr 15 (375) z 16 grudnia 2012-15 stycznia 2013 r. ukaza-

ła się relacja z obchodów 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bielawie oraz z konferencji poświęconej niemieckiemu dramatur-
gowi Gerhartowi Hauptmannowi – autorowi dramatu „Tkacze”, za 
który 100 lat wcześniej otrzymał literacką Nagrodę Nobla. 

*****
Kolportażem gazety, która ukazuje się w nakładzie 

3.500 egzemplarz, zajmuje się Straż Miejska. „Wiadomości 
Bielawskie” są dostarczane do ponad 30 punktów w mieście.

*****
Do 1 kwietnia 2013 r. ukazało się 380 wydań „Wiado-

mości Bielawskich”.
*****

Od 2003 r. do 2010 r. internetowe wydanie gazety dostęp-
ne jest po wpisaniu w Google „Wiadomości Bielawskie”, nato-
miast dalsze wydania gazety znajdują się na stronie www.biela-
wa.pl, klikamy: miasto/dla mieszkańca/Wiadomości Bielawskie.

*****
PODSUMOWANIE
Szanowni Czytelnicy
Święto bielawskiej gazety jest także moim świętem, 

choć nie okrągłym, gdyż redaguję ją od 19 lat. Jednak nie 
sama. Odkąd „Wiadomości Bielawskie” istnieją, współpra-
cowało z redakcją i nadal współpracuje wiele osób, których 
nie sposób tu wymienić. Jednak dziękuję wszystkim tym, 
którzy przez te 20 lat publikowali na łamach gazety swoje 
teksty, tworząc tym samym jej historię. Dziękuję za bezinte-
resownie poświęcony czas, zaangażowanie i pasję. Dzięku-
ję Drukarni EDYTOR z Dzierżoniowa za wieloletnią bardzo 
dobrą współpracę, za dbałość o stronę wizualną gazety.

Wszystkim współpracownikom i współtwórcom 
naszych „Wiadomości Bielawskich” życzę wszelkiej po-
myślności, wytrwałości i pasji, bez których nigdy nie do-
czekalibyśmy tego pięknego Jubileuszu. 

Naszym Czytelnikom dziękujemy za to, że jesteście z nami 
i tak chętnie sięgacie po każde nowe wydanie gazety. Przy oka-
zji przepraszamy za zdarzające się błędy i małe „wpadki”, ale jak 
w każdej redakcji, także u nas potrafią narozrabiać „chochliki”.

Wszystkim, także wydawcom gazety, czyli Samo-
rządowi Bielawskiemu, za wszystko pięknie dziękuję.

      Barbara Lesiewicz
       redaktor naczelna

Jubileusz 20-lecia „Wiadomości Bielawskich”

Dnia 21.03.2013r. Odbyło się kolejne spotkanie inte-
gracyjne wychowanków SOSW w Bielawie i SOSW w Ząb-
kowicach Śląskich. Tym razem gospodarzami spotkania były 
Ząbkowice.  Przed rozpoczęciem zajęć w świetlicy serdecz-
nie przywitała nas p. Delfina Grzęda - Dyrektor Ośrodka. 

Spotkaliśmy się wspólnie, aby przygotować świetlicowy 
koszyczek wielkanocny. Wychowawczynie p. Aleksandra Kola-
no oraz p. Sylwia Muzyka, przygotowały przepiękny stół świą-
teczny, dzięki czemu zajęcia były owiane zapachem Wielkano-
cy, co jeszcze bardziej zmotywowało wychowanków do pracy. 
W tak wspaniałej atmosferze uczestnicy spotkania wykonali 
przepiękne ozdoby wielkanocne min., malowane odlewy gipso-
we, cekinowe jajka, baranki z masy solnej. Pozwoliło to wycho-
wankom na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przy-
pomnieć sobie charakter i tradycje oraz odpowiednie dobranie 
elementów wystroju związanego ze Świętami Wielkiej Nocy. 

Po zakończeniu wspólnej pracy, czekała na nas słodka 
niespodzianka w postaci świątecznego ciasta i ciepłej herbaty. 
Podczas podwieczorku młodzież mogła wymienić się  własny-
mi doświadczeniami świątecznymi, oraz porozmawiać o swoich 
codziennych sprawach, zamiłowaniach, ostatnich wydarzeniach. 

Popołudnie minęło w bardzo ciepłej i miłej atmosferze. 
Integrację grup przebiega pomyślnie. Jesteśmy dumni z na-
szych podopiecznych, że potrafią okazać sobie nawzajem 
tyle ciepła i zrozumienia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi życzymy „miłości, która jest ważniejsza od wszelkich 
dóbr, uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają 
lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam 
życie”. Wesołego Alleluja

Magdalena Borzestowska

Świąteczne spotkanie w Ząbkowicach Śląskich
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15 lutego uczniowie kl. IIc  
Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi, zaprosi-
li swoich rówieśników oraz młod-
szych kolegów i koleżanki z grupy 
„0 ” Przedszkola nr 4,  do auli szkol-
nej na przedstawienie teatralne, pt. 
„Miesiące kupują buty”. Na zaim-
prowizowanej ulicy „Obuwniczej”, 
Stary Rok otworzył sklep z butami. 
Klientami sklepu były barwnie prze-
brane miesiące. Każdy miesiąc po-
trzebował odpowiednich dla siebie 
butów. Poszukiwane były buty białe 
z futrem, buty z klamrą, pantofelki, 
buty w kwiatki, złote sandały, liliowe 
trzewiczki, buty brązowe na grzy-
bobranie, kalosze. 

Ponieważ wybór butów był 
wielki, każdy miesiąc znalazł coś 
dla siebie. Najbardziej wymaga-
jący okazał się miesiąc kwiecień. 

„Miesiące kupują buty”
Potrzebował bowiem dwóch par 
butów, bo jak wiemy, kwiecień 
przeplata trochę zimy, trochę lata. 
Sprzedawca, Stary Rok także  i 
jemu dobrał odpowiednie. Pod ko-
niec swej pracy Stary Rok był już 
bardzo zmęczony i postanowił 
odejść. Przekazał swój sklep chęt-
nemu do pracy Nowemu Roczkowi, 
który z wielki zapałem zabrał się do 
pracy, wystawiając nowe buty dla 
klientów. 

Przedstawienie zostało przy-
jęte bardzo ciepło przez zgro-
madzoną publiczność, a młodzi 
aktorzy, którzy pracują w kole te-
atralnym dopiero drugi rok, zeszli 
ze sceny z rumieńcami. Mam na-
dzieję, że będzie to zachętą dla 
małych aktorów do przeżywania 
kolejnych przygód z teatrem. 

Agnieszka Adamczyk

Na to pytanie starała się od-
powiedzieć w czwartek 14 marca, 
przybyła do Działu Dziecięco–Mło-
dzieżowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (MBP) przy ul. Żeromskie-
go 43 grupa Żabki z Niepublicznego 
Przedszkola Montessori pod opieką 
nauczycielki Małgorzaty Gołembiew-
skiej. Na początku uczestnicy spotka-
nia utworzyli krąg i przywitali się za-
bawą powitalną wg Klanzy „Iskierka 
przyjaźni”, podczas której bibliotekar-
ka Jolanta Matuszczak wypowiedzia-

Miejska Biblioteka Publiczna
Po co właściwie trzymać psa?

ła słowa: „Puszczam iskierkę w krąg - 
niech wróci do moich rąk” - przyjazny 
uścisk powędrował po kole i powrócił 
do rozpoczynającej zabawę. Był to 
ukryty znak oznaczający, że wszyscy 
byli do siebie przyjaźnie nastawieni. 

Potem przedszkolaki usłyszały 
wiersz Ryszarda Marka Grońskiego 
pt. „Po co właściwie trzymać psa?”, 
a następnie w krótkiej rozmowie sta-
rały się odpowiedzieć na to pytanie. 
Stwierdziły, że są różne psy: takie bar-
dzo zapracowane, które na przykład 

pomagają niewidomym poruszać się 
na spacerze, odnajdują w górach za-
sypanych lawiną turystów, psy policyj-
ne, które szukają w bagażach narko-
tyków czy ścigają przestępców, psy 
pomagające juhasom pilnować owiec, 
psy, na których testuje się leki, a tak-
że takie, które są pupilkami właścicieli. 

Dzieci opowiadały czule o 
swoich milusińskich, wymienia-
ły ich imiona, wygląd i największe 
psoty. Mówiły również o bezdom-
nych pieskach, których azylem jest 
schronisko. Później  przedszko-
laki zrobiły węża i tańczyły w rytm 
piosenek: „Kundel Bury” oraz „Pu-
szek Okruszek”. Następnie  Żab-
ki z przejęciem pooglądały sobie 
pięknie ilustrowane książki, w któ-
rych głównym bohaterem jest pies, 
między innymi: „Reksio”, „Kaktus, 
dobry pies”, „Jamnik” czy „Szcze-
niaczek”. To zajęcie bardzo im się 
podobało. Na zakończenie spo-
tkania wyrecytowały wiersz zatytu-
łowany „Azorek”. Przed wyjściem 
wraz z nauczycielką wypożyczyły 
książki do wspólnego czytania w 
przedszkolu i wyraziły chęć następ-
nej wizyty.

 Jolanta Matuszczak

7 marca odbyły się trzecie zaję-
cia z grupą dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
i ich opiekunką Agnieszką Kosowską 
w siedzibie Przedszkola Językowe-
go „Europejska Akademia Dziecka” w 
Bielawie. Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
z Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Piastowskiej 1 została ser-
decznie przyjęta i oprowadzona po ko-
lorowych salach przedszkola i żłobka. 
Przedszkolaki chętnie wzięły udział w 
naszym spotkaniu pod hasłem „DZIE-
CI ŚWIATA”. Bibliotekarka zapropo-
nowała uczestnikom powitanie pole-
gające na odśpiewaniu i pokazaniu 
ruchem dłoni tekstu rymowanki. 

Od tej pory maluchy chętnie 
brały udział w zabawach na przemian 
relaksacyjnych, umysłowych, po-

znawczych.  Dzieci leżące na brzusz-
kach z zamkniętymi oczami wysłu-
chały opowiadania pt. „Jesteśmy 
różni i to nas łączy”. Następnie odpo-
wiadały na trudne pytania: Czy chcia-
łyby żyć w świecie bez różnic, gdzie 
wszyscy są jednakowi i tak samo 
zachowują się? A może Dobrze, że 
ludzie różnią się od siebie kolorem 
skóry, oczu, włosów oraz językiem, 
którym się porozumiewają? Dzieci 
odszukały różnice i podobieństwa na 
własnym przykładzie np. ubiór, włosy, 
wzrost i płeć (dziewczynek było wię-
cej). Nauczycielka Agnieszka Kosow-
ska rozłożyła na dywaniku wycięte 
twarze dzieci z materiału a uczestni-
cy mieli za zadanie rozpoznać twarze 
o określonym kolorze skóry. 

DZIECI ŚWIATA Później w książkach przynie-
sionych z biblioteki „Świat i człowiek: 
atlas geograficzny” oraz „Dzieci 
świata” Emilie Beaumont przedszko-
laki obejrzały zdjęcie Ziemi wykona-
ne z kosmosu (kula w niebieskiej po-
świacie), dowiedziały się, że mapy to 
rysunki różnych obszarów na Ziemi 
zwanych kontynentami i poznawa-
ły, gdzie żyją dzieci o różnym kolo-
rze skóry. Świetnym przerywnikiem 
w zdobywaniu wiedzy o świecie 
były piosneczki „Dziesięciu murzyn-
ków w spodniach na szelkach” i „O 
Helena Ty buzi, buzi daj” śpiewane 
i pokazywane ruchem ciała w co-
raz szybszym tempie. Bibliotekarka 
przeczytała wiersze „Bambo” Juliana 
Tuwima i „Dzieci świata” Wincentego 
Fabera, a dzieci szukały na globusie 
i w atlasie Afryki i Grenlandii. 

Czy dzieci zapamiętały nazwy 
kontynentów, imiona dzieci z czterech 
stron świata, stroje z różnych krajów? 
Być może nie wszystko. Ważne, aby 
zapamiętały, że dzieci na świecie po-
trzebują radości, beztroskiej zabawy, 
prawa do nauki i przyjaciół a wtedy na 
świecie będzie weselej. Wanda Cho-
tomska napisała wiersz „Dajcie dzie-
ciom słońce”, w którym mówi „Dajcie 
dzieciom słońce, żeby łez nie było, 
dajcie dzieciom słońce, dajcie dzie-
ciom miłość. Dajcie dzieciom słońce, 
całe słońce z nieba, żeby mogły tań-
czyć, mogły śpiewać”. 

Spotkanie w przedszkolu do-
biegło końca, dzieci dostały zakładki 
do książki, bibliotekarka papierowego 
kwiatuszka i zadowolone dzieci poże-
gnały się z gościem po eskimosku.  

  Jolanta Pawlak

W dniach 04 - 07 marca odbyły 
się w Zakopanem Ogólnopolskie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej (mistrzostwa 
Polski szkół) w narciarstwie biegowym. 
Na trasach biegowych pod Wielką Kro-
kwią startowała również reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie. 
Po sukcesach na mistrzostwach woje-
wództwa (3 medale), dziewczyny z Bie-
lawy uzyskały awans do tej prestiżowej 
imprezy, w której wzięli udział repre-
zentanci najlepszych szkół w Polsce. 

Pierwszą konkurencją zawodów 
był bieg stylem klasycznym. Dziewczyny 
z rocznika 2000 i 2001 biegły na dystan-
sie 2 km, a młodsze na dystansie 1 km. 
W kategorii 2000 udanie wystartowały: 
Martyna Wróbel (16 miejsce), Aleksan-
dra Antończak (19), Weronika Podgór-
ska (23) i Magdalena Rumin (24). W 
kategorii 2001 wystartowała Stella Der-
dowska i zajęła 20 miejsce, w roczniku 
2002 Julia Cios zajęła 11 miejsce. Piękna 
pogoda (słońce i lekki mróz) była dużym 
wyzwaniem dla serwisanta dziewcząt. 
„Na trasie były co najmniej 3 rodzaje bar-
dzo różnego śniegu (roztopiony, zmro-
żony i zlodowaciały). Największym pro-
blemem było znalezienie kompromisu 
między trzymaniem na podbiegach, a 
jazdą na szybkich odcinkach trasy. Wy-
brałem opcję szybkiej jazdy, trzymania 
na lekkich podbiegach, a te najtrudniej-
sze, dziewczyny pokonywały „jodełką” - 
powiedział Jarosław Szeremeta - trener 
klubu Muflon Bielawa.

Drugą konkurencją był bieg stylem 
dowolnym na tych samych dystansach. 
Miejsca w poszczególnych kategoriach: 

2000 - Martyna Wróbel (23 miejsce), We-
ronika Podgórska (24), Aleksandra An-
tończak (25) i Magdalena Rumin (26), 
2001 - Stella Derdowska 21 miejsce, w 
roczniku 2002 Julia Cios 12 miejsce. Tre-
ner dziewcząt, Janusz Weigelt powiedział 
po starcie: „Przypuszczałem, że start w 
stylu dowolnym będzie trudniejszy dla 
dziewcząt, gdyż mamy mało możliwości 
do treningu „łyżwy”.  Potrzebne do tego są 
ubite, wyratrakowanie trasy, a takie znaj-
dują się najbliżej w Dusznikach i Karło-
wie, a treningi w takich miejscach generu-
ją dodatkowe koszty na transport. Jednak 
uważam, że choć miejsca nie były wyso-
kie, dziewczęta ponownie udowodniły, że 
mają talent i duże możliwości.” 

Ostatnią konkurencją mistrzostw 
były sztafety 4x2 km (2xCT + 2xFT). Na-
sza sztafeta w składzie: A. Antończak i 
M. Rumin (klasyk) oraz W. Podgórska i 
M. Wróbel („łyżwa”), zajęła 10 miejsce.

Udział w tak prestiżowych zawo-
dach był możliwy dzięki pomocy bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela i dofinan-
sowaniu wyjazdu ze środków Urzędu 
Miasta. Warto podkreślić, że podczas 
zawodów wszyscy opiekunowie pozo-
stałych drużyn i organizatorzy, otrzy-
mali materiały promocyjne miasta 
Bielawy, w tym te dotyczące Sowio-
górskich Tras Narciarstwa Biegowego. 
Dzięki temu Bielawa była promowana 
nie tylko poprzez udział w zawodach.

Ogromne podziękowania należą 
się również firmie Boxmet Medical (ufun-
dowała polary treningowe) oraz firmie 
Kross-Ski Nartybielawa.pl (dostarczyła 
wysokiej jakości smary narciarskie).

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Reprezentacja Bielawy z trenerem i serwisantem

16 i 17 marca odbył się II Mię-
dzynarodowy Miting Pływacki Oleśni-
ca 2013. Do rywalizacji zgłoszonych 
zostało 470 zawodników z 35 klubów. 
Miłym zaskoczeniem był przyjazd 38 
osobowej reprezentacji  Vilnius Water 
Sports School z Litwy. Zawodnicy tre-
nera Rafał Łacnego wywalczyli 5 zło-
tych, 5 srebrnych i 9 brązowych me-
dali . Oto wyniki naszych pływaków:

BOCZKOWSKA  Diana - 2 miejsce 
50 m st. klasycznym, 2 miejsce 100 m st. 
klasycznym, 3 miejsce 50 m st. motylko-
wym, 4 miejsce 100 m st. motylkowym.

DRZYZGA  Damian - 2 miejsce 
50 m st. motylkowym, 3 miejsce 50 m 
st. grzbietowym, 3 miejsce 50 m st. 
klasycznym, 4 miejsce 100 m st. kla-
sycznym.

DRZYZGA  Michał - 8 miej-
sce 50 m st. klasycznym, 12 miejsce 
100 m st. dowolnym, 12 miejsce 50 
m st. motylkowym, 17 miejsce 50 m 
st. dowolnym.

FLISAK  Emanuela - 2 miej-
sce 50 m st. grzbietowym, 3 miej-
sce 100 m st. klasycznym, 3 miej-

Podopieczni trenera Rafała Łacnego zdobyli w Oleśnicy 19 medali
sce 50 m st. motylkowym, 4 miejsce 
50 m st. klasycznym.

GROMCZEWSKA  Roksana - 
3 miejsce 100 m st. grzbietowym, 7 
miejsce 50 m st. klasycznym, 8 miej-
sce 100 m st. klasycznym, 16 miejsce 
100 m st. dowolnym.

JURCZYK  Karolina - 1 miejsce 
50 m st. grzbietowym, 1 miejsce 50 m 
st. motylkowym, 3 miejsce 100 m st. do-
wolnym, 3 miejsce 50 m st. dowolnym.

RAK  Damian - 6 miejsce 100 
m st. dowolnym, 8 miejsce 50 m st. 

grzbietowym, 10 miejsce 50 m st. do-
wolnym.

SALAMON  Kamila - 1 miejsce 100 
m st. klasycznym, 1 miejsce 100 m st. 
grzbietowym, 4 miejsce 50 m st. grzbieto-
wym, 5 miejsce 50 m st. klasycznym.

WIEWIÓRKA  Daniel - 1 miej-
sce 50 m st. motylkowym, 2 miejsce 
100 m st. dowolnym, 3 miejsce 50 m 
st. dowolnym.

Statuetki dla najlepszych we-
dług trzech najlepszych startów 
otrzymali: Kategoria D chłopców - 3 

miejsce WIEWIÓRKA  Daniel. Ka-
tegoria E dziewcząt - 3 miejsce 
JURCZYK Karolina.

Reprezentujący KS „REKIN” 
Świebodzice Jakub Bielski, któ-
ry, prócz swojego macierzystego 
klubu trenuje okresowo w naszej 
grupie, wywalczył - złoto na 100 
m st. grzbietowym, złoto na 200 m 
st. grzbietowym, srebro na 50 m 
st. dowolnym, srebro na 50 m st. 
grzbietowym oraz statuetkę za dru-
gie miejsce w klasyfikacji general-
nej, w kategorii D. 
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Następne wydanie 
Wiadomości Bielawskich

ukaże się 1 maja

W dniu 9 marca odbył się Tur-
niej Zapaśniczy o Puchar Burmi-
strza Kudowy Zdroju. Zawody były 
rozgrywane w stylu wolnym, tym 
bardziej cieszy postawa naszych 
zawodników (zawodnicy „na co 
dzień” walczą w stylu klasycznym), 
których indywidualne osiągnięcia i 
zajęte miejsca umieściły ZAPAŚNI-
CZY KLUB SPORTOWY BIELA-
WIANKA na pierwszym miejscu 
w klasyfikacji drużynowej.

W zawodach swoje pojedyn-
ki rozgrywali zarówno chłopcy jak i 
dziewczynki w kategoriach młodzi-
czek, młodzików i dzieci.

Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Roksana Łosyk (55 kg, 
młodziczki, 2000, SP 7), Krystian 
Adamski (38 kg, młodzicy, 2001, 
SP 7), oraz Pakosz Daniel (dzieci 
66 kg, 2002, SP 7),  którzy pokonu-
jąc wszystkie przeciwniczki i prze-
ciwników w swoich kategoriach za-
jęli wysoko punktowane pierwsze 
miejsca.

Do końcowego sukcesu na-
szej drużyny swoje „cegiełki” doło-
żyli także: Adamski Krystian  38 
kg, 2001r.  SP nr 7 - I miejsce, Pa-
kosz Daniel   78 kg, 2001r. SP nr 
7 - I miejsce, Palus Oktawian 29 
kg. 2002r. SP nr 4. - I miejsce, Rok-
sana Łosyk 55 kg, 2000r. SP nr 7 
- I miejsce, Harańczyk Mateusz 
53 kg, 2000r. SP nr 7 - II miejsce, 
Wojtala Kamil 35 kg, 2001r. SP nr 
7 - I miejsce, Kciuk Kacper 26 kg, 
2003r. SP nr 4 - II miejsce, Pawlak 
Borys 44 kg, 2002r.  SP nr 4 - II 
miejsce, Jagieła Bartłomiej  32 kg, 
2002r. SP nr 10 - II miejsce, Niko-
la Wiśniewska 36 kg, 2000r. SP nr 
7 - II miejsce, Moskal Sylwia 30 
kg, 2002r. SP nr 4 - II miejsce, Mo-
skal Sandra  36 kg, 2002r. SP nr 
4 - II miejsce, Orawiec Maciej 85 
kg, 2001r. SP nr 7 - III  miejsce, Ha-
rańczyk Krystian 35 kg, 2001r. SP 
nr 7 - III miejsce, Orawiec Mateusz 
38 kg, 2002r. SP nr 7 - III miejsce, 
Jędrasik Ksawery 61 kg, 2001r. 

SP nr 10 - III miejsce, Szewczak 
Kacper  31 kg, 2002r. SP nr 4 - III 
miejsce, Brzeziński Marcel 36 kg, 
2001r. SP nr 7 - III miejsce, Gar-
nys Piotr 38 kg, 2002r. SP nr 10 
- III miejsce, Jagieła Michał  31kg, 
2002r. SP nr 10 - III miejsce, Ewo-
lum Oskar 30 kg, 2002r. SP nr 10 
- III miejsce, Maciejewski Mikołaj 
37 kg, 2001r. SP nr 10 - III miejsce, 
Olimpia Łosyk 30kg,  2002r. SP nr 
7 - III miejsce, Samojedna Roksa-
na 55kg, 1999r.  SP nr 3 - III miej-
sce, Babiarz Natalia 55 kg, 1999r. 
SP nr 3. - II miejsce, Oskar Stan-
kiewicz  31 kg, 2003r. SP nr 10 - 
III miejsce, Szostek Damian 46 kg, 
2002r. SP nr 4 - III miejsce, Moskal 
Sebastian 53 kg, 2001r. SP nr 4 
- IV miejsce, Pyszniak Krzysztof 
66 kg, 2002r. SP nr 7 - IV miejsce, 
Szyngier Sebastian 70 kg, 2001r, 
SP nr 7 - IV miejsce, Grudziński 
Szymon 38 kg, 2002r. SP nr 7 - VIII 
miejsce, Kupis Kamil 32 kg, 2001r. 
SP nr 10 - VI miejsce.

 W narożniku naszym za-
wodnikom wskazówek udzielali tre-
nerzy Artur Czypionka i Marcin 
Kujawa.

 Wyróżnienie i puchar za I 
miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej odebrał wiceprezes klubu pan 
Jacek Zamirski.

 Chcielibyśmy podzięko-
wać wszystkim, którzy udzielają 
wsparcia bielawskim zapasom (Dy-
rektor Szkoły Podstwowej Nr.7, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr.10, 
Meble Czyżewski, Hydro Instal-
-Plast Zamirski, Artur Myjak.), bez 
których sukces naszych zawodni-
ków nie byłby możliwy. Nasze suk-
cesy są dowodem, że ich pomoc 
przynosi oczekiwane owoce.

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

Opracował Marcin  Kujawa

PUCHAR DLA ZAPAŚNIKÓW BIELAWIANKI

To już trzeci mecz z rzędu, w 
którym Bielawianka Bester walczy w 
pięciu setach jak równy z równym z 
wyżej notowanym przeciwnikiem. Nie-
stety i tym razem schodzimy z parkie-
tu jako zespół pokonany, ale naszym 
siatkarzom należą się brawa za wal-
kę, bowiem to my musieliśmy gonić 
wynik w tym meczu, aby zdobyć jakże 
cenny punkt. W dwóch poprzednich 
meczach z liderem i wiceliderem to 
przeciwnicy odrabiali straty i dopiero w 
secie prawdy udowadniali swoją wyż-
szość. Przypomnijmy, że to już siódmy 
tie-break Bielawianki w tym sezonie, 
ale piąty przegrany. A dlaczego ten 
punkt był w tym meczu na wagę złota, 
dowiecie się pod koniec artykułu. War-
to zaznaczyć, że Bielawianka Bester 
mogła się czuć na tym spotkaniu jakby 
grała u siebie, bowiem miała wspania-
ły doping w postaci 60-ciu fanów siat-
kówki z Bielawy, w tym Klubu Kibica 
BBB, który zapewnił wspaniałą opra-
wę spotkania z serpentynami, konfetti, 
bębnami i bardzo głośnym dopingiem. 
W tej wspaniałej atmosferze nie prze-
szkodziły nam nawet pojedyncze wy-
bryki niektórych kibiców z Wałbrzycha, 
którzy w stronę bielawskiego Klub Ki-
bica wykazywali oznaki wrogości i 
agresywności. Ale z drugiej, strony nie 
ma co generalizować pracy obu Klu-
bów Kibica poprzez pryzmat pojedyn-
czych negatywnych przypadków. Na 
trybunach panowała istnie siatkarska 
atmosfera i to się liczy. 

A wracając do samego spotka-
nia, to nie zaczęło się ono dla nas 
najlepiej, bowiem przespaliśmy po-
czątek, słabo przyjmowaliśmy, co 
spowodowało, ze Victoria prowadziła 
6:2, a potem 13:7. Nasz zespół do-
prowadził do wyniku 23:21 dla Victo-
rii i gdyby nie pomyłka sędziego przy 
ataku w aut Pizuńskiego nie wiadomo 
jakby ten set się zakończył. Zrobiło 
się 24:21 zamiast 23:22 i w drugiej 
piłce setowej Victoria kończy tą partię 
wygrywając do 22.

Druga partia to odwrotność 
pierwszej. To my od początku narzuci-
liśmy swój styl gry prowadząc od same-
go początku i (1:4, 6:9, 8:14). Najwyższą 
9-ciopunktową przewagę uzyskaliśmy 
przy wyniku 8:17 i już było wtedy wiado-
mo, że tego seta nie przegramy. 

Set trzeci to ponownie domi-
nacja Victorii. Podobnie jak w dwóch 
pierwszych przez cały czas domino-
wał tylko jeden zespół. Victoria utrzy-
muje przewagę do końca i wygry-
wa do 17-tu. W secie tym na pozycji 
przyjmującego następuje zmiana, 
która okazała się dobrym posunię-
ciem patrząc przez pryzmat następ-
nego seta. Krzysztofa Kurpiela zmie-
nia jego imiennik Prokopowicz.

Najbardziej emocjonujący i wy-
równany był set numer 4, w którym 
prowadzenie zmieniało się raz po 
raz, ale żadna z drużyn nie uzyska-
ła większej przewagi niż dwa punkty. 
Jednak w samej końcówce w lepszej 
sytuacji była Bielawianka Bester, któ-
ra prowadziła już 21:23. Ale walczą-
ca jeszcze o trzy punkty Victoria nie 
dawała za wygraną i doprowadziła do 
remisu po 23. Nasz zespół pokazał w 
końcówce klasę, bowiem ani razu nie 
pozwolił Victorii na zdobycie piłki se-
towej. My z kolei mieliśmy  ich pięć i 
przy ostatniej kończymy seta dopro-
wadzając do tie-breaka. Bardzo do-
brze zagraliśmy w tej partii w obronie, 
ataku i na bloku.

Piąty set rozpoczął się bardzo 
obiecująco od prowadzenia Biela-
wianki 0:3. Jednak Victoria szybko 
doprowadza do remisu.  Od tego mo-
mentu na parkiecie rządzi  już tylko 
Victoria, a nasz zespół popełnia zbyt 
wiele błędów.

TS Victoria PWSZ Wałbrzych 
- Bielawianka Bester Bielawa 3:2 
(22, -20, 17, -26, 10)

Bielawianka Bester: Kurpiel, 

Niesamowite emocje w 
meczu z Victorią Wałbrzych

Szymeczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Sdebel, Skibicki, Karauda (libero I) 
oraz Botina (libero II), Pacioch, Du-
sza, Gogola, Prokopowicz.

Victoria Wałbrzych: Leński, Jur-
czyński, Zieliński, Migdalski, Pizuń-
ski, Podgórski, Wierzbicki (L)

Widzów: około 600
*****

Koniec sezonu jak na 
razie nie dla nas

Aby zakończyć sezon w 17 
marca należało spełnić trzy warunki. 
Jeden z nich należał do nas a dwa 
pozostałe do zespołów z którymi rywa-
lizowaliśmy o 8-mą bezpieczną pozy-
cję. My musieliśmy wygrać z Rząśnią 
w stosunku co najmniej 3:1 i liczyć na 
potknięcia Gwardii w meczu z wiceli-
derem z Milicza oraz AZS-u Opole w 
meczu z Victorią Wałbrzych. Zarówno 
my nie spełniliśmy warunku koniecz-
nego, tak samo jak nie zagrali dla nas 
Victoria Wałbrzych i KS Milicz. A zaczę-
ło się wszystko od naszego pojedynku 
z Czarnymi Rząśnia, gdy po przegra-
niu gładko pierwszej partii musieliśmy 
wygrać trzy następne. W drugim se-
cie także nie znaleźliśmy sposobu na 
niepopełniających błędów siatkarzy z 
Rząśni i było jasne, że ósme miejsce 
nie będzie dla nas. Z drugiej strony na-
pływały do nas na żywo wyniki z Mili-
cza i Opola i wiedzieliśmy, że Gwardia 
po dwóch partiach prowadzi z KS Mi-
licz i zdobędzie tam co najmniej punkt, 
który dał im bezpieczną przewagę 
nad BBB. Później też okazało się, 
że w Opolu AZS prowadzi 2:1 z wal-
czącą o czwórkę Victorią Wałbrzych. 
Ostatecznie skończyło się zwycię-
stwami 3:1 wyprzedzających nas w 
tabeli zespołów i nawet w przypadku 
naszego zwycięstwa z Rząśnią za 3 
punkty zostalibyśmy na 10-tej pozycji. 
Wracając do meczu z Rząśnią to po 
przegraniu dwóch setów zeszło z na-
szych chłopaków powietrze i kiedy 
wszystkim zgromadzonym na hali kibi-
com wydawało się, że mecz zakończy 
się w trzech partiach nastąpił odwrót. 
W trzeciej partii przegrywaliśmy już 
15:20 i do pierwszego remisu dopro-

wadziliśmy, gdy Rząśnia miała piłkę 
setową (po 24). To dodało skrzydeł na-
szym siatkarzom, którzy załapali wiatr 
w żagle i wygrali tą partię na przewa-
gi. W kolejnej, czwartej najbardziej 
wyrównanej partii prowadziliśmy dwo-
ma, trzema punktami, ale w końców-
ce Rząśnia doprowadziła do remisu 
po 21. Zapowiadała się znowu emo-
cjonująca końcówka, ale niesiona gło-
śnym dopingiem przez bardzo licznie 
zgromadzoną publiczność Bielawian-
ka Bester wygrała do 22. Dzięki temu 
nasz zespół miał przed sobą czwarty 
z rzędu tie-break i mieliśmy nadzieję, 
że tym razem 2 punkty zostaną w Bie-
lawie. Tak też się stało, choć przegry-
waliśmy w piątym secie już 6:10, ale 
po raz kolejny podnieśliśmy się w tym 
meczu z kolan i wygraliśmy do 12. 

Bielawianka Bester Bielawa - 
LKS Czarni Wirex Rząśnia 3:2 (-18, 
-23, 25, 22, 12)

Bielawianka Bester: Kurpiel, 
Sdebel, Szymeczko, Borkowski (K), 
Jerzyk, Skibicki, Botwina (libero) oraz 
Gogola, Pacioch, Prokopowicz.

Czarni Rząśnia: Woźniak, Bo-
ruc, Bożyniak, Łukasik, Kuna, Lipiń-
ski, Mikołajczyk (libero) oraz Dłubała, 
Pilarczyk, Komor (K)

Widzów: około 400
Tak więc gramy dalej o utrzy-

manie w II lidze.
*****

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

Zapraszamy także do polu-
bienia naszego fan-page Bielawian-
ki Bester na facebook’u. Na nim 
znajdują się najświeższe informa-
cje z życia klubu. Wystarczy wejść 
na profil Klub Sportowy Bielawian-
ka Bester Bielawa( http://www.face-
book.com/KS.BielawiankaBester
Bielawa?ref=hl ) i kliknąć „Lubię 
to”. Zachęcamy wszystkich, którzy 
mają swoje konto na facebook’u.

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

Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

W dniach 1-3 marca w Po-
znaniu odbyły się zawody Pucha-
ru Polski Kadetów w zapasach styl 
klasyczny, podczas których ośmiu 
najlepszych zawodników zdoby-
wało kwalifikacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W rywaliza-
cji uczestniczyli zawodnicy Klubu 
ZKS „BELAWIANKA” Bielawa: Pa-
tryk Sieracki - zdobył brązowy me-
dal oraz pewny awans na olimpia-
dę w wadze 42kg. Jest to pierwszy 
sukces naszego zawodnika, a na 
pewno nie ostatni. Grzegorz Maj-
kut rzutem na taśmę zdobył tak-
że awans na olimpiadę, zajmując 
ósme miejsce w wadze 46 kg.

Trenerem zawodników jest 
Artur Czypionka. 

BRĄZOWY MEDAL PATRYKA SIERACKIEGO 
W PUCHARZE POLSKI w POZNANIU
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5-7.04
KOCHANKOWIE Z KSIĘŻY-

CA godz. 19.00 prod. USA
„Kochankowie z Księżyca” to 

wzruszająca historia uczucia, które 
latem 1965 roku zawładnęło serca-
mi dwojga nastolatków. Zauroczeni 
sobą młodzi, nie zważając na suro-
we zakazy rodziców i opiekunów, 
zawierają sekretny pakt i uciekają, 
by razem przeżyć największą przy-
godę życia. W rolach dorosłych, 
stojących na drodze do szczęścia 
młodziutkiego Romea i nieopierzo-
nej Julii, wystąpiła aktorska śmie-
tanka Hollywood: drwiący ze swo-
jego wizerunku czołowego macho 
współczesnego kina, Bruce Willis, 
zabawny jak nigdy dotąd, Edward 
Norton oraz Tilda Swinton i Fran-
ces McDormand, powracające do 
komediowego repertuaru.

12 -13.04
SIOSTRA TWOJEJ SIO-

STRY godz.19.00 prod. USA
Emily Blunt w niezależnej 

komedii pełnej pomyłek i nieporo-
zumień, skrywanych uczuć i nie-
wypowiedzianych pragnień. Iris i 
Hanna to siostry. Jack jest najlep-
szym przyjacielem Iris. Ta trójka 
niespodziewanie spędzi razem kil-
ka dni w domku na odludziu. Kto 
kogo kocha? Kto coś udaje? Kto 
kim manipuluje? I kto chce się z 
kim przespać? Komedia Lynn Shel-
ton, w której współcześni trzydzie-
stolatkowie muszą pod wpływem 
zbiegu okoliczności zrzucić maski i 
zmierzyć się ze swoimi niepokoja-
mi i uczuciami.

19 – 21.04
MIŁOŚĆ godz.19.00 prod. 

FRA
Głównymi bohaterami „Miło-

ści” są Georges (Jean-Louis Trinti-
gnant) i Anne (Emmanuelle Riva), 
małżeństwo muzyków w pode-
szłym wieku. Ich córka (Isabelle 
Huppert) mieszka z rodziną za gra-
nicą. Pewnego dnia Anne przecho-
dzi silny atak, w wyniku którego jej 
stan zdrowia dramatycznie się po-
garsza. Więzy uczuciowe od tylu 
lat łączące parę zostają wystawio-
ne na ciężką próbę.

26 – 28.04
GAMBIT CZYLI JAK OGRAĆ 

KRÓLA godz.19.00 prod. USA
Harry Deane (Colin Firth) to 

człowiek konkretny. Taki też jest 
jego plan. A przynajmniej tak mu 
się wydaje... Harry jest kurato-
rem kolekcji obrazów impresjoni-
stycznych, należącej do magnata 
medialnego, lorda Lionela Sha-
bandara (Alan Rickman). Harry 
doskonale zdaje sobie sprawę, że 
jego szef desperacko pragnie zdo-
być zaginiony obraz Moneta. Wy-
myśla więc skomplikowany szwin-
del, by nieźle się wzbogacić, ale 
i zemścić na lordzie za wszystkie 
lata upokorzeń. Rzecz w tym, że 
dzieło, o którym marzy lord Sha-
bandar, zostało całkiem niedaw-
no namalowane przez przyjacie-
la i wspólnika Harry’ego, Majora 
(Tom Courtenay), byłego wojsko-
wego, który może pochwalić się 
fałszerskim talentem na świato-
wym poziomie. Harry zaczyna 
wprowadzać swój plan w życie na 
teksańskim rodeo, gdzie zagaduje 
PJ (Cameron Diaz), zwyciężczy-
nię zawodów w ujarzmianiu ciela-
ków...

   Kom lg

7 kwietnia
16.30  Kabaret „NOWAKI” wstep. 25 złotych przedsprzedaż  - teatr Kino-Mokis

8 kwietnia
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład Zbigniewa Sudnika „Wszystko 
o miodach i produktach pszczelarskich.”– teatr Kino-Mokis

9 kwietnia
8.30 – 12.30 – Spektakle dla szkół Teatru Współczesnego w Krakowie
- KRÓLOWA ŚNIEGU – wg Chrystiana .Andersena
- W KRAINIE NARNII – wg. Clivena Staplesa Lewisa

12 kwietnia
12.00 -„Odkrywca Skarbów Bielawy i „Odkrywca Uroków Bielawy”, konkurs dla 
młodych przewodników organizowany przez Ekologiczną Szkołę Podstawową nr 7 
przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Bielawa i MOKiS. 

14 kwietnia
18.00 – „Nie ma jak pompa” – ERATO śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej - 
te znane i mniej znane – wstęp 5 zł  Teatr Robotniczy

15 kwietnia
11.00 – Uniwersytet III Wieku wykład R. Mierzejewskiego „Problemy komuni-
kacji międzyludzkiej”- teatr Kino MOKiS
73 ROCZNICA II DEPORTACJI NA SYBIR
11.00 – Msza Święta
12.15 – Uroczystości na placu Kombatantów

16 kwietnia
9.30 – Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży 
OHP - KUŹNIA TALENTÓW 2013  – Teatr Kino MOKiS

22 kwietnia 
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład Joanny Hermańczuk  „Choroba 
Alkoholowa” Teatr Kino MOKiS

25 kwietnia
16.30 - koncert laureatów XVIII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej organizo-
wanego przez SCK „Śpiewające Brzdące 2013”– Teatr Kino MOKiS

28 kwietnia
16.00 – Koncert finałowy III Warsztatów Wokalnych GOSPEL. Organizator 
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Fart, przy współfinansowaniu przez 
Gminę Bielawa i Powiat Dzierżoniowski. Teatr Kino MOKiS 

W maju zapraszamy na spektakl muzyczny : Carlos Piñana Trio - 
BODY & SOUL

Carlos Piñana Conesa należy do najlepszych gitarzystów hiszpańskich. W 
swojej karierze zawodowej otrzymał wiele nagród, w tym m. in. I nagrodę oraz na-
grodę “Bordon Minero” na Międzynarodowym Festiwalu Cantes Mineros w 1996 r. W 
1998 r. otrzymał Narodową Nagrodę Gitary Koncertowej “Ramon Montoya” na festi-
walu Cordoba Art Flamenco i w tym samym roku I nagrodę “Sabicas” na Narodowym 
Festiwalu Młodych Muzyków Flamenco w Calasparra oraz nagrodę “Importante 98” 
przyznawaną przez gazetę “La Opinión de Murcia”. W 2001 r. Fundacja Emma Egea 
przyznała mu nagrodę “Alumbre 2001” w uznaniu za jego pracę i poświęcenie.

Gitarzysta na scenie Teatru Robotniczego zaprezentuje  muzyczno-tanecz-
ny spektakl a  na scenie towarzyszyć mu będą: Nadia Márquez (taniec) oraz Mi-
guel Áengel Orengo (instrumenty perkusyjne). 
Projekt  nosi nazwę Body & Soul -  ciało sym-
bolizować ma tutaj taniec, zaś dusza - muzy-
kę. Jednak Body & Soul rozumieć należy także 
jako połączenie dwóch przeciwieństw. Ów du-
alizm właśnie stanowi, według Carlosa Piñany, 
istotę prawdziwego flamenco. Na jego gruncie 
bowiem niejednokrotnie radość spotyka się ze 
smutkiem, miłość - z nienawiścią, zaś życie - 
ze śmiercią. Takie właśnie będą historie, które 
za pomocą słowa, gestu i dźwięku zaprezentu-
ją goście z Hiszpanii - pełne skrajnych emocji 
i pasji. Wszystko to zamknięte zostanie w tra-
dycyjnych formach flamenco, zaś wirtuozeria 
Piñany oraz niezwykła charyzma jego towarzy-
szy wprawią w zachwyt najbardziej wymagają-
cych koneserów, ale również tych, którzy pra-
gną po prostu wzruszyć się do łez. 

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=XQ8M_TjsRhE

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza : 

W dniu 16 marca w Szko-
le Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie odbył 
się Turniej Rodzinny w Warcabach 
Klasycznych. Organizatorem za-
wodów był Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bielawie oraz SP 4. Celem 
zawodów była popularyzacja gry 
w warcaby, a także podnoszenie 
umiejętności gry wśród dzieci, mło-
dzieży, rodziców/opiekunów oraz 
dziadków. Zawody cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. W turnieju 
uczestniczyły dzieci, młodzież oraz 
rodzice i dziadkowie nieposiadają-
cy licencji zawodniczej PZWarc. W 
kategorii do 10 lat turniej rozgrywa-
ny był systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund, rodzice, opieku-
nowie i dziadkowie rywalizowali na 
dystansie 7 rund, a zawodnicy w 
kat. 13 i 16 lat systemem każdy z 
każdym. W każdej kategorii wieko-
wej rywalizacja była bardzo zacię-
ta.

Najmłodszą zawodniczką tur-
nieju była sześcioletnia Monika 
Holiczek, a najmłodszym zawod-
nikiem sześcioletni Miłosz Krasiń-
ski.

Po zakończeniu turnieju na-
stąpiło uroczyste wręczenia na-
gród. Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzyma-
li pamiątkowe puchary i dyplomy. 

TURNIEJ RODZINNY  
W WARCABACH KLASYCZNYCH

Zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy, a wszystkich miłośników gry 
w warcaby zapraszamy na kolejne 
turnieje.

Rafał Wasiak
Wyniki Turnieju Rodzinnego 

w Warcabach Klasycznych

Dziewczęta do 10 lat - 1. 
Maja Czapla, 2. Magdalena Hołub, 
3. Julia Holiczek, chłopcy do 10 
lat - 1. Radosław Piłat, 2. Bartosz 
Jurcewicz, 3. Kacper Fedorowicz, 
dziewczęta do 13 lat - 1. Karoli-
na Czapla, 2. Ola Jagła, 3. Nata-
lia Pastuszka, chłopcy do 13 lat 
- 1. Tomasz Jurcewicz, 2. Tomasz 
Piątkowski, 3. Sebastian Komar, 
dziewczęta do 16 lat - 1. Ola Ho-
łub, 2. Oliwia Wolska,

chłopcy do 16 lat - 1. Da-
wid Sobczuk, rodzice/opiekuno-
wie – mama 1. Ewa Fedorowicz, 
2. Monika Podsiadło, rodzice/
opiekunowie – tata 1. Bartłomiej 
Piłat, 2. Robert Jurcewicz, 3. To-
masz Marczyk, – dziadkowie-bab-
cia  1. Zofia Krysztofiak, dziadko-
wie–dziadek 1. Marian Jurcewicz, 
2. Ryszard Augustyn, 3. Kazimierz 
Kużdżał, Klasyfikacja Rodzinna - 
1. Rodzina Jurcewiczów, 2. Rodzi-
na Piłat, 3. Rodzina Fedorowiczów

Pełne wyniki na stronie www.
osir.bielawa.pl 


