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Sesja Rady Miejskiej
Minutą ciszy rozpoczęła się 

25 lutego br. 6. sesja Rady Miej-
skiej Bielawy. Radni uczcili tym sa-
mym przypadający na 1 marca Na-
rodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Podczas sesji radni przyję-
li następujące uchwały: dotyczące 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bielawa, w spra-
wie zmian w budżecie na 2015 rok, 
w sprawie utworzenia Gminnej Rady 
Seniorów w Bielawie oraz nadania 
jej statutu oraz w sprawie zmiany 
planu pracy Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miej-
skiej na I półrocze 2015 roku.  Radni 
nie przyjęli uchwały w sprawie wy-

rażenia zgody na odstąpienie przez 
burmistrza od żądania zwrotu udzie-
lonej bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego. 

Radni i zebrani goście wy-
słuchali również informacji o funk-
cjonowaniu pomocy społecznej 
w Bielawie oraz dodatków miesz-

kaniowych, przygotowanych przez 
dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie – Annę Petruk 
i informacji dotyczących funkcjono-
wania Zespołu Ośrodków Wspar-
cia, które przedstawiła kierownik 
placówki – Anna Suchecka.

Paulina Walczewska

Burmistrz Bielawy spotkał się 
5 marca br. z rodzicami dzieci przed-
szkoli niepublicznych położonych 
przy ulicach 3 Maja 22, Klonowej 
4 i Wolności 88, aby porozmawiać 
na temat planowanego przekształ-
cenia tych placówek w przedszkola 
publiczne. Reorganizacja, która ma 
szansę wejść w życie od września 
2015 roku, ma związek z apelem 
wielu rodziców dzieci z placówek 
niepublicznych, o obniżenie wyso-
kich kosztów związanych z utrzy-
maniem ich dzieci w przedszkolach. 
Ponadto zmiany wymusza na gmi-
nie ustawa dotycząca obowiązku 
edukacji przedszkolnej, która mówi 
że każdemu 5 – latkowi miasto musi 
zapewnić miejsce w przedszkolu, 
a każdy 4-latek ma prawo do eduka-
cji przedszkolnej za „złotówkę”.

Obecnie w Bielawie funkcjo-
nuje 6 przedszkoli niepublicznych 
i tylko jedno publiczne. Dla przy-
kładu w sąsiednim Dzierżoniowie 
istnieją trzy przedszkola publiczne 
i sześć niepublicznych. Warto tutaj 
wspomnieć o różnicach w odpłat-
ności, które w przybliżeniu kształtu-
ją się następująco.

Placówka niepubliczna 
(przyjmując, że dziecko uczęszcza 
do przedszkola 20 dni w miesiącu): 
Czesne – 250 zł (stałe, niezależ-
ne od liczby dni spędzonych przez 
dziecko w przedszkolu). Wyżywie-
nie – 6,50 zł/dzień

Koszt ogólny wynosi około 
380 zł.

Placówka publiczna (przyj-
mując, że dziecko uczęszcza 
do przedszkola 20 dni w miesią-
cu): Czesne – 60 zł (jeśli dziecko 
uczęszcza mniejszą ilość dni cze-
sne jest pomniejszane). Wyżywie-
nie – 5,50 zł/dzień. Koszt ogólny 
wynosi około 170 zł.

Różnica w odpłatnościach 
w przedszkolach niepublicznym 
i publicznym jest niebagatelna. 
Gdyby reorganizacja weszła w ży-
cie, możliwość bliskiego dostę-
pu do placówek publicznych mie-
liby więc nie tylko rodzice z dolnej 
części miasta, ale także z centrum 
i z tzw. górnej Bielawy.

W tym miejscu należy wyraź-
nie podkreślić, że miastu zależy na 
tym, aby oprócz wymiaru finanso-
wego i ustawowego, planowana 
zmiana miała wyłącznie charakter 
organizacyjny i przyniosła same 
pozytywne efekty. Chodzi przecież 
o to, żeby dzieci i rodzice byli na-
dal zadowoleni z oferowanej opie-
ki, a nauczyciele mieli satysfakcję 
z wykonywanej pracy.

To, czy reorganizacja zosta-
nie przeprowadzona, zależeć bę-
dzie między innymi od wyników 
konsultacji burmistrza z rodzicami 
i Radą Miejską oraz efektów rekru-
tacji.

Paulina Walczewska

Tańsze przedszkola w Bielawie?

W ramach realizowanego pro-
gramu unijnego, dotyczącego pu-
blicznego transportu zbiorowego, 
ZKM Bielawa uruchomił nową stro-
nę internetową www.zkm.bielawa.
pl. - Nowa strona zastąpiła bardzo 
popularną stronę z rozkładami ZKM, 
utworzoną przez Pana Damiana 
Henke (około 1.820.000 wejść na 
stronę w latach 2006 - 2014), które-
mu przy tej okazji chcielibyśmy ser-
decznie podziękować za długoletnią 
współpracę – powiedział Krzysztof 
Florczak, kierownik Referatu Ko-
munikacji Miejskiej UM w Bielawie. 

Na nowej stronie znajdują 
się informacje o: aktualnych roz-

kładach jazdy, trasach autobusów, 
aktualnym położeniu autobusów 
kursujących na liniach ZKM, ich 
punktualności, cennikach biletów, 
regulaminie przewozów ZKM oraz 
wiele innych, przydatnych pasa-
żerom ZKM. Ciekawostką dostęp-
ną na nowej stronie ZKM jest tzw. 
wirtualny monitor, na którym pasa-
żer może zobaczyć w jakim cza-
sie na określony przystanek będą 
podjeżdżały autobusy danych linii.  
Z informacji dostępnych na stronie 
mogą też korzystać pasażerowie 
posiadający telefony komórkowe 
z dostępem do Internetu. 

Paulina Walczewska

Nowa strona ZKM Bielawa

Trzy miesiące temu objął 
Pan stanowisko zastępcy burmi-
strza. Jaką rzeczywistość zastał 
Pan wówczas w Urzędzie Miej-
skim?

Ciekawą, ale i różnorodną. 
Wiele niedokończonych spraw było 
w trakcie realizacji, dużo zadań bie-
żących, które należało rozwiązać 
w bardzo szybkim czasie. W związ-
ku z tym, że mam 25-letnie doświad-
czenia w pracy w samorządzie, 
sprawy zostały natychmiast prze-
prowadzone przeze mnie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Było 
też kilka spraw mniej ciekawych, np. 
do dzisiaj nie można ustalić, gdzie 
znajduje się łódź, którą od powiatu 
dzierżoniowskiego przyjął w 2004 
były burmistrz na obronę cywilną. 
Drugim przykładem nieprawidłowo-
ści jest przyjęcie przez pracownika 
urzędu w sierpniu ubiegłego roku 
niekompletnego projektu technicz-
nego, przez co było realne zagroże-
nie możliwości ogłoszenia przetargu 
przebudowy dróg w naszym mieście 
– największej inwestycji w tym roku. 

W styczniu br. byłem prze-
wodniczącym komisji konkursowej, 
która opiniowała oferty organizacji 
pozarządowych, złożone do kon-
kursu. Staraliśmy się podzielić te 
środki sprawiedliwie, odnosząc się 
do kryteriów oceny ofert, wynikają-
cych z ogłoszenia o konkursie.  Kil-
ka dni temu uzyskaliśmy informa-
cję od prezesa zarządu jednej ze 
spółek gminnych, że w ostatnich la-
tach KS Bielawianka otrzymał poza 
konkursem od tejże spółki około 
400 tys. zł. We wszystkich wyżej 
wymienionych przypadkach pro-
wadzone jest cywilno – administra-
cyjne postępowanie wyjaśniające. 
Jeżeli nie przyniesie ono oczeki-
wanego rezultatu, wówczas sprawy 
zostaną skierowane do odpowied-
nich organów, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.

Czym jeszcze zajmował się 
Pan od kiedy został zastępcą 
burmistrza?

Z burmistrzem Piotrem Łyż-
wą odbyliśmy kilkanaście spotkań 
z przedsiębiorcami, osobiście od-

wiedzaliśmy bielawskie firmy, ponie-
waż to zakłada nowa, wprowadzona 
przez burmistrza, formuła. W związ-
ku z tym, że był to przełom roku pra-
cowaliśmy nad budżetem na 2015 
rok. Tutaj pojawiła się przykra nie-
spodzianka, ponieważ poprzednie 
organy władzy, przygotowały pro-
jekt budżetu, który nie miał swoje-
go odzwierciedlenia w rzeczywisto-
ści. Budżet nie zawierał 1mln 200 
tys. zł zaległości za budowę drogi nr 
384 (marszałek województwa prze-
dłużył termin do końca tego roku). 
Poza tym budżet nie zakładał wy-
płaty odszkodowań dla mieszkań-
ców w wysokości łącznie 1 mln 100 
tys. zł, którym wspomniane odszko-
dowania przysługują za zabraną 
ziemię pod budowę dróg na Strefie 
Ekonomicznej. Zapewniamy miesz-
kańców, że odszkodowania zosta-
ną wypłacone jak najszybciej, po-
nieważ obie te kwoty umieściliśmy 
w tegorocznym budżecie. 

Czy planuje Pan pozyski-
wanie środków z UE?

Pytanie jest czysto retorycz-
ne. Doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, że są to ostatnie lata na 
pozyskanie środków z UE. Uczest-
niczyłem w szkoleniach i spotka-
niach temu poświęconych, dlate-
go zapewniam, że zarówno ja jak 
i mój zespół jesteśmy do tego do-
brze przygotowani. Na przełomie 
czerwca i lipca br. weźmiemy udział 

w konkursie na rozdysponowanie 
środków, o czym będę Państwa na 
bieżąco informował. 

Jakie inwestycje zostaną 
zrealizowane w Bielawie jeszcze 
w tym roku?

W tym roku rozpocznie się duża 
inwestycja przebudowy dróg w cen-
trum miasta, a dokładnie: ul.1 Maja, 
ul. Gen. G. Roweckiego, ul. Parkowej, 
11 Listopada, ul. Jana III Sobieskiego, 
ul. Gen. Z. Berlinga, ul. Wesołej, ul. 
Słonecznej, ul. Obr. Westerplatte oraz 
ul. B. Chrobrego i ul. K. Marksa. Ron-
da zostaną wybudowane na skrzyżo-
waniach ulic: 1 Maja - Gen. Z. Berlin-
ga (likwidacja sygnalizacji świetlnej) 
oraz Gen. G. Roweckiego - Gen. Z. 
Berlinga.  Planowana jest też ekomo-
dernizacja pięciu obiektów publicz-
nych, m.in. wymiana okien na krytej 
pływalni. Poza tym będziemy realizo-
wać również mniejsze inwestycje. 

Co według Pana jest obec-
nie priorytetem dla bielawian?

Uważam, że sprawą nadrzęd-
ną jest pomoc w tworzeniu nowych 
miejsc pracy. Wielu przedsiębior-
ców planuje rozwój firm w naszym 
mieście, co wiąże się z przyjęciem 
nowych pracowników, dlatego pod-
jęliśmy decyzje o sprzedaży grun-
tu dla kilku firm, celem ich dalszego 
rozwoju.

Wywiad z zastępcą burmistrza Bielawy
 – Witoldem Runowiczem

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej przedstawiono m.in. informacje o funkcjonowaniu 
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Ponad 50. rodziców rozmawiało z przedstawicielami władz miasta 
o przyszłości bielawskich przedszkoli

Wiceburmistrz Bielawy – Witold Runowicz
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Delegacja z partnerskiego Miasta Hronov w Bielawie
Delegacja z Hronova – mia-

sta partnerskiego Bielawy, odwie-
dziła w miniony piątek 27 lutego 
władze naszego miasta. Celem wi-
zyty było zapoznanie się i wstępne 
omówienie planów, dotyczących 
dalszej współpracy obu miast. 

Z wizytą przyjechała burmistrz 
czeskiego miasta Hana Nedvědová 
wraz ze swoim zastępcą Josefem 
Therem. Podczas spotkania Biela-
wę reprezentowali burmistrz Piotr 
Łyżwa i wiceburmistrz Małgorzata 
Greiner. Przedstawiciele samorzą-
dów rozmawiali o współpracy Bie-
lawy i Hronova w kolejnych latach, 

w szczególności na niwie społecz-
no-kulturalnej. Burmistrzowie omó-
wili również możliwości realizowa-
nia wspólnych projektów, między 
innymi w ramach stowarzyszenia 
Euroregionu Glacensis. 

Historia współpracy obu miast 
sięga 1998 roku, kiedy to zosta-
ła podpisana “Umowa partnerska 
o współpracy i przyjaźni między Bie-
lawą i Hronovem”. Od tego czasu 
wzajemne relacje opierają się nie 
tylko na realizacji projektów współfi-
nansowanych z funduszy zewnętrz-
nych, ale przede wszystkim na 
nawiązywaniu kontaktów między lo-

kalną społecznością Polski i Czech. 
Dlatego też władze Hronova i Bie-
lawy mają nadzieję, że ich wspólne 
działania przyniosą w nadchodzą-
cych latach jeszcze więcej korzyści 
mieszkańcom, lokalnym stowarzy-
szeniom i instytucjom. Podczas piąt-
kowego spotkania burmistrzowie 
partnerskich miast zaplanowali spo-
rządzenie listy zadań, które chcie-
liby wspólnie zrealizować w Biela-
wie i Hronovie. Szczegóły projektów 
mają zostać omówione podczas na-
stępnej wizyty, która odbędzie się za 
około dwa miesiące. 

Paulina Walczewska

Ponad czterdziestu uczniów 
Gimnazjum nr 5 w Bielawie odwie-
dziło w ciągu dwóch tygodni bur-
mistrza – Piotra Łyżwę. Młodzi bie-
lawianie zwiedzali Urząd Miejski 
i zadawali wiele ważnych pytań, do-
tyczących między innymi ich przy-
szłości w Bielawie. Organizatorem 
spotkań jest Pani Henryka Sepe-
łowska – nauczyciel historii i wos-u.

W ramach lekcji wiedza 
o społeczeństwie pierwsza grupa 
uczniów z klasy 2a wraz ze swoim 
wychowawcą - Iwoną Gryś odwie-
dziła Urząd Miejski 27 lutego br., 
a gimnazjaliści z klasy 3b z wycho-
wawcą Iwoną Weigelt – 6 marca br. 
Spotkali się najpierw w sali narad 
z burmistrzem, który przybliżył gim-
nazjalistom zadania Urzędu Miej-
skiego, a także te, które leżą bez-

pośrednio w jego obowiązkach. 
Opowiadał również o pracy pod-
ległych Miastu jednostek: OSiR-u, 
MOKiS-u i innych. 

Po wstępnym przybliżeniu 
pracy urzędu, gimnazjaliści zada-
wali pytania o to, czym zajmuje się 
burmistrz, jakie inwestycje planuje 
zrealizować w najbliższym czasie 
i jak wygląda edukacja w mieście.

Po serii pytań gimnazjaliści zo-
stali zaproszeni do Urzędu Stanu Cy-
wilnego, gdzie kierownicy opowiada-
li o ceremonii zawarcia małżeństwa, 
a także o innych sprawach obywatel-
skich, które można załatwić w USC.

Duże wrażenie zrobiła na 
młodych bielawianach sala sesyj-
na, w której obradują radni. Kilkoro 
gimnazjalistów już zapowiedziało 
swój start w wyborach.

Gimnazjaliści zwiedzali Urząd Miejski
Promocja szkoły, a co za tym 

idzie – zwiększenie liczby uczniów, 
było głównym tematem roboczego 
spotkania, które odbyło się 5 marca 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bo-
lesława Chrobrego w Bielawie.

Na spotkanie zaproszeni zo-
stali przedstawiciele władz powia-
tu dzierżoniowskiego, Gminy Bie-
lawa i nauczyciele bielawskich 
gimnazjów. Dyrektor szkoły – Ma-
rzanna Kamińska zwróciła uwa-
gę na potrzebę zwiększenia zain-
teresowana edukacją w jej szkole. 

W związku z tym postanowiła wraz 
ze swoim gronem pedagogicznym 
podjąć działania, które w przyszło-
ści mają zwiększyć liczbę uczniów. 
Nauczyciele przygotowali prezen-
tację, w której znalazły się informa-
cje o  sukcesach szkoły i wszelkich 
przedsięwzięciach, które są podej-
mowane dla jej rozwoju. 

Burmistrz Bielawy – Piotr 
Łyżwa, w swoim wystąpieniu za-
znaczył, że Gmina Bielawa doło-
ży wszelkich starań, aby bielaw-
skie liceum nadal funkcjonowało, 

Rozmawiali o promocji bielawskiego liceum
ponieważ jest to niezwykle ważne 
dla mieszkańców Bielawy, ale za-
chęcał do zwiększenia aktywności 
w kierunku promocji szkoły. W trak-
cie tworzenia roboczej grupy, która 
właśnie tym planuje zająć się już od 
przyszłego tygodnia, zastępca bur-
mistrza – Małgorzata Greiner doda-
ła, że cieszy się z chęci współpracy 
środowiska nauczycielskiego oraz 
deklaracji pomocy ze strony przed-
stawiciela Starostwa Powiatowego. 

Paulina Walczewska

W związku z ogłoszonym 
przez Burmistrza Miasta Biela-
wa konkursem na stanowisko Ko-
mendanta Straży Miejskiej Urząd 
Miejski informuje, że komisja kon-
kursowa wybrała pana Grzegorza 
Nowaka.

W wyniku przeprowadzonego 
II etapu konkursu, w trakcie które-
go zadawano pytania kandydatom, 

Wyniki konkursu na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej

największą ilość punktów otrzymał 
Pan Grzegorz Nowak, który wyka-
zał największą znajomość przepi-
sów prawa oraz przedstawił naj-
bardziej spójny program działania 
Straży Miejskiej.

Kandydat wybrany na stano-
wisko objęte naborem spełnia wy-
mogi konieczne formalne oraz me-
rytoryczne określone w ogłoszeniu.

Walne zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze konferencji dele-
gatów odbyło się 28 lutego br. w  
siedzibie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych „Zachód” w Bielawie 
przy ul. Kasztanowej. 

Podczas spotkania, prezes 
ROD Władysław Szewczyk mówił o 

sytuacji działkowców w kraju, opowie-
dział również o projekcie obywatel-
skim ustawy opracowanej przez Polski 
Związek Działkowców dotyczącej bu-
dowy i klasyfikacji altan ogrodowych. 

Burmistrz Piotr Łyżwa zazna-
czył, że liczy na dobrą współpracę 
z zarządami ogrodów działkowych. 
Szczegółowe plany dotyczące współ-
pracy zostaną omówione na robo-
czym spotkaniu z przedstawicielami 
ogrodów działkowych. Na sali obrad 
obecni byli również wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Tomasz Tkacz 
oraz Kamil Wojciechowski - radny 
okręgu 19, w zakres którego wcho-
dzi ROD „Zachód”. W odpowiedzi na 
oczekiwania działkowców, radny za-
deklarował pomoc - zarówno w za-
kresie konsultacji prawnych jak rów-
nież w innych kwestiach dotyczących 
ważnych dla działkowców spraw.

Opr. 

Burmistrz spotkał się z działkowcami

Jaki ma Pan pomysł na po-
zyskanie inwestorów?

Wspólnie z burmistrzem Pio-
trem Łyżwą byliśmy w Ministerstwie 
Gospodarki oraz w Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, po to by zainteresować te 
instytucje naszymi terenami inwe-
stycyjnymi. Przy ścisłej współpracy 
z Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” 
Barbarą Kaśnikowską, opracowali-
śmy folder o nazwie „Oferta Inwe-
stycyjna Miasta Bielawa”. Warto 
zaznaczyć, że jest to pierwsze tego 
typu wydawnictwo przygotowane 
przez nasze miasto. Chcę zazna-
czyć, że w tych wszystkich spra-

wach dużo wsparcia udzielił nam 
Senator Stanisław Jurcewicz, za co 
bardzo dziękujemy. 

Na przestrzeni kolejnych 
miesięcy mam zamiar…

Skoncentrować się przede 
wszystkim na przygotowaniu pro-
jektów unijnych. Myślę przede 
wszystkim o inwestycjach, które nie 
będą generowały w przyszłości tak 
wysokich wydatków bieżących, jak 
niektóre dotychczas realizowane 
zadania. Wobec ogromnego zadłu-
żenia naszej gminy musimy wybie-
rać tylko takie inwestycje, które nie 
zagrażają kondycji finansowej mia-
sta a służą jego rozwojowi.

Dziękuję za rozmowę, 
Paulina Walczewska

Wywiad z zastępcą burmistrza 
Bielawy – Witoldem Runowiczem

W trakcie jednej wizyty w wy-
branym urzędzie można otrzymać 
bezpłatny e-podpis, czyli profil za-
ufany. Pozwala on załatwić wie-
le spraw administracyjnych drogą 
elektroniczną, a więc bez wycho-
dzenia z domu i o dowolnej porze.

Osoby, które nie posiadają 
płatnego podpisu elektronicznego, 
mogą załatwiać sprawy urzędowe 
przez Internet za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej (ePUAP). Aby 

skorzystać z tego systemu informa-
tycznego, trzeba się w nim zareje-
strować i założyć profil zaufany.

Punkty potwierdzania profili 
zaufanych znajdują się w:
- Starostwie Powiatowym w Dzierżo-
niowie przy ul. Świdnickiej 38, 
- Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, 
- Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie 
przy ul. Piastowskiej 1,

Załóż Profil Zaufany

dokończenie ze str. 1

- Urzędzie Miejskim w Bielawie, ul. 
Piastowska 1, 
- Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, 
ul. Piastowska 29,
- Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. 
Jedności Narodowej 21. 

W najbliższym czasie po-
wstaną także punkty w urzędach 
w Niemczy i w Pieszycach.

Dwie grupy gimnazjalistów miały okazję porozmawiania 
z burmistrzem i przyjrzenia się pracy UM od środka

Zebranie w siedzibie Ogródków Działkowych „Zachód” 
przy ul. Kasztanowej w Bielawie

fot. Marzena Zdolska

Grzegorz Nowak został Komendantem Straży Miejskiej
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Uroczysta Inauguracja Pol-
sko – Czeskiego Roku Kulturalne-
go odbyła się 3 marca br. w Brau-
movie. W Infocentrum w Rynku, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy – Ewa Glura wraz z zastępcą 
burmistrza miasta – Małgorzatą 
Greiner, zaprezentowały kalendarz 
bielawskich wydarzeń kulturalnych  
na 2015 rok.

Zebranych gości przywitał 
Starosta Jaroslav Bitnar i Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjne-

go Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej – Julian Golak.

Głównym celem spotkania 
było przedstawienie propozycji im-
prez, zaplanowanych na 2015 rok 
oraz rozmowa na temat uczestnic-
twa w programie Wrocław Europej-
ska Stolica Kultury 2016.

Uczniowie Szkoły Artystycz-
nej w Broumovie uświetnili spotka-
nie przygotowanym programem ar-
tystycznym. 

Paulina Walczewska

Bielawa w Broumovie

Po raz czwarty, w dniach 14-
15 lutego br. Bielawa uczestniczy-
ła w Targach turystycznych „Rad & 
Reisen”, organizowanych corocz-
nie w halach wystawowych nasze-
go niemieckiego partnera, miasta 
Lingen. Obok Bielawy, tradycyj-
nie pojawiły się miasta partnerskie 
z Anglii, Francji i Hiszpanii, prezen-
tujące swoje propozycje spędzenia 
wolnego czasu.  

- Na wystawie pokazaliśmy 
naszą ofertę turystyczną skiero-
waną również dla turysty niemiec-
kiego. Zainteresowaniem cieszyły 
się nasze górskie trasy rowerowe, 
oraz niewielkie hotele zlokalizo-
wane w Górach Sowich. Nie bez 
znaczenia pozostaje jakość i cena 
oferowanych przez nie usług – po-
wiedział Krzysztof Stefański, pra-
cownik Referatu promocji Miasta.

Rad & Reisen to również 
okazja do zaprezentowania się kil-
kudziesięciu lokalnych firm, które 
reprezentują szeroko rozumianą 
gałąź turystyczną. To biura i or-
ganizacje turystyczne, sklepy ze 
sprzętem turystycznym i rowerami, 
wypożyczalnie łodzi czy przyczep 
kempingowych z okolic Lingen. 

Wystawa to również okazja do 
zaprezentowania nowych trendów 
i technologii pojawiających się w tu-
rystyce, np. elektryczne rowery gór-
skie czy „fatbike”  - rowery o bardzo 
szerokich kołach do jazdy po błocie, 
śniegu itp.  To okazja do poznania 
gustów i zapotrzebowania mieszkań-
ców miasta, które wpisane jest w ni-
zinny krajobraz rzeki Ems i przed-
stawienia im propozycji aktywnego 
wypoczynku w Górach Sowich. 

 Paulina Walczewska

Wizyta w Lingen 

Rozwój turystyki w Górach 
Sowich był tematem spotkania Za-
rządu Stowarzyszenia Turystycz-
nego Gmin Gór Sowich, które od-
było się 16 lutego w Dolnośląskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Bielawie. 

Na spotkanie przybyli: Dorota 
Konieczna-Enozel - burmistrz Pie-
szyc, Krzysztof Galiak - zastępca 
burmistrza Pieszyc, Piotr Łyżwa - 
burmistrz Bielawy, Marek Chmie-
lewski - wójt Gminy Dzierżoniów, 

Paweł Gancarz - wójt Gminy Sto-
szowice, Aleksander Siódmak – 
prezes BARL-u i Andrzej Hordyj – 
zastępca wójta Gminy Nowa Ruda. 

Przedstawiciele gmin oma-
wiali wstępne propozycje zwią-
zane z  rozwojem i promocją Gór 
Sowich. Wszystko to w ramach 
przygotowań do walnego zgro-
madzenia, które odbędzie się 23 
kwietnia br. Wówczas mają zapaść 
pierwsze decyzję, dzięki którym tu-
ryści będą w przyszłości zapewne 

Rozmawiali o Górach Sowich
częściej wybierali Góry Sowie, jako 
miejsce aktywnego wypoczynku. - 
Rozmawialiśmy o różnych sposo-
bach promocji naszych gór, między 
innymi za pomocą odpowiedniego 
oznakowania czy użycia narzędzi 
marketingowych, a także o możli-
wych inwestycjach. Potencjał na-
szego regionu jest ogromny, dla-
tego chcemy wykorzystać go jak 
najlepiej – mówił Piotr Łyżwa, bur-
mistrz Bielawy. 

Paulina Walczewska

W dniu 21.01.2015r. w sie-
dzibie Miejskiego Koła związku 
Kombatantów RP i BWP w Biela-
wie odbyło się spotkanie młodzie-
ży z Gimnazjum Nr 2 w Bielawie 
z Prezesem Zarządu Miejskiego 
Koła por. Bronisławem Wilkiem.

W spotkaniu udział wzięli: 
por. Bronisław Wilk – Prezes Miej-
skiego Koła Związku Kombatantów 
RP i BWP, ppor. Władysław Potoc-
ki -  Wiceprezes, mgr inż. Ewa Glu-
ra – sekretarz oraz Maria Grabowska 
– honorowy członek Miejskiego Koła 
Związku Kombatantów wraz z uczen-
nicami  klasy II z Gimnazjum Nr 2. 

Młodzież reprezentowały na-
stępujące osoby: Natalia Kuśnierz, 
Marta Kaczmarek, Magdalena Ru-
min i Natalia Piasecka. 

Po powitaniu uczestników 
spotkania por. Bronisław Wilk na 
prośbę młodzieży w krótkim za-
rysie scharakteryzował początek 
i przebieg wojny, oczami młodego 
człowieka pochodzącego z okolic 
Częstochowy. Opowiedział o ata-
ku Niemców na naszą Ojczyznę 
i ucieczkę z leśniczówki, w której 
ojciec był leśnikiem. 

W krótkim zarysie opisał za-
chowanie niemieckich żołnierzy 
w stosunku do cywilnych obywate-

li polskich, którzy stacjonowali w tej 
okolicy.

Bardzo wyraźnie opowiedział 
o wielkich zniszczeniach jakie po-
nieśli Polacy na początku wojny.  
Poruszył sprawę szpiegów nie-
mieckich działających na tym tere-
nie, co w dużym stopniu przyczyniło 
się do ogromu strat.  Por. Bronisław 
Wilk opowiedział młodzieży o swo-
im szlaku bojowym, o partyzantce, 
o obozie jenieckim i warunkach ży-
cia obozowego oraz o wyzwoleniu 
naszej Ojczyzny.

Por. Bronisław Wilk opowie-
dział jak wstąpił do Armii Krajowej, 

gdzie pełnił funkcję informatora 
oraz  w jaki sposób rozpracowywał 
sytuację Niemców. Opowiedział 
również jak został aresztowany 
i jak dostał się do obozu. Wspomi-
nał o gehennie, jaką przeszli w obo-
zie. Opowiedział również jak jeden 
z powstańców Warszawy uratował 
mu życie. Młodzież była zaszoko-
wana tymi wspomnieniami.

Końcowym etapem spotkania 
było wykonanie wspólnych zdjęć 
oraz zaproszenia do kontynuacji 
wspólnych spotkań.

Ewa Glura

Spotkanie w siedzibie bielawskich kombatantów

Dnia 12.02.2015r. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bielawie 
zorganizował zabawę walentyn-
kowo – karnawałową dla ok. 100 
dzieci. Oprawę muzyczną zapewnił 
p. Robert Letniowski, a liczne za-
bawy poprowadzili pracownicy tut. 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 
z wolontariuszami.

Dzieci wspaniale się bawiły, 
a atrakcją popołudnia były – z racji 
„Tłustego czwartku” - pyszne pącz-
ki zapewnione przez lokalnych cu-
kierników.

W tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować Wolontariuszom przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Biela-
wie, Panu Robertowi Letniowskiemu, 
Panu Mirosławowi Kwiatkowskiemu , 
Panu Adamowi Bober, właścicielom 
sklepu Kaprys w Bielawie oraz Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej nr 7.

„Trzeba życzliwości i dobroci, 
aby pomagać

Trzeba wielkości ducha,
aby pomagać bezinteresownie.

OPS dzieciom
Trzeba odwagi, aby nie zwa-

żając na przeszkody, wytrwale 
i do końca wyciągać przyjazną 
dłoń”

Za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność – z całego 
serca dziękujemy!

Katarzyna Czepirska 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:
W siedzibie tut. OPS, w ramach działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej prowadzone są: 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, w co drugi czwartek godz. 16:00
• Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w co drugi czwartek godz. 16:00
• Arteterapia – w każdy czwartek godz. 16:00
• Poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się
• Mediacje, porady mediatora w sytuacjach konfliktowych – po wcześniejszym umówieniu się. 

W siedzibie OPS w każdy poniedziałek od godziny 13:30 do 15:30 można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego.
Katarzyna Czepirska

Zarząd Miejskiego Koła Związ-
ku Kombatantów RP i BWP w Biela-
wie uprzejmie informuje, że w dniu 
1.03.2015r. z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dele-
gacja Zarządu Koła w składzie: por. 
Bronisław Wilk – prezes, por. Marian 
Con – Wiceprezes, ppor. Władysław 
Potocki – Wiceprezes złożyła wieniec 
i zapaliła znicze pod pomnikiem na 
Placu Kombatantów w Bielawie. 

W godzinach popołudnio-
wych, delegacja w składzie jw. 
wzięła udział w uroczystej akade-
mii, która odbyła się w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej.

Patronat nad akademią spra-
wowali:

-Burmistrz Piławy Górnej – 
mgr Zuzanna Bielawska,

-Dyrektor Gimnazjum im. Ze-
słańców Sybiru – mgr Edyta Lisow-
ska

-Dyrektor Ośrodka Kultury – 
mgr Anna Rudnicka

W części artystycznej wystą-
pili przedstawiciele młodzieży szkół 
z Piławy Górnej oraz chór Senio-
rów Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury.

Ewa Glura

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Bielawskie stoisko na targach w Lingen

Przedstawiciele gmin rozmawiali o promocji Gór Sowich

Oryginalna lekcja historii

Przedstawiciele Bielawy zaprezentowali nasz program kulturalny na 2015 rok

Zabawa walentynkowa w OPS Bielawa
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Nowy punkt kasowy
W trosce o jakość świadczonych usług, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oddał do Państwa dys-

pozycji nowy punkt kasowy. 
Wyremontowane pomieszczenie znajduje się w budynku głównym MZBM przy ul. 3 Maja 48, a kasa czyn-

na jest codziennie od 8:00 do 13:30 (we wtorki od 9:00 do 15:30).

Ogłoszenie o przetargu.
Lokal niemieszkalny do oddania w najem.

Lokal niemieszkalny (użytkowy), objęty wykazem znajduje się 
w budynku przy ul. Wolności 63 w Bielawie, na parterze pięciokondygna-
cyjnego budynku, składa się z czterech pomieszczeń oraz wc o łącznej 
powierzchni 151,38 m. Więcej informacji na stronie www.mzbmbielawa.
pl w dziale aktualności.

Dział Wspólnot Mieszkaniowych 
prowadzi sprawy z zakresu:

1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami 
wspólnot mieszkaniowych.

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów ponoszonych na utrzy-
manie części wspólnych nieruchomości z uwzględnieniem rozdziału na 
indywidualnych właścicieli lokali.

3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych.
4. Nadzorowanie wykonania uchwał podjętych na zebraniach 

wspólnot mieszkaniowych.
5. Przyjmowanie i realizacja wniosków o udzielenie pożyczki na 

remont nieruchomości wspólnej dla właścicieli.
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22 lutego skauci na całym 
świecie obchodzili swoje święto - 
Dzień Myśli Braterskiej - dlatego, 
że to dzień urodzin założycieli skau-
tingu, sir Roberta Baden-Powella 
i jego żony Olave Baden-Powell. 

Harcerze Hufca Ziemi Dzier-
żoniowskiej spotkali się tego dnia 
w Bielawie na terenie Zespołu 
Szkół Społecznych STO.

Po apelu i odczytaniu roz-
kazu Komendantki Hufca odbył 
się bieg terenowy z zadaniami dla 
wszystkich grup metodycznych: zu-
chów, harcerzy, harcerzy starszych 
i wędrowników. Po biegu wszyscy 
spotkali się na kominku przygoto-
wanym przez tegorocznych uczest-
ników kursu przewodnikowskiego 
“Cztery Żywioły” oraz przybocz-
nych drużyn harcerskich. Druży-
ny wymieniły się przygotowanymi 
na ten dzień kartkami z życzenia-
mi. W kominku wśród ponad 80 
uczestników wziął udział pwd. To-
masz Tkacz, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy.

Pomysł na skautowe święto 
pojawił się w 1926 roku na 4 Mię-
dzynarodowej Konferencji Skutek 
i Przewodniczek w USA. Począt-
kowo było to święto dziewcząt, 

jednak z czasem również skauci 
dołączyli do jego obchodów. Ten 
dzień to przypomnienie jak wielu 
jest skautów na całym świecie że 
wszyscy są dla siebie braćmi nie-
zależnie od koloru skóry, narodo-
wości, czy wieku. Mimo upływu już 
81 lat wciąż aktualne są słowa Ola-
ve Baden-Powell: „Nasze skrzy-
dlate myśli przelatują od jednego 
kraju do drugiego, daleko, daleko, 
ponad siedmioma morzami. Wraz 
z powiększaniem się naszych sze-
regów, uczucie przyjaźni rozsze-
rza się. W pełnym kłopotów świe-
cie, w którym dzisiaj żyjemy, nasze 
myśli dobrej woli mają nieocenioną 
wartość.”

Tego dnia skauci z całego świa-
ta wysyłają sobie kartki, pozdrawiają 
się, dziś najczęściej za pomocą e-ma-
ila lub mmsa. Biorą udział w zbiórkach 
na cele charytatywne, organizują raj-
dy, biwaki, czy też po prostu się spoty-
kają m.in. na kominkach, ogniskach. 
Nawet osoby, które opuściły już ruch 
skautowy zmieniają swoje zdjęcia 
profilowe i na portalach społeczno-
ściowych pojawiają się w mundurach, 
koszulach, chustach skautowych.

Czuwaj!
www.dzierzoniow.zhp.pl

Dzień Myśli Braterskiej

11 lutego 2015 r. do Działu 
Regionalno-Badawczego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) w Bie-
lawie z wykładem pt. „Między lę-
kiem a zachwytem. Zimowe od-
krycie Gór Sowich” przyjechał dr 
hab. Tomasz Przerwa. Spotkanie 
rozpoczęła dyrektor MBP Urszu-
la Ubych, witając licznie przyby-
łych sympatyków historii naszego 
regionu. Wykład zaszczycili swoją 
obecnością Małgorzata Greiner - 
zastępca burmistrza Bielawy oraz 
dr Rafał Brzeziński - historyk, któ-
ry o sportach zimowych również pi-
sał, m.in. w monografii Gór Sowich 
„W cieniu Wielkiej Sowy”.  Urszula 
Ubych przypomniała wszystkim ze-
branym, że dr Przerwa przyjechał 
do placówki z drugim wykładem, 
a jego pierwszy wykład nt. turysty-
ki w Górach Sowich odbył się we 
wrześniu 2014 r.

Podczas wygłaszanego wy-
kładu dr Tomasz Przerwa tłuma-
czył, co było lękiem, a co zachwy-
tem w organizowaniu sportów 
zimowych.

Lęk – związany był z zimą, 
która jeszcze w latach 60.-80. XIX 
w. w Górach Sowich była przekleń-
stwem. Zima to czas, kiedy ludzie, 
szczególnie z tych biednych rodzin, 
muszą przetrwać. W domach jest 
zimno, ludzie nie znają leków, które 
pozwoliłyby szybko zwalczać cho-
roby. Z jedzeniem i opałem też było 
krucho. Ludzie bali się zimy i cie-
szyli się, gdy była krótka. W wio-
skach sowiogórskich długa, mroźna 
zima po słabym urodzaju przynosi-
ła żniwo śmiertelne. W tym okresie 

w wioskach sowiogórskich potrafiła 
wymrzeć nawet jedna dziesiąta po-
pulacji. Dzieci nie chodziły zimą do 
szkoły, bo nie miały butów. Zima była 
okresem, na który nikt nie czekał.

Zachwyt, oczywiście zimą, 
z perspektywy historycznej jest 
świeżej daty. Dopiero z początkiem 
XX w. pojawia się coś, co można 
nazwać zachwytem. Z czasem ten 
zachwyt się rozwija. Coraz popu-
larniejsze stają się sporty zimowe 
i odkrywanie uroków zimy w gó-
rach. Ludzie zaczynają jeździć na 
nartach, pojawiają się saneczki. Po-
wstaje coraz więcej schronisk gór-
skich oraz towarzystw sportowych. 
W 1909 r. w Walimiu powstaje Zwią-
zek Narciarski, który ma swoje sek-
cje w Bielawie i Dzierżoniowie przy 
Towarzystwach Sowiogórskich. 
Oryginalne logo sekcji bielawskiej, 
w postaci znaczka-przypinki, znaj-
duje się w zbiorach Działu Regional-
no-Badawczego w Bielawie. Sekcja 

bielawska na tym terenie była naj-
bardziej aktywna. Organizowała 
święta zimowe, rozdawała plakietki 
dla zwycięzców zawodów. Bielawia-
nie przez długi czas byli siłą miej-
scowego narciarstwa.

W następnej części spotkania 
przybyli goście zadawali pytania dro-
wi Tomaszowi Przerwie. Na koniec 
wykładu, zaprzyjaźniony z bielawską 
biblioteką Zdzisław Maciejewski - po-
eta z Pieszyc - podarował do Działu 
znalezioną w okolicach Bielawy sta-
rą podkowę oraz pozostałości kordu, 
czyli broni plebejskiej.

Na koniec spotkania dyrektor 
MBP zachęciła do lektury książki 
dra Tomasza Przerwy pt. „Między 
lękiem a zachwytem. Sporty zimo-
we w śląskich Sudetach i ich zna-
czenie dla regionu (do 1945 r.)” 
i w podziękowaniu za wykład prze-
kazała rocznik miejski „Bibliotheca 
Bielaviana 2013”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Między lękiem a zachwytem. Wykład dra Tomasza Przerwy

Pada śnieg, sunie Krecik na sankach,
Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem le-
pią bałwanka,
Bolek i Lolek rzucają się śnieżkami,
Smerfy na puchu robią aniołki szyb-
kimi ruchami,
Czerwony Kapturek na śliskiej tafli 
robi piruety,
Upadając na lód, krzyknął tylko: o rety!

5 marca 2015 r. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Piastow-
skiej 19c odbyło się uroczyste za-
kończenie konkursu plastycznego 
„Zimowe przygody bajkowych boha-
terów na obrazkach”. Zadanie polega-
ło na przedstawieniu zimowej scenki 
z bajkowymi postaciami z książek.

Celem konkursu było m.in. in-
spirowanie dzieci do kontaktu z li-
teraturą, rozwijanie wyobraźni do 
plastycznego przedstawienia treści 
przeczytanego utworu, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej młodych 
twórców, wyrażanie nastroju za po-
mocą ekspresji artystycznej.

Do organizatorów wpłynęło 138 
prac plastycznych od dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz szkolnym. Jury 
w składzie: przewodnicząca Ewa 
Glura - prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy, współorganizatorka Mię-
dzynarodowych Plenerów Malarskich 
w Bielawie, uczestniczka plenerów 
artystycznych w Polsce i w Czechach 
w ramach Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej,  Małgorzata 
Greiner – zastępca burmistrza Biela-
wy, zaangażowana w życie kulturalne 
miasta i Zdzisław Golmont – fotograf, 
malarz-amator, biorąc pod uwagę 
wiek uczestnika, pomysłowość wy-
korzystanych materiałów, oryginal-
ność oraz estetykę wykonania, wyło-
niło 25 najlepszych prac. Wszystkich 
zwycięzców uhonorowano nagrodami 
książkowymi i dyplomami.

Oto lista laureatów: 
grupa przedszkolna – Julia 

Buczek (lat 6 – SPN), Róża Felu-
siak (lat 5 – PN z OI), Martyna Gła-
dysz (gr. 0 PP nr 4), Michał Kaptur 
(lat 5 – PN „Wesołe Krasnoludki”), 
Lena Pańczak (lat 5 – PJ „EAD”), 
Zuzanna Sieczka (lat 6 – SPN), 
Jakub Sokoliński (lat 5 – PN z OI) 
i Maja Tomaszewska (PN „Wesołe 
Krasnoludki”),

grupa dzieci z klas I-III - Artur 
Albiński (kl. V – SP nr 10), Szymon 
Dankowski (kl. I - ESP nr 7), Kinga 
Gil (kl. II - ESP nr 7), Agnieszka Let-
niowska (kl. III – SP nr 10), Adrian 
Łużyński (kl. I – SP nr 10), Daria Pu-
rzycka  (kl. I – SP nr 10), Karolina 
Rochna (kl. I – SP nr 10), Bartosz 
Walaszczyk (kl. I – SP nr 10) i Anna 
Wawrowska (kl. I – SP nr 10),

grupa dzieci z klas IV-VI – 
Maja Czapla (kl. IV – SP nr 4), Nata-
lia Lara (kl. V – SP nr 10), Weronika 
Michałkiewicz (kl. V – SP nr 10), Na-
talia Minkina (kl. V – SP nr 4), Oliwia 
Myszkowska (kl. IV – SP nr 4), Oli-
wier Połeć (kl. V – ESP nr 7), Antek 
Suchecki (kl.IV – SP nr 4) i Natalia 
Wnęczak (kl. VI – SP nr 10).

Na uroczystość wręczenia 
nagród i inauguracji pokonkursowej 
wystawy najlepszych prac organi-
zatorka konkursu, bibliotekarka Jo-
lanta Matuszczak, zaprosiła dyrek-
tor MBP Urszulę Ubych, członków 
jury oraz laureatów, którzy przyszli 
ze swoimi opiekunami. Spotkanie 
przebiegało w bardzo miłej, wręcz 
rodzinnej atmosferze. Uczestniczy-
ło w nim 60 osób. „Młodzi twórcy” 
z dumą pokazywali swoje prace 
i opowiadali co jest przedstawione 
na obrazku i jak go wykonali.

Nagrodami konkursowymi, 
które wręczała Małgorzata Greiner 
– zastępca burmistrza, dyrektor 

MBP wraz z pozostałymi członkami 
jury, były pięknie ilustrowane książ-
ki, z mnóstwem interesujących in-
formacji, które na pewno zaspokoją 
dziecięcą ciekawość świata i roz-
winą ich pasję badacza. Laureaci 
powędrują po Polsce z baśnią, wy-
biorą się w niezwykłą podróż po 
dawnych polskich dziejach i pozna-
ją bohaterów najpiękniejszych le-
gend, obejrzą wspaniałe cuda natu-
ry różnych zakątków Ziemi, odkryją 
historię niezwykłych miejsc i kul-
turę mieszkańców odległych kra-
jów, a to wszystko dzięki pięknym 
nagrodom książkowym. Dzieci od 
razu z ogromnym zaciekawieniem 
przeglądały otrzymane publikacje.          

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia pokonkursowej wystawy 
nagrodzonych prac „młodych twór-
ców” do MBP przy ul. Piastowskiej 
19c. Z pewnością dostarczy ona 
każdemu oglądającemu moc nie-
powtarzalnych wrażeń i przeniesie 
do cudownej bajkowej krainy w zi-
mowej scenerii z dziecięcych lat.

Autorom nagrodzonych prac 
gratulujemy. Wszystkim dzieciom 
i ich opiekunom dziękujemy za za-
interesowanie naszym konkursem 
plastycznym i zachęcamy do licz-
nego udziału w następnych organi-
zowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Bielawie. 

Jolanta Matuszczak 

Finał  konkursu  plastycznego 
- „Zimowe przygody bajkowych bohaterów na obrazkach”

Lutowe spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki (DKK), na którym oma-
wiano książkę znanego polskiego repor-
tażysty Jacka Hugo-Badera pt. „Długi 
film o miłości. Powrót na Broad Peak”, 
miało niezwykle emocjonujący przebieg.

Jacek Hugo-Bader uczestniczył la-
tem 2013 r. w wyprawie zorganizowanej 
przez Jacka Berbekę, mającej na celu 
odnalezienie ciał Macieja Berbeki oraz 
Tomasza Kowalskiego, zaginionych pod-
czas zimowej ekspedycji na Broad Peak. 
5 marca 2013 r. polska ekipa kierowana 
przez Krzysztofa Wielickiego w składzie: 
Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz 
Kowalski oraz Artur Małek, jako pierwsi 
na świecie zdobyli zimą ośmiotysięcznik 
Broad Peak. Niestety, ten nadludzki wy-
czyn wpisujący polskich „Ice Warriors” 
na karty światowego himalaizmu oku-
piony został życiem dwóch uczestników. 
Te tragiczne wydarzenia poruszyły całą 
Polskę, podzieliły i skonfliktowały środo-
wisko rodzimych himalaistów i wywołały 
kontrowersyjną dyskusję o odpowiedzial-
ności moralnej ocalałych uczestników.

Jacek Hugo-Bader w swo-
jej książce w niezwykle przejmujący 
sposób opisuje kulisy wyprawy po-
szukiwawczej, w której brał udział, 
walkę z własnymi słabościami oraz 

Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…
Jacek Hugo-Bader „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak” 

– tragiczna historia ICE WARRIORS – Lodowych Wojowników

niechęcią współuczestników przed-
sięwzięcia. W charakterystycznym 
dla siebie stylu przybliża czytelnikom 
chlubną historię polskiego himala-
izmu oraz próbuje zrozumieć pasję 
ludzi gór, niekiedy graniczącą wręcz 
z szaleństwem. Autor stara się bez-
stronnie przedstawić punkt widzenia 
zarówno ocalałych z feralnej wypra-
wy, jak i rodzin tragicznie zmarłych 
uczestników. Jacek Hugo-Bader opi-
suje także ekstremalne warunki pa-
nujące na tak dużych wysokościach 
i ich wpływ na organizm człowieka. 

Trudna tematyka poruszana 
przez Jacka Hugo-Badera wywarła na 
uczestnikach spotkania ogromne wra-
żenie i wywołała pełną emocji dyskusję. 
Książka pt. „Długi film o miłości. Powrót 
na Broad Peak” to mocna, poruszająca 
i wartościowa literatura godna polecenia 
nie tylko miłośnikom gór. Spotkanie DKK 
było bardzo udane, a stałym klubowicz-
kom niezmiernie miło było gościć nową 
uczestniczkę, panią Teresę Burską.

26 marca 2015 r. odbędzie się 
kolejne spotkanie DKK, podczas które-
go uczestniczki podzielą się wrażenia-
mi z wybitnego, nagrodzonego Oska-
rem, filmu Pawła Pawlikowskiego „Ida”.

ZAPRASZAMY!

Skauci świętowali w Bielawie

O lęku i zachwycie z dr Tomaszem Przerwą

Dzieci, które zwyciężyły w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe
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Art-Inkubator przy ul. Piastow-
skiej 19C w Bielawie prowadzi zapi-
sy do PRACOWNI TEATRALNEJ.

Zajęcia w „pracowni teatral-
nej” przeznaczone są dla młodzie-
ży szkół średnich, studentów i na-
uczycieli. Planujemy zrealizować 
kilka przedstawień teatralnych, któ-
re wystawimy w Art- Inkubatorze. 

W ramach Pracowni Teatral-
nej odbędą się warsztaty aktorskie 
dla młodzieży i studentów.

W programie zajęć są min. 
takie zagadnienia z dziedziny te-
atru jak: zadania aktorskie, emisja 
głosu, interpretacja tekstu, praca 
z wyobrażeniem, pantomima, ruch 
sceniczny, teatr lalkowy i drama-
tyczny, praca z rekwizytem, budo-
wa i gra aktora w masce, improwi-
zacja, ekspresja i deformacja ruchu 
scenicznego, piosenka, rytm i tem-
po w pracy aktora i wiele innych...

Pracownia Teatralna powsta-
ła z inicjatywy Jarosława Paczkow-
skiego (twórcy Grupy Teatralnej Te 
O Ka) w 1998 r. przy Centrum Sztu-
ki „IMPART” we Wrocławiu. Dzia-
ła również w Dolnobrzeski Kultury 
w Brzegu Dolnym.

Jest poszerzeniem aktyw-
ności Teatru Te O Ka o działal-
ność animacyjną, skierowaną do 
środowisk młodzieżowych, stu-
denckich i nauczycielskich. Zaję-
cia prowadzone są przez artystów 
z tego teatru, jak i zaproszonych 
gości.

Celem Pracowni Teatral-
nej jest rozbudzenie niezależnych 
i kreatywnych postaw będących 
źródłem teatru niekonwencjonal-
nego, rozwój zainteresowań i zdol-
ności oraz integracja młodzieży 
z różnych środowisk społecznych. 
„Chcemy poprzez warsztaty ar-
tystyczne zaznajomić młodzież 
z wieloma dziedzinami sztuk, które 
spotykają się na scenie teatralnej. 
Pragniemy poprzez przygotowy-
wanie z uczestnikami przedsta-
wień, ich tematykę i jednoczesny 
kontakt z interesującymi artysta-
mi wskazać im wartości postaw 
twórczych i rozbudzić potrzebę 
obcowania ze sztuką. Pracownia 
Teatralna jest „buforem i alterna-
tywą” dla powiększających się ne-
gatywnych ruchów wśród dzieci 
i młodzieży.

Celem Pracowni Teatralnej 
jest jest również założenie „młodzie-
żowego teatru” działającego przy 

ART-INKUBATORZE w Bielawie.
„Edukacja teatralna jest za-

równo wychowaniem przez teatr, 
jaki wychowaniem do odbioru te-
atru. Sprzyja zarówno kształtowa-
niu osobowości, jak i przygotowaniu 
świadomych krytycznych odbior-
ców – a pośrednio i twórców – 
współczesnej sztuki teatru...Pod-
stawowym zadaniem wychowania 
teatralnego winno być rozbudzanie, 
rozwijanie i pogłębianie wrażliwo-
ści i refleksji wychowanków… Nie-
mal zawsze teatr miał dostarczać 
wzniosłych, silnych przeżyć, ukazy-
wać piękno i twórczą wizję świata, 
pogłębiać rozumienie procesów hi-
storii i mechanizmów społecznych, 
nade wszystko jednak penetrować 
człowieka. Trudno określić ściśle, 
gdzie właściwie przebiega granica 
między teatrem a życiem społecz-
nym. Właściwie nie ma wyraźnego 
rozgraniczenia pomiędzy życiem 
a teatrem. Role sceniczne są prze-
cież w jakimś sensie dalszym cią-
giem ról życiowych, i odwrotnie: 
role życiowe bywają niekiedy skut-
kiem i dalszym ciągiem ról scenicz-
nych.” /E. Gofman/

Magdalena Cios 
Jarosław Paczkowski, 

tel. 888713546

Pracownia teatralna w ART-Inkubator

Konsultacje projektu Uchwały 
w sprawie wprowadzenia programu 
działań na rzecz rodzin wielodziet-
nych p.n. “Bielawska Karta Dużej 
Rodziny” 

Burmistrz Miasta Bielawa za-
prasza organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione wart. 3 
ust. 3 ustawy 0 działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzące działalność statuto-
wą na rzecz seniorów, do konsul-
tacji projektu Uchwały w sprawie 
wprowadzenia programu działań 
na rzecz rodzin wielodzietnych p.n. 
“Bielawska Karla Dużej Rodziny”.

Konsultacje przeprowadzone 
będą w okresie od 6 marca do 15 
marca 2015r. 

Projekt uchwały zostanie: 
1) Opublikowany na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.bip.um.bielawa.pl 

w zakładce “Organizacje pozarzą-
dowe”. 

Opinie do projektu należy 
składać na udostępnionym formu-
larzu w jeden z wymienionych niżej 
sposobów: 

1) osobiście w godzinach: 
7.30 -15.00 w Referacie Spraw Spo-
łecznych i Działalności Gospodar-
czej Urzędu Miejskiego (pok. nr 2 
przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie), 

2) drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: bjagiela-pastuszka@
um.bielawa.pl. 

Za przeprowadzenie konsultacji 
odpowiedzialny jest kierownik Referatu 
Spraw Społecznych i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miejskiego w Bielawie. 

Dodatkowych informacji udzie-
lają pracownicy Referatu Spraw 
Społecznych i Działalności Gospo-
darczej pod nr telefonu 74 83 28 703, 
74 83 28 755. 

Bielawska Karta Dużej Rodziny

6 marca br. w siedzibie Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej 
Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Biela-
wie odbyły się sprawozdawcze 
obrady Walnego Zgromadzenia 
Członków Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości 
w Bielawie. Podczas tegoroczne-
go spotkania rzemieślników, swo-
ją obecnością zaszczycili nas m.in. 
przedstawiciele Władz Miasta Bie-
lawa: z-ca Burmistrza Miasta 
p. Małgorzata Greiner i Przewod-
niczący Rady Miasta p. Zbigniew 
Dragan. W obradach prowadzo-
nych przez Przewodniczącego Pre-
zydium Kazimierza Rachowieckie-
go, udział wzięli także członkowie 
i pracownicy bielawskiego Cechu 
oraz licznie zaproszeni goście – 
Honorowi Członkowie Cechu i wie-
loletni przyjaciele naszej organiza-
cji. 

Podczas obrad Dyrektor Biura 
Cechu Katarzyna Wierzbicka pod-
kreśliła, że Cech funkcjonuje głów-
nie dzięki prowadzonym placów-
kom oświatowym w Zespole Szkół 
Cechu Rzemiosł Różnych w Biela-

wie oraz, że bardzo dużym atutem 
rzemieślniczej szkoły zawodowej 
jest to, że uczniowie spoza Bielawy 
oraz uczniowie Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej CRRiMP w Biela-
wie, którzy odbywają praktyczną 
naukę zawodu poza Bielawą, otrzy-
mują bezpłatne bilety na dojazdy, 
a dodatkowo po reformie oświato-
wej, uczniowie w naszej szkole od 
roku szkolnego 2012/2013 zyskują 
jeden dzień praktyki, tzn. w I kla-
sie są 2 dni na praktyce, w II kla-
sie – 3 dni, a w klasie III – 4 dni. Na 
koniec swojego wystąpienia doda-
ła, że Cech od 2013 roku prowadzi 
przy Zespole Szkół CRR Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego CRRiMP w Bie-
lawie, w którym przeprowadzane 
są kursy teoretycznej nauki za-
wodu dla pracowników młodocia-
nych. Do tej pory nasi uczniowie 
oraz uczniowie okolicznych szkół 
na takie kursy wyjeżdżali m.in. do 
Świdnicy i Jawora, a teraz dzięki 
prowadzonemu przez Cech ośrod-
kowi, kursy takie odbywają się na 
miejscu lub w Dzierżoniowie. Nad-
mieniła także, że w chwili obecnej 

prowadzone są kursy zawodowe 
w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych dla klas I, II i III. 
Dzięki takiej naszej ofercie eduka-
cyjnej, rodzice naszych uczniów 
zaoszczędzą na dojazdach swoich 
dzieci, a okoliczne szkoły zawodo-
we na opłatach pracowników mło-
docianych za kurs. 

Na zebraniu rzemieślniczym 
oprócz podsumowania działalno-
ści Cechu i Zespołu Szkół za rok 
2014, głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady Miasta Bielawy Zbigniew 
Dragan, który od wielu lat jest rów-
nież Honorowym Członkiem Cechu 
w Bielawie. Przewodniczący po-
dziękował bielawskiemu rzemiosłu 
za pielęgnowanie tradycji rzemieśl-
niczej i podkreślił, że dzięki odczy-
tanym sprawozdaniom za miniony 
rok, przebył sentymentalną podróż, 
ponieważ sam kilkanaście lat temu 
pełnił funkcję Starszego bielawskie-
go Cechu, a 11 lat temu był jednym 
z założycieli Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w  
Bielawie.

Katarzyna Wierzbicka

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie

Tegoroczny Dzień Kobiet 
świętowaliśmy w naszej placów-
ce w niekonwencjonalny sposób. 
Kobiety, panie, panny, dziewczy-
ny, uczennice zostały obdarowane 
kolorowymi, kwiatowymi przypinka-
mi. Symboliczny „Kwiatek dla Ewy” 
ozdobił odświętne kreacje.

W rytmie  fenomenalnej pio-
senki „Bądź moim natchnieniem”  
uczennice klasy II Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego i kla-
sy III Gimnazjum zaprezentowały 
się w strojach z różnych epok hi-
storycznych, różnych stron świata 
i różnych  zawodów i artystycznej 
fantazji.

Zadaniem  widzów było 
udzielenie odpowiedzi na pytanie 
„Kim jestem?”.  Po charaktery-
stycznych detalach strojów szybko 
zidentyfikowane zostały: Królew-
na Śnieżka, Kobieta Średniowie-
cza, Kobieta Renesansu, Kobieta 
Baroku, Dama z czasów Księstwa 
Warszawskiego Pozytywistyczna 
Feministka, Wyzwolona Kusiciel-
ka z XX Lecia Międzywojenne-
go, Mniszka,  Kobieta Dalekiego 
Wschodu i Współczesna Dziew-
czyna. 

Barwny korowód modelek był 
wstępem do prezentacji  multime-
dialnej „Kobieta zmienną jest…..” 
opartej na skojarzeniach słowniko-
wych i utrwalonych w codziennej 

polszczyźnie określeniach różnych 
wizerunków i portretów kobiecych. 
Ponieważ temat potraktowaliśmy 
z lekkim przymrużeniem oka w na-
szej  prezentacji zidentyfikowane 
zostały: muzy, heroiny, damy, królo-
we, księżniczki, fajne babki dziew-
czyny ale też babsztyle czy baby-
-dziwo.

Nietypową lekcję okolicz-
nościową zakończył  Pokaz Eko - 
Mody. Kreacje stworzone zostały 
z materiałów specjalnych. Głów-
nym budulcem architektonicznych 
konstrukcji zawieszonych na uro-
dziwych modelkach stał się papier 
gazetowy, serwetki  higieniczne 
i krepina. Oczywiście od dzisiaj sta-
nowimy konkurencję dla znanych 
kreatorów i stylistów  w świecie mo-
delingu. Udowodniliśmy przy oka-
zji, że można wystroić się z fanta-
zją za niewielkie pieniądze i mieć 
przy tym wiele uciechy.

Okazjonalna uroczystość 
w Szkołach Niepublicznych,  jak 
zawsze tak i tym razem, połączyła 
walory wychowawcze i poznawcze. 
Docenili to goście specjalni, Izabe-
la Piwko-Zadrożna oraz  Tomasz 
Tkacz.  Dla modelek i uczestników 
spotkania Stowarzyszenie „Ana-
nas” ufundowało czekoladowe nie-
spodzianki. 

Marta Latacz

Kobieta zmienną jest… 
w Szkołach Niepublicznych w Bielawie.

W ramach Pracowni Teatralnej odbędą się warsztaty aktorskie dla młodzieży i studentów

Uczennice zaprezentowały się w barwnych strojach

Obrady prowadził Przewodniczący Prezydium, Kazimierz Rachowiecki
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Zawodnicy Bielawskiego Klubu 
Sportowego Swim Team Bielawa, 3 
marca br. byli gośćmi w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie. Burmistrz Piotr Łyż-
wa spotkał się z dziećmi, które próbu-
ją swoich sił w pływaniu sportowym.

Klub rozpoczął swoją działal-
ność w sierpniu 2014 roku, a młodzi 
pasjonaci pływania ostro zabrali się 
do trenowania. W czasie 6 miesię-
cy reprezentowali Bielawę na za-
wodach w: Ciechanowie, Legnicy, 
Świdnicy, Dzierżoniowie, Wałbrzy-
chu, Oleśnicy, Nowej Rudzie, Ka-
towicach oraz na sylwestrowych 
zmaganiach w naszym mieście. 
Dodatkowo swoje umiejętności po-
kazali przepływając w dziewiętna-
ście osób ponad 96 km na Otylia-
dzie.  - Pół roku pracy z tymi dziećmi 
to wspaniały prognostyk na przy-
szłość - mówi Rafał Łacny, opie-
kun sportowców. - Plany są ambit-
ne - w tym roku czeka nas przygoda 
pływacka m.in w Popradzie ( Słowa-
cja) – w kwietniu, Wiedniu ( Austria) 
– w lipcu oraz na wielu pływalniach 
w kraju, a teraz przed zawodnikiem 
Damianem Drzyzgą wyjazd na Mi-
strzostwa Polski Juniorów do Olsz-

tyna, gdzie liczymy na dobre wyniki 
bielawianina. – dodaje.

Spotkanie z burmistrzem 
przebiegało w przyjaznej atmos-
ferze. Piotr Łyżwa pytał dzieci nie 
tylko o sukcesy, ale także o wy-
rzeczenia i poziom zaangażowa-
nia oraz o przeciwności, jakie sta-
wia im połączenie sportu i nauki.  
Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda 
Urząd Miejski. - Kilkunastoosobo-
wa grupa pływaków Z BKS SWIM 
TEAM zrobiła sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Będzie to dla nich pamiąt-
ka oraz powód do dumy, iż mogli 
spotkać się z osobą, która czuwa 
nad wszystkimi mieszkańcami Bie-
lawy i rozumie zagadnienia zwią-
zane ze sportem dzieci i młodzie-
ży. W klubie uczy się pływać oraz 
trenuje prawie 60 dzieciaków, co 
dowodzi, iż jest możliwość odcią-
gnięcia ich od komputerów i tele-
wizorów.  Pływacy z BKS SWIM 
TEAM dziękują panu Burmistrzowi 
za spotkanie oraz obiecują godnie 
reprezentować Bielawę na arenach 
w Polsce jak i poza granicami na-
szego kraju – dodaje opiekun.

Paulina Walczewska

O pływaniu z burmistrzem

Bebson Gold Team Bielawa od-
wiedził 16 lutego burmistrza miasta – 
Piotra Łyżwę. Była to pierwsza wizyta 
zawodników sekcji jiu-jitsu i miesza-
nych sztuk walki u nowego burmistrza. 
Zawodnicy zaprezentowali swoje do-
tychczasowe dokonania i podzięko-
wali władzom miasta za okazane zain-
teresowanie ich dyscypliną sportu. Na 
pamiątkę spotkania burmistrz otrzy-
mał z rąk trenera Sławomira Grabow-
skiego koszulkę klubową.

Bebson Gold Team powstał 
w sierpniu 2013 roku. Założycie-
lem sekcji i głównym trenerem jest 

Sławomir Grabowski, wieloletni za-
wodnik Gold Team, którego Mariusz 
Linke (utytułowany zawodnik BJJ), 
zaprosił do współpracy i otwarcia 
filii klubu w Bielawie. Dzięki temu 
wielu młodych bielawian ma szan-
sę doskonalić się w brazylijskim jiu-
-jitsu i mieszanych sztukach walki. 
Na treningi, które dzięki uprzejmo-
ści Zapaśniczego Klubu Sporto-
wego „Bielawianka” odbywają się 
w sali przy ulicy Waryńskiego, przy-
chodzi każdorazowo kilkadziesiąt 
osób. 

Paulina Walczewska

Bebson Gold Team u burmistrza

W sobotę na obiekcie Olimpijski FC we Wro-
cławiu został rozegrany turniej II AZS SMS Junior 
Saller Cup 2015, Ogólnopolski Turniej Młodziczek 
w Piłce Nożnej.  Po olbrzymiej ilości rozegranych 
spotkań bezkonkurencyjna okazała się ekipa UKS 
– u „Bielawianki” Bielawa.

Świetna zabawa, wiele spotkań i jeszcze więcej 
bramek można było oglądać od rana na wrocławskim 
tegorocznym turnieju II AZS SMS Junior Saller Cup. 
Zawodniczki z rocznika 2002 i młodsze miały okazję 
wziąć udział we wspaniałych zawodach, jakie zorgani-
zował nasz klub.

Na starcie pojawiło się aż szesnaście ekip, z cze-
go najliczniejsze grono liczył AZS Wrocław. Drużyna 
AZS I dotarła aż do finału, w którym musiała uznać 
wyższość UKS – u „Bielawianki” Bielawa, przegrywa-
jąc 0:1. Finał był niezwykle emocjonujący, ale zdecydo-
wanie lepsze okazały się zawodniczki z Bielawy, cho-
ciaż losy tego spotkania toczyły się do ostatnich sekund.

Gra toczyła się równolegle na czterech boiskach 
ze sztuczną nawierzchnią, a mecze były rozgrywane 
jeden raz po dwanaście minut. Dla młodych piłkarek 
było to znakomite doświadczenie, ponieważ każdy ze-
spół niezależnie od wyniku fazy grupowej miał zagwa-
rantowany udział w ośmiu spotkaniach. Turniej rozpo-
czął się o godzinie 10.00 a zakończył dopiero około 17, 
więc kibice mogli przez siedem godzin oglądać zma-
gania najmłodszych piłkarek.

W trakcie zawodów pojawił się na obiekcie były 
piłkarz i wieloletni kapitan Śląska Wrocław, Dariusz 
Sztylka. Oprócz emocji piłkarskich nie zabrakło innych 
atrakcji. Dziewczyny mogły skorzystać z nietypowej 
rozgrzewki za pomocą tańca Zumba, natomiast swo-
imi niebagatelnymi umiejętnościami popisywał się Pa-
weł Skóra, czyli mistrz świata i Europy w piłkarskim 
freestyle’u. Głosu na stanowisku spikera użyczył Pa-
weł Kościółek, który na bieżąco informował o tym, co 
działo się w konkretnych meczach.

To była świetna impreza z mnóstwem emocji 
piłkarskich i nie tylko. Cieszymy się, że tak duża licz-

ba drużyn zaszczyciła Wrocław swoją obecnością. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku turniej będzie 
cieszył się jeszcze większą popularnością. Dziękuje-
my kibicom za przybycie, a najmłodszym adeptkom 
futbolu za to, że dały nam tak wielką dawkę piłkar-
skich emocji.

Skład UKS-u „BIELAWIANKA” Bielawa: Mar-
ta Kaźmierczak, Zuzanna Kruk, Anna Czerwińska, 
Oliwia Silny (kpt), Aleksandra Sokołowska, Teresa 
Kruk, Marta Gnyl, Martyna Kruk, Zuzanna Szczepań-
ska. Jedną z najlepszych bramkarek została wy-
brana Marta Kaźmierczak.

Niestety po trzecim meczu Oliwka Silny dozna-
ła kontuzji kolana i musiała zakończyć turniej. Mamy 
nadzieję, że kontuzja której się nabawiła nie będzie 
groźna i szybko wróci do zdrowia. 

Według obiektywnych obserwatorów, najlepszą 
zawodniczką turnieju powinna zostać Anna Czerwiń-
ska, ale osoby wybierające najlepsze zawodniczki 
dziwnie tego nie dostrzegły. Ania gratulujemy i mamy 
nadzieję, że będziesz rozgrywała tylko takie turnieje.

W turnieju drużynę prowadził trener Andrey Za-
biyakin, trener Marek Pyziak reprezentował, w tym 
czasie, Radę Miasta Bielawa w turnieju samorządow-
ców w Piławie Dolnej. Dziękujemy rodzicom za wspa-
niały doping!

Wyniki spotkań:
Grupa D
UKS 6 INOWROCŁAW I - UKS BIELAWIANKA 1:7
bramki: Anna Czerwińska - 2, Zuzanna Szczepańska 
- 2, Oliwia Silny - 2, Gnyl – 1.
SMS ŁÓDŹ - UKS BIELAWIANKA 0:6
bramki: Szczepańska - 2, Marta Gnyl - 1, Aleksandra 
Sokołowska - 1, Oliwia Silny - 1, Martyna Kruk – 1.
UKS BIERUTÓW - UKS BIELAWIANKA 0:4
bramki: Oliwia Silny - 2, Anna Czerwińska, Marta Gnyl – 1.
Grupa F ( mistrzowska)
UKS 6 INOWROCŁAW II- UKS BIELAWIANKA 0:7
bramki: Anna Czerwińska, Zuzanna Szczepańska, 
Martyna Kruk - 2, Marta Kaźmierczak – 1.
BRONOWIANKA KRAKÓW - UKS BIELAWIANKA 0:6
bramki: Zuzanna Kruk, Teresa Kruk, Anna Czerwiń-
ska, Aleksandra Sokołowska, Martyna Kruk, Marta 
Gnyl – 1.
COMT BOLESŁAWIEC - UKS BIELAWIANKA 0:5
bramki: Anna Czerwińska - 2, Zuzanna Szczepańska, 
Aleksandra Sokołowska, Zuzanna Kruk – 1.
Półfinał:
SMS ŁÓDŹ - UKS BIELAWIANKA 0:6
bramki: Zuzanna Szczepańska - 2, Marta Gnyl, Anna 
Czerwińska, Teresa Kruk, Martyna Kruk – 1.
Finał:
UKS BIELAWIANKA - AZS WROCŁAW I 1:0
bramki: Zuzanna Szczepańska – 1.

Marek Pyziak

Bielawa najlepsza

Impreza odbyła się 14 lutego 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Bielawie. W turnieju w stylu 
wolnym dziewcząt i chłopców, wzięło 
udział 136 osób, reprezentujących pięt-
naście klubów z Polski i jeden z Czech. 
Młodzi zawodnicy otrzymali puchary, 
medale, pamiątkowe dyplomy i upo-
minki. Organizatorami turnieju byli: 
burmistrz Bielawy, powiat dzierżoniow-
ski, Dolnośląski Związek Zapaśniczy, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 
oraz UKS IRON BULLS BIELAWA. 

Paulina Walczewska

I Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
o Puchar Burmistrza Miasta

We wtorek 24 lutego podczas 
V sesji Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego odbyło się wręczenie  na-
gród w konkursie „ NGO- to jest to 
„ za uzyskane wyniki w  2014 roku 
w trzech kategoriach : najlepsza or-
ganizacja pozarządowa, lokalny li-
der organizacji pozarządowej oraz 
osoba lub firma wspierająca organi-
zacje z powiatu dzierżoniowskiego.

Wśród prawie 100 organiza-
cji działających na terenie Powia-
tu Dzierżoniowskiego klub MULKS 
JUNIOR Dzierżoniów od 15 lat nie 
ustanie prowadzi zajęcia sportowe.

Dzięki wysokim wynikom spor-
towym oraz wielkiemu zaangażowa-
niu sztabu trenerskiego wyróżnienie 
w kategorii : najlepsza Organizacja 
Pozarządowa przypadła MULKS 
JUNIOR Dzierżoniów. Wyróżnienie 
w kategorii : Lokalny Lider Organi-

MULKS JUNIOR Dzierżoniów z podwójnym wyróżnieniem

zacji Pozarządowej otrzymał trener 
naszego klubu Norbert Warchoł. Za-
rząd Klubu JUNIOR Dzierżoniów 
składa wielkie podziękowania na 

ręce Starosty Dzierżoniowskiego 
Pana Janusza Guzdka za wyróżnie-
nia w takich prestiżowym konkursie.

MULKS JUNIOR

Bielawscy samorządowcy wy-
grali coroczny halowy turniej piłki noż-
nej, organizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Dzierżoniowie i Gminę 
Wiejską Dzierżoniów. W turnieju dru-
żyn samorządowych, który odbył się 21 
lutego w hali sportowej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, 
wystartowały 4 zespoły reprezentujące 
samorządy – powiatu dzierżoniowskie-
go, miasta Dzierżoniów, gminy wiej-
skiej Dzierżoniów i miasta Bielawa. 

Bezapelacyjnie tegoroczny tur-
niej wygrali zawodnicy z Bielawy, wy-
grywając 6:0 z miastem Dzierżoniów, 
2:0 z powiatem dzierżoniowskim 
i 5:0 z gminą wiejską Dzierżoniów. 

Zwycięska drużyna wystąpiła 
w składzie: Piotr Łyżwa (kapitan), 
Tomasz Owczarek, Marek Pyziak, 
Grzegorz Raganowicz, Piotr Po-
korski, Norbert Warchoł, Tomasz 
Jazowski, Remigiusz Markowski  
i Łukasz Masyk. Pamiątkowy pu-
char odebrał kapitan zespołu bur-
mistrz Piotr Łyżwa. 

Drugie miejsce w turnieju wy-
walczyli reprezentanci gminy wiej-
skiej Dzierżoniów. Trzecią pozy-
cję zajęli samorządowcy powiatu 
dzierżoniowskiego, a na czwartym 
miejscu zawody ukończyło miasto 
Dzierżoniów.

Łukasz Masyk

Bielawa liderem

UKS „Bielawianka” była bezkonkurencyjna

Od lewej Marian Kowal, przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, 
Norbert Warchoł – trener MULKS Junior Dzierżoniów i Janusz Guzdek 
– starosta Powiatu Dzierżoniowskiego

Bebson Gold Team wręczył burmistrzowi koszulkę klubowąBurmistrz Piotr Łyżwa odebrał puchar 

Zwycięzcy z burmistrzem Piotrem Łyżwą i 
radną Rady Miejskiej Martą Masyk

Swim Team Bielawa odwiedził burmistrza
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza : 

20 – 22.03
SPONGEBOB: NA SUCHYM 

LĄDZIE 3D godz. 16.00 prod. 
USA

Życie w Bikini Dolnym nie 
mogłoby być lepsze dla wieczne-
go optymisty SpongeBoba (Tom 
Kenny) i jego przyjaciół: lojalnej 
rozgwiazdy Patryka (Bill Fager-
bakke), sardonicznej ośmiorni-
cy Skalmara (Rodger Bumpass), 
wiewiórki naukowca Sandy (Caro-
lyn Lawrence) i skorupiaka kapita-
listy pana Krabsa (Clancy Brown). 
Kiedy zostaje wykradziony se-
kretny przepis na kraboburge-
ry, odwieczni rywale SpongeBob 
i Plankton (Mr. Lawrence) muszą 
połączyć siły i udać się w podróż 
w czasie i przestrzeni, aby poko-
nać nikczemnego pirata Burgero-
brodego (Antonio Banderas) i zni-
weczyć jego plany na tworzenie 
wybornych smakołyków.

MIŁOŚĆ Z NETU godz. 
18.00 prod. USA

Gwyneth Hayden (Lacey 
Chabert) jest trzydziestokilkulet-
nią szefową marketingu u szczy-
tu kariery. Ma szafę pełną naj-
lepszych ciuchów, wymarzone 
mieszkanie i wspaniałych przyja-
ciół. Brakuje jej tylko ukochanego 
mężczyzny. Pod wpływem chwili 
tworzy profil na portalu randko-
wym dla ludzi z wartościami, ma-
jąc tym samym nadzieję na zna-
lezienie tego jedynego. Niestety 
próby zaimponowania wymarzo-
nemu mężczyźnie (Jonathan Pa-
trick Moore) kończą się fatalnie, 
gdy ten dowiaduje się o jej “fał-
szywej wierze”. Pozbywając się 
złudzeń, Gwyneth dostrzega, jak 
powierzchowne, pełne sztucz-
ności i udawania jest jej życie. 
Ciąg przezabawnych perypetii 
prowadzi ją do nawiązania praw-
dziwej relacji z tym jedynym. “Mi-
łość z netu” to niezwykle urocze, 
szczere i humorystyczne spoj-
rzenie na randki online. To pięk-
na historia o tym, że Boski plan 
jest idealny, nawet gdy nasz profil 
randkowy nie.

SNAJPER godz. 20.00 prod. 
USA

Żołnierz oddziału SEAL Ma-
rynarki Wojennej Stanów Zjed-
noczonych, Chris Kyle (Bradley 
Cooper) zostaje wysłany do Ira-
ku w jednym celu - ma chronić 
innych uczestników misji. Dzięki 
niezwykle celnym strzałom ratu-
je życie wielu żołnierzom na polu 
walki, a w miarę jak wieści o jego 

odwadze zataczają coraz szersze 
kręgi, zyskuje przydomek “Legen-
da”. Jego sława dociera również 
za linię wroga. Pozbycie się Kyle-
’a staje się najważniejszym celem 
rebeliantów, którzy wyznacza-
ją nagrodę za jego głowę. Jed-
nocześnie żołnierz toczy innego 
rodzaju bitwę - na własnym, ro-
dzinnym froncie. Choć przebywa 
na drugim końcu świata, stara się 
być dobrym mężem i ojcem. Mimo 
zagrożeń i dotkliwej rozłąki z ro-
dziną Chris służy w Iraku cztery 
kolejne zmiany. Po powrocie do 
dzieci i żony, Tayi (Sienna Miller) 
przekonuje się jednak, że nie po-
trafi zapomnieć o wojnie.

27 – 29.03
FRU godz.16.00 2D godz. 

18.00 3D prod. BEL/FRA
Ptaszek, który nigdy wcze-

śniej nie wychylił dzioba poza 
rodzinne gniazdo, zostaje przez 
pomyłkę przewodnikiem stada 
i ma poprowadzić grupę skrzydla-
ków do ciepłych krajów. Problem 
w tym, że nieborak nie ma zielo-
nego pojęcia, gdzie leży Afryka. 
Jednak za sprawą nowych pie-
rzastych przyjaciół i sympatycz-
nej biedronki, która ma trochę 
nierówno pod kropkami, mały bo-
hater pokaże wszystkim, gdzie 
ptaki zimują!

DISCOPOLO godz. 20.00 
prod. POL

Szalone lata dziewięćdzie-
siąte, kiedy nad Wisłą zagościła 
wolność. Wielka transformacja, 
gorączka złota, Polska śni amery-
kański sen. Spełniają się marze-
nia “od zera do Rockefellera”. To-
mek i Rudy (Dawid Ogrodnik, Piotr 
Głowacki), chłopaki z prowincji 
napędzani pasją i marzeniami, 
żegnają szarą rzeczywistość i ru-
szają na podbój discopolowych 
list przebojów. Karierę zaczynają 
od koncertów w remizach i wiej-
skich dyskotekach, by w końcu 
jako grupa LASER brawurowo 
wedrzeć się na muzyczne salo-
ny, czyli do wytwórni Alfa, w której 
króluje jedyny prawdziwy Polak, 
Daniel Polak (Tomasz Kot). Tam 
Tomek zakochuje się w pięknej 
i ekscentrycznej diwie Gensoni-
nie (Joanna Kulig), zdobywa kasę 
i sławę, a wszystkie dziewczyny 
tańczą już tylko dla niego. Lecz 
sukces ma swoją cenę - dolary 
pozornie dają wolność i swobodę, 
a z amerykańskiego snu można 
się szybko i brutalnie przebudzić.

18  marca
17.00 KatiaBee „Inne spojrzenie na pisankę” 

wernisaż wystawy  świątecznych ozdób wielkanoc-
nych. Czynna do 7 kwietnia. Art.galeria 2.11Art.inku-
bator I p.

 

19 – 24 – 26  marca 
g.17.00 -19.00 - Rodzinne warsztaty ozdabiania 

jajek wielkanocnych I (art.inkubator II p.3.1)
W programie:
- ozdabianie wydmuszek metodą batikową (wo-

skiem),
- wyklejanie wydmuszek słomą,
- malowanie wydmuszek,
- ozdabianie wydmuszek w stylu jajek faberge,
- zastosowanie techniki decoupage na wy-

dmuszkach.
Uwaga: Na warsztaty przychodzimy z co naj-

mniej 4 własnymi (białymi) wydmuszkami kurzymi. Ist-
nieje możliwość zakupu na miejscu wydmuszek gę-
sich (1,5 zł za sztukę) i  kaczych (1,2 zł za sztukę), na 
których również będziemy pracować. 

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i informacje 
pod nr.tel 748335333

20 marca
VII Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Sowio-

górski Bajarz” organizowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Starostwo Powiatowe. 
– sala konferencyjna Art.Inkubatora

24 i 26  marca
17.00 -19.00 - Rodzinne warsztaty ozdabiania 

jajek wielkanocnych  (art.inkubator II p.3.1)

2 kwietnia
17.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

w Konkursie Wielkanocnym oraz otwarcie wystawy 
pokonkursowej – art. Galeria – Art.Inkubator

15 kwietnia
18.00  (wernisaż) Leon Antoni Barański -  Sce-

nografia – plakat – wystawa retrospektywna. Art. Ga-
leria. – Art.Inkubator

Artysta w latach 70 - 80 XX wieku tworzył  sce-
nografię i plakaty do wielu spektakli teatralnych m.in. 
w legendarnym Teatrze Gong 2 z Lublina, Teatru Wy-
brzeże w Gdańsku, Teatrze im. Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim, Teatrze Polskim W Szczecinie, Te-
atrze im. Jaracza w Olsztynie oraz w Teatrze Telewizji: 
min. 1983 -Matka Courage B.Brechta. Pod koniec lat 
70 ub.w. był założycielem dzierżoniowsko - bielawskiej  
Galerii Kwarantanna. Wystawa czynna do 6 maja.

Zajęcia stałe:
- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elż-

bieta Zachowska : Soliści: poniedziałek i czwartek 
g.16.00;  Zespół wokalny „Erato” soboty 9.00 - 12.00 
17.00; Zespół „Quartet” czwartek18.00 20.00   –  Po-
zytywka 

- Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina 
prowadzi instr. Anna Rataj – Poniedziałek  g.16.30 – 
magazyn artystyczny Art.-Inkubator

- Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 
– sala prób orkiestry

- Mali Kreatorzy - piątki–17.00  art.inkubator pra-
cownia ceramiki - prowadzi    mgr inż.arch.krajobrazu 
A.Juraszek

Uwaga 
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 

w corocznym KONKURSIE WIELKANOCNYM 
Regulamin oraz dodatkowe informacje:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Wszyscy 

uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej ka-
tegorii wiekowej 

2. Uczestnicy stają do konkurencji indywidual-
nie, organizator wyklucza grupowe zgłoszenia. Każdy 
eksponat powinien być opatrzony metryczką z: imie-
niem, nazwiskiem, wiekiem wykonawcy. Nie przyjmu-
jemy surowych jaj!

3. Prace należy dostarczyć 30.03.2015, do biur 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie w Art 
Inkubatorze ul.Piastowska 19c, w godz.900 do 15.00 , 
tel.: 74 83 33 007, 74 83 35 3333. 

4. Powołana przez organizatora komisja przy-
dzieli tylko dwa pierwsze, równorzędne miejsca w ka-
tegorii: „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 KLASĄW kategorii 
tej tytuł „JAJA KLASĄ” zdobędzie te najpiękniejsze i zdo-
bione technikami tradycyjnymi, odznaczające się kunsz-
tem wykonania. Kategoria II – JAJO Z FANTAZJĄ. 

6. Główne kryteria oceny to: pomysłowość wyko-
rzystanych materiałów, fantazyjność, wkład pracy wła-
snej, nowatorskość pracy.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – ko-
sze pełne upominków na świąteczne stoły – nastąpi 2 
kwietnia 2015 w Art.Galerii  - Art Inkubatora - II piętro 

8. Prace konkursowe przechodzą na własność 
MOKiSu. 

Przepłynęła 20 

kilometrów!
Diana Boczkowska - zawodnicz-

ka klubu KS OSIR Bielawa trenuje pły-
wanie pod okiem Justyny Dądeli . Na 
co dzień uczęszcza do bielawskiego Li-
ceum im. Bolesława Chrobrego, które 
wspiera sportowców. Ostatnio zwycięży-
ła Otyliadę w Bielawie. Jest to ogólnopol-
ski nocny maraton pod patronatem Otylii 
Jędrzejczak, w którym uczestnicy mają 
za zadanie przepłynąć jak najdłuższy dy-
stans. 

Nastolatka pobiła rekord Bielawy wy-
nikiem 20km (800 basenów ) w 6 godzin. 
Jest to bardzo zadowalający wynik przed 
Pływackimi Mistrzostwami Polski Junio-
rów, do których się przygotowuje. Diana 
bardzo poważnie myśli również o zawo-
dach szermierczych oraz o trenowaniu 
pięcioboju.

Klub KS OSIR Bielawa, do którego 
uczęszcza to miejsce, gdzie zawodnicy 
mogą spełniać się nie tylko w pływaniu, 
ale także innych kategoriach sporto-
wych.  Od kilku miesięcy prowadzone są 
tu zajęcia z podstaw szermierki.  Dzię-
ki dotacji z Urzędu Miejskiego,  mło-
dzi sportowcy otrzymają również sprzęt 
szermierczy, co pozwoli na dalszy rozwój 
ich umiejętności. 

Maciej Nowak - prezes KS OSiR Bielawa

Diana Boczkowska pobiła rekord Bielawy


