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Marcowa sesja Rady Miej-
skiej Bielawy (28 marca) rozpoczę-
ła się od wręczenia podziękowań i 
gratulacji radnemu Władysławowi 
Kroczakowi i młodszemu aspiran-
towi Komisariatu Policji w Bielawie 
Dariuszowi Pajdzie za ich boha-
terską postawę, dzięki której 12 
marca uratowali życie mieszkance 
Bielawy, topiącej się w zbiorniku 
wodnym przy ul. Wojska Polskiego. 

Jak podkreślili wręczający 
podziękowania – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżyk oraz wiceburmistrz An-
drzej Hordyj - trzeba dużej odwa-
gi i silnego charakteru, aby w tak 
trudnej sytuacji zdecydować się na 
akcję ratunkową, nie zważając na 
własne życie i zdrowie, nie bacząc 
na swoje bezpieczeństwo. Z kolei 
postawa mł. asp. Dariusza Pajdy 
jest dowodem na to, że bielawscy 
policjanci są dobrze przygotowa-
ni do służby, jaką pełnią i potrafią 
sprawdzić się w najtrudniejszych 
sytuacjach. Obu Panom należą się 
podziękowania i szacunek wszyst-
kich mieszkańców Bielawy.

Były także podziękowania od 
Janusza Cąbera - przewodniczą-
cego Ponadpartyjnego Forum Sa-
morządowego, którego Władysław 
Kroczak jest członkiem.

Podziękowanie władzom 
miasta i radnym za docenienie 
postawy mł. asp. Dariusza Pajdy 
przekazał na sesji Waldemar Ko-
cyła – zastępca komendanta Komi-
sariatu Policji w Bielawie.

W dalszej części sesji radni 
rozpatrzyli projekty uchwał w spra-
wach:

- nadania nazwy ulicy w Bie-
lawie,

- Programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt,

- zmiany uchwały Nr 
XVI/167/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 30 listopada 2011 r. w spra-
wie harmonogramu pracy Rady 
Miejskiej Bielawy na 2012 r.,

- zmiany uchwały Nr XVII
/184/11Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy 
na 2012 r.,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/185/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia  2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
na I półrocze 2012 r.,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/187/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Ko-

Obradowali bielawscy radni
misji Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy za 
I półrocze 2012 r.,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/186/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodar-
czego na I półrocze 2012 r.,

- sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych,

- zmian budżetu gminy na 
2012 rok, 

- przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego,

- Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie.

Ponadto radni podjęli uchwa-
łę w sprawie uzupełnienia listy 
ławników do Sądu Okręgowego w 
Świdnicy na kadencję 2012-2015.

      Barbara Lesiewicz

Panie burmistrzu, wraz z 
wiosną rozpoczął się kolejny se-
zon inwestycyjny. Ruszyła realiza-
cja kilku strategicznych dla miasta 
zadań. Czy obecny rok będzie pod 
względem inwestycji równie inten-
sywny jak ten miniony?

- Faktycznie 2011 rok był re-
kordowy pod względem nakładów 
na inwestycje. Ich wartość sięgnęła 
wówczas 26 mln zł, a było to moż-
liwe dzięki naszej dużej skutecz-
ności w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych. W ubiegłym roku 
na rozwój miasta pozyskaliśmy 
blisko 15 mln zł. Myślę jednak, że 
2012 rok również będzie owocny 
pod tym względem. Już teraz na 
przykład rozpoczęła się adaptacja 
budynku po byłym biurowcu Biel-
bawu na Dolnośląski Inkubator Art-

-Przedsiębiorczości, a za kilka dni 
ruszy budowa ulicy Grunwaldzkiej 
wraz z kanalizacją deszczową i sa-
nitarną.

Powiedział Pan o prze-
budowie drogi dojazdowej (ul. 
Grunwaldzkiej) do bielawskiej 
podstrefy ekonomicznej. Czy jej 
budowa przybliży nas do pozy-
skania zewnętrznego inwestora?

- Droga o właściwych para-
metrach, która będzie zdolna ob-
służyć ciężki transport to koniecz-
ność. Jestem w stałym kontakcie z 
władzami Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Wałbrzy-
chu i wiem, że naszymi terenami 
poważnie interesuje się kilku in-
westorów. Rozmowy są mocno za-
awansowane, dlatego musimy być 
w pełni przygotowani. Teren przy 
ulicy Grunwaldzkiej objęty podstre-
fą jest bardzo atrakcyjnie położony, 
a jeśli dodamy do tego drogę wraz 
z pełną infrastrukturą, to jestem pe-
wien, że przedsiębiorcy z którymi 
rozmawiamy, zdecydują się zain-
westować właśnie tutaj.

Oferta inwestycyjna Biela-
wy nie kończy się na podstrefie 
ekonomicznej. To właśnie z myślą 

o przedsiębiorcach miasto wy-
budowało w minionym roku dro-
gi wewnątrz obwodnicy. Czy od 
tego czasu ktoś się zainteresował 
terenami przy alei Jana Pawła II i 
ul. ks. Romana Biskupa?

- Po wybudowaniu drugiej 
części obwodnicy, chciałem jak naj-
szybciej uzbroić teren wewnątrz 
alei Jana Pawła II. Przecież żaden 
inwestor nie zdecyduje się budo-
wać firmy na gołym polu, bez infra-
struktury drogowej. Nasze starania 
zakończyły się sukcesem, czyli po-
zyskaniem około 5 mln zł na budo-
wę ulic Kruczej i ks. Romana Bi-
skupa. Po zakończeniu inwestycji 
odbyliśmy wiele rozmów z przed-
siębiorcami, którzy chcą ulokować 
swój biznes na tym terenie. Proce-
dury przetargowe sprzedaży trzech 
działek jednohektarowych oraz 
dwóch mniejszych o powierzchni 
0,7 i 0,5 ha, już ruszyły, a ich za-
kończenie przewidziane jest w 
czerwcu tego roku. Zatem zainwe-
stowane przez miasto pieniądze 
zaczniemy odzyskiwać. Co ważne, 
pierwszy inwestor już pojawił się w 
tym miejscu, a jest nim wrocławski 

Burmistrz Miasta podjął de-
cyzję o nieprzedkładaniu Radzie 
Miejskiej Bielawy uchwały doty-
czącej wygaszania Gimnazjum 
nr 3. Decyzja wynika z uzyskanej 
przez burmistrza opinii prawnej w 
sprawie błędów proceduralnych, 
które miały miejsce podczas obrad 
Rady Miejskiej w dniu 22 lutego.

Błąd proceduralny polegał 
na dokonaniu zmian w porządku 
obrad (wprowadzeniu uchwały 
dotyczącej wygaszania szkoły w 
miejsce uchwały o likwidacji pla-
cówki), niezgodnie z ustawowym 
wymogiem bezwzględnej więk-
szości głosów. Za zmianą porządku 
obrad głosowało wówczas dziesięciu 
radnych, a powinno jedenastu.

Taka sytuacja może spowo-
dować stwierdzenie przez organ 
nadzoru – Wojewodę Dolnośląskie-
go, nieważności uchwały, mówiącej 
o zamiarze wygaszania Gimnazjum 
nr 3. W związku z tym Burmistrz 
Miasta podjął decyzję o nieprzed-
kładaniu radnym pod głosowanie, 
ostatecznej uchwały w sprawie wy-
gaszania szkoły. 

W nowym roku szkolnym 
Gimnazjum nr 3 przy ulicy Lotni-
czej, będzie funkcjonować w nie-
zmienionej formie organizacyjnej. 
Swoją decyzję Burmistrz Miasta 
przekazał dzisiaj na piśmie m.in. 
rodzicom uczniów i dyrektorowi 
szkoły. 

  Łukasz Masyk

Gimnazjum nr 3 nie zostanie wygaszone

O budżecie miasta, pozyskiwanych środkach, realizowanych i planowanych inwestycjach
- rozmowa z burmistrzem Bielawy Ryszardem Dźwinielem

Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja

„Dnia Samorządu Terytorialnego” i „Dnia Pracownika Samorządowego”
bielawskim Samorządowcom – urzędnikom, radnym, 

pracownikom oświaty i kultury oraz jednostek organizacyjnych

składamy serdeczne podziękowania
za Wasze zaangażowanie i codzienny wysiłek, za dbałość 
o rozwój naszej gminy, za dobre pomysły i mądre decyzje.

Dziękujemy także za otwarcie się na potrzeby obywateli naszego miasta i troskę o wspólne dobro. 
Potrzeba bowiem wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości, by dobrze służyć mieszkańcom.

Życzymy Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i powodzenia 
w podejmowanych działaniach oraz sukcesów w pracy, które znajdą uznanie, 

zostaną zauważone i docenione przez Bielawian.

     Z wyrazami szacunku

      Leszek Stróżyk                            Ryszard Dźwiniel
      Przewodniczący                                  Burmistrz 
 Rady Miejskiej Bielawy
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deweloper, który  przy ulicy Kruczej 
stawia dwa budynki wielorodzin-
ne, w sumie na 79 mieszkań. Cie-
szę się, że dzięki naszym działa-
niom teren będący niegdyś polem 
uprawnym, zyskał ogromny poten-
cjał.

W tym miejscu warto dodać, 
że Bielawa posiada ponad 30 ha 
uzbrojonych gruntów, przeznaczo-
nych pod działalność gospodarczą. 
Szacujemy, że ich łączna wartość 
wynosi około 15 mln zł. Uzyskane 
ze sprzedaży pieniądze zamierza-
my przeznaczać na kolejne przed-
sięwzięcia rozwijające nasze mia-
sto.

Realizowane inwestycje 
wiążą się z wydatkami, które na 
pewno obciążają nasz budżet. 
Czy Bielawę stać na to i czy fi-
nanse naszego miasta są bez-
pieczne?

- Mimo, że nasze miasto nie 
należy do najbogatszych, to w kwe-
stii finansów radzi sobie całkiem 
nieźle. Tylko w ciągu minionych 6 
lat dochody budżetu wzrosły o po-
nad 45milionów złotych. Jeszcze w 
2006 roku nasze dochody wynosi-
ły zaledwie 53 mln zł. Budżet mia-
sta wzrastał systematycznie, dzię-
ki czemu już w 2010 roku dochody 
Bielawy sięgnęły aż 98 mln zł. Taki 
wynik udało się utrzymać w minio-
nym 2011 roku.

Chciałbym wyraźnie podkre-
ślić, że stan bielawskich finansów 
jest bezpieczny. Zadłużenie miasta 
wynosi 43% przy możliwym zadłu-
żeniu na poziomie 60% całego bu-
dżetu. Mimo to chcę sukcesywnie 
obniżać nasz deficyt ze środków 
uzyskanych ze sprzedaży nieru-
chomości. Zmniejszenie deficytu 

pozwoli miastu dysponować więk-
szą rezerwą finansową, którą bę-
dzie można przeznaczyć chociażby 
na wkład własny, do inwestycji re-
alizowanych w przyszłości z fundu-
szy zewnętrznych.

Skąd bierze się taki wzrost?
- Było to możliwe dzięki wyso-

kiej skuteczności w pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych. Rekordo-
we w tym względzie były ostatnie 3 
lata. Od 2009 do 2011 roku zdoby-
liśmy w sumie 50 mln zł, dzięki któ-
rym wykonaliśmy wiele kluczowych 
przedsięwzięć. Wydatki na inwe-
stycje wzrosły od 2006 roku z 5,6 
mln zł do ponad 26 mln zł. W sumie 
na przestrzeni ostatnich 6 lat Bie-
lawa wydała na inwestycje prawie 
85 mln zł.  

Gospodarka, ekologia i tu-
rystyka stanowią o kierunkach 
rozwoju miasta. O gospodarce 
rozmawialiśmy, jak więc ocenia 
pan zaangażowanie dwóch po-
zostałych dziedzin w rozwój Bie-
lawy?

- W sferze ekologii Biela-
wa zaliczana jest do grona lide-
rów w całym kraju. Nasze sukce-
sy doceniają zagraniczni partnerzy, 
jak choćby Niemiecka Fundacja 
Ochrony Środowiska DBU, czy pol-
skie najważniejsze instytucje zaj-
mujące się poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego. Jesteśmy 
zapraszani do udziału w konferen-
cjach i warsztatach, jako pozytywny 
przykład innowacji w ekologii. Gdy-
by nie nasze sukcesy, nigdy nie po-
wstałaby Szkoła Leśna, ponieważ 
na jej budowę pozyskaliśmy pienią-
dze z fundacji DBU, Narodowego i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska oraz Regionalne-

go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Budowę 
placówki, którą rocznie odwiedza 
2,5 tys. osób, w 90%. sfinansowały 
te instytucje. Miasto dołożyło do in-
westycji około 200 tys. zł.

Może warto więc spróbować 
połączyć ekologię z turystyką?

- Unia Europejska i fundacja 
DBU przekazały także naszemu 
miastu pieniądze na odrestauro-
wanie zabytkowej przepompow-
ni po byłym Bielbawie i adaptację 
obiektu na Interaktywne Centrum 
Poszanowania Energii. Cen-
trum stanie się częścią turystycz-
nej ścieżki ekologicznej, któ-
rą otworzymy w przyszłym roku. 
Będzie się ona składać z wizy-
ty w Szkole Leśnej, Interaktyw-
nym Centrum Poszanowania 
Energii i Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii. Jako dodatko-
wą atrakcję włączymy zwiedza-
nie wieży widokowej kościoła pw 
WNMP i wizytę w Aquariusie.  
 Dobrą informacją dla mieszkań-
ców, ale też turystów jest to, że w 
tym roku na terenie Zbiornika Su-
dety udostępnimy strzeżone przez 
ratowników miejsce do kąpieli, 
z którego będą mogły korzystać 
całe rodziny. W czerwcu nato-
miast dokończymy zagospodaro-
wanie „Placu Elfickiego” na OWW 
Sudety. Zostanie tam zainstalowa-
na fontanna, pojawi się też spo-
ro zieleni, która nada ostateczny 
charakter temu miejscu. Już teraz 
zapraszam wszystkich Bielawian 
do korzystania z tych atrakcji.

Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja 

Wiadomości Bielawskich

- Bielawa wzbudza zaintere-
sowanie u inwestorów z różnych 
branż, a jej atrakcyjność biznesowa 
polega głównie na szerokiej ofercie 
nieruchomości i dobrej lokalizacji. 
Jako strefa prowadzimy rozmowy 
z przedsiębiorcami, którzy skłonni 
byliby zainwestować właśnie tut-
aj – powiedziała podczas spotka-
nia z burmistrzem Ryszardem 
Dźwinielem, Lidia Jarmułowicz 
- wiceprezes Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie przedsiębiorców in-
teresują nie tylko tereny, na jakich 
wybudowaliby hale produkcyjne, 
ale także istniejące już obiekty po-
przemysłowe, w których działal-
ność gospodarczą można byłoby 
prowadzić niemal od zaraz. Za-

Bielawą interesują się przedsiębiorcy
równo uzbrojonych terenów, jak i 
wielkopowierzchniowych hal w Bie-
lawie nie brakuje, dlatego istnieją 
duże szanse, że przynajmniej je-
den z obecnie zainteresowanych 
inwestorów, zdecyduje się prowa-
dzić biznes w naszym mieście. 

23 marca podczas wizyty w 
Bielawie, Lidia Jarmułowicz obej-
rzała wszystkie tereny oraz obiek-
ty przeznaczone na działalność 
gospodarczą. Nasza oferta będzie 
szczegółowo analizowana przez 
strefę i potencjalnych inwesto-
rów. Tego dnia wiceprezes WSSE 
oprócz obszarów typowo bizne-
sowych, zwiedziła również najcie-
kawsze ze względów turystycznych 
miejsca w Bielawie. 

  Łukasz Masyk

13 kwietnia uroczyście ob-
chodzono w Bielawie 72. rocznicę 
II Deportacji na Sybir. Uroczysto-
ści, których gospodarzami byli: Eu-
geniusz Kuszka – prezes Związku 
Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Leszek Stróżyk, roz-
poczęła msza święta za Ojczyznę, 
odprawiona w kościele pw. WNMP.

Dalsza część uroczystości 
miała miejsce na Placu Kombatanta, 
gdzie przybyli wysłuchali hymn pań-
stwowy, który zagrała orkiestra dęta 
SART, a następnie przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy powitał przy-
byłych na uroczystość i wygłosił oko-
licznościowe przemówienie.

„My, dziś tu zebrani na na-
szym bielawskim Placu Kombatan-
tów, przywołujemy pamięć o Po-
lakach przez wieki zsyłanych na 
Sybir. O tych dramatycznych dla 
naszego narodu wydarzeniach tu w 
Bielawie przypominają nam tablice: 
przy Obelisku o treści „Umarłych 
wieczność dotąd trwa, dopóki 
pamięcią im się płaci” - Braciom 
naszym zamęczonym na nieludz-
kiej ziemi Związek Sybiraków 
Bielawa 8 maja 2004 roku i tabli-
ca w naszym kościele pw. WNMP 
o bardzo wymownych słowach na-
szego wieszcza Adama Mickiewi-
cza: „Jeśli zapomnę o nich, to ty 
Boże na niebie zapomnij o mnie” 
- Braciom naszym zamęczonym 
na nieludzkiej ziemi Ci, którzy 
przetrwali 10 lutego 2003 rok.

W dalszej części przemówie-
nia przewodniczący przedstawił 
200-letnią historię tragedii zsyłki 

Polaków na Sybir, która rozpoczę-
ła się od wydania przez carycę 
Katarzynę nakazu zsyłania na Sy-
bir uczestników walki o Polskość, 
trwała podczas II wojny światowej 
i po jej zakończeniu aż do 1956 
roku. W sumie na Sybir wywiezio-
no 1.350.000 Polaków, z których 
co trzeci pozostał tam na zawsze, 
ponosząc śmierć od spalającego 
słońca latem, a zimą od siarczy-
stych mrozów, a także od głodu, 
chorób i katorżniczej pracy.

Po wystąpieniu przewod-
niczącego Rady odczytany zo-
stał Apel Poległych, przygotowany 
przez młodzież Gimnazjum Nr 2, 
a następnie wiązanki kwiatów pod 
Obeliskiem złożyli przedstawiciele: 
Rady i Zarządu Powiatu Dzierżo-
niowskiego, władz miasta Bielawa, 
Związku Sybiraków Ziemi Dzier-
żoniowskiej, Stowarzyszenia Kre-
sowian w Dzierżoniowie, Związku 
Kombatantów RP i BWP oraz OR 
Koło w Bielawie, Związku Inwalidów 
Wojennych w Dzierżoniowie, bie-
lawskich szkół gimnazjalnych i pod-
stawowych, Zespołu Szkół w Biela-
wie, Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł 
Różnych i MP w Bielawie oraz dele-
gacja Cechu Rzemiosł, Klubu Rad-
nych Ponad Podziałami, Zarządu 
i Klubu Radnych Ponadpartyjnego 
Forum Samorządowego RM, Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy, Komen-
dy Policji i Straży Miejskiej.

Na zakończenie zebrani wy-
słuchali Hymnu Sybiraków, do któ-
rego słowa napisał Marian Jonkaj-
tys, a muzykę Czesław Majewski.

  B.Lesiewicz

Uroczystości z okazji 72. rocznicy II Deportacji na Sybir

Od kilku miesięcy uczniowie 
bielawskich szkół podstawowych ko-
rzystają z bezpłatnych dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych. Dzieci z klas 
I-III rozwijają swoje zainteresowania 
lub uzupełniają wiedzę z wybranych 
przedmiotów. Z zajęć korzysta po-
nad pół tysiąca uczniów dzięki pozy-
skanym przez miasto funduszy z Unii 
Europejskiej, w wysokości 300 tys. zł.

W ramach projektu bielaw-
skie podstawówki wyposażone zo-
stały m.in. w tablicę interaktywną, 
specjalistyczne programy eduka-
cyjne, pomoce naukowe i sprzęt 
sportowo-rehabilitacyjny.

Rodzice przyznają, że pro-
gram stanowi dużą pomoc dla ich 
dzieci, ponieważ nauczyciele mają 
szansę pracować z uczniami w ma-
łych grupach, a przede wszystkim 
zorganizować zajęcia rozwijające 

dziecięce pasje. Poza tym uczniowie 
biorą udział w kółkach teatralnych, 
zajęciach sportowych, plastycznych, 
a także w konkursach i zabawach. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się wśród najbardziej uzdolnionych 
uczniów dodatkowe zajęcia mate-
matyczno-przyrodnicze. 

Program to nie tylko typowo 
szkolne kursy, ponieważ dzieci ko-
rzystają z zajęć logopedycznych, 
gimnastyki korekcyjnej i mają moż-
liwość uczestniczenia w spotka-
niach socjoterapeutycznych i psy-
choedukacyjnych. 

Program „Każdy jest waż-
ny – indywidualizacja procesu na-
uczania i wychowania uczniów klas 
I-III w Gminie Bielawa” ruszył od 
początku tego roku szkolnego i po-
trwa do końca 2012 roku. 

  Łukasz Masyk

Każdy jest ważny - bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów

Piękny sukces Marcina 
Sepełowskiego

Uczeń Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie - Marcin Se-
pełowski z klasy III a LO - odniósł 
piękny sukces na etapie centralnym 
tegorocznej XXXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej, zdobywając ty-
tuł laureata. Finał miał miejsce w Gdań-
sku w dniach 31 marca – 2 kwietnia. 
Najlepsi uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych z całej Polski zmagali się  w 
trzech konkurencjach. Musieli napisać 
pracę na jeden z 8 tematów zgodnych 
z wybranym zakresem tematycznym 
(archeologia, starożytność, średnio-
wiecze, epoka nowożytna, historia XIX 
wieku, historia XX wieku, historia par-
lamentaryzmu w Polsce, losy Polaków 
na Wschodzie po 17 września 1939 
roku). Następnie analizowali teksty źró-
dłowe z tych epok i odpowiadali na py-
tania dotyczące wybranej epoki histo-
rycznej oraz lektur historycznych.

Olimpiada Historyczna to ma-
jąca wysoką rangę ogólnopolska 
olimpiada przedmiotowa, mająca już 
niemal czterdziestoletnią tradycję. 
Jej głównym organizatorem jest Pol-
skie Towarzystwo Historyczne. Olim-
piada od lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem uczniów, a liczba jej 
uczestników stale rośnie, zbliżając 
się w ostatnich latach do 5 tys. osób.  

Marcinowi gratulujemy suk-
cesu  i zwolnienia z egzaminu ma-
turalnego z historii.

O budżecie miasta, pozyskiwanych środkach, realizowanych i planowanych inwestycjach
- rozmowa z burmistrzem Bielawy Ryszardem Dźwinielem

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści, przeznaczonych do zbycia, stanowiące  załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8  
do Zarządzenia nr 78/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku, wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1  do Zarzą-
dzenia nr 73/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku oraz wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki nr 1,2,3 do 
Zarządzenia Nr 81/2012 z dnia 18.04.2012.
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Kilka miesięcy po zakończeniu 
budowy dróg wewnątrz bielawskiej 
obwodnicy, pojawił się w tym miejscu 
pierwszy zewnętrzny inwestor. Jest 
nim wrocławska firma IgnerHome.

Deweloper kupił część tere-
nu w pobliżu alei Jana Pawła II oraz 
ulicy Kruczej i w pierwszych dniach 
kwietnia rozpoczął budowę osiedla 
mieszkaniowego o nazwie „Sowie 
Wzgórza”. Na początek staną tam 
dwa budynki posiadające w sumie 
79 lokali z garażami podziemnymi. 
Mieszkania będą dwu, trzy i cztero-
pokojowe o powierzchni od 34 do 
75m2. Wszystkie będą posiadać bal-
kon, a mieszkania na parterze ogród-
ki. Budowa powinna się zakończyć w 
marcu 2013 roku, ale już teraz wie-
le mieszkań znalazło swoich nabyw-
ców wśród bielawian, ale nie tylko. 

Jak twierdzą przedstawiciele 
dewelopera, zainteresowanie klien-
tów budzą nie tylko piękne widoki na 
Łysą Górę i pobliskie Góry Sowie, ale 
też doskonałe skomunikowanie przy-
szłego osiedla. Zapewnia to obwodni-
ca oraz niedawno wybudowane ulice 
Krucza i ks. Romana Biskupa. „Sowie 
Wzgórza” poszerzają obecnie dostęp-
ną w Bielawie ofertę nieruchomości. 

Mieszkańcy mogą bowiem sta-
rać się o mieszkania komunalne, 
spółdzielcze, Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego lub skorzystać z 
oferty dewelopera. Co ciekawe, już w 
sierpniu tego roku lokatorzy wprowa-
dzą się do dwóch nowych budynków 
przy ulicy Żeromskiego, należących 
do bielawskiego TBS-u. Wszystkie 48 
mieszkań - o powierzchniach od 35 do 
57 m2 - znalazło już swoich najemców. 

  Łukasz Masyk

„Sowie Wzgórza”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego  dla obszaru pomiędzy granicą z Gminą Wiejską Dzierżoniów a komplek-
sem Łysej Góry w  Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały Nr XXI/228/12 z 
dnia 28 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy granicą z Gminą Wiej-
ską Dzierżoniów a kompleksem Łysej Góry w  Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w/w planu miejscowego do dnia 
25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1. 

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

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

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

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do 
projektu planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 25 maja 2012 r., do Burmistrza Bielawy. 

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

UCHWAŁA Nr XXI/220/12 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Bielawie

Droga wewnętrzna przebiegająca od ulicy Krańcowej 
do ulicy Sportowej w Bielawie przez działkę geodezyjną o 
numerze 1110/11 obręb Północ otrzymała nazwę: ulica Aza-
liowa.

UCHWAŁA Nr XXI/221/12 w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt

Przyjęty program stosuje się do bezdomnych zwierząt 
domowych, w tym w szczególności do bezdomnych kotów i 
psów oraz zwierząt gospodarskich przebywających w grani-
cach administracyjnych Gminy Bielawa.

Realizatorem programu są: na poziomie Gminy – Bur-
mistrz, Stowarzyszenie Azyl oraz organizacje pozarządowe 
współpracujące z Gminą Bielawa, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXI/222/12 zmieniająca uchwałę Nr 
XVI/167/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 
2011 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Miejskiej 
Bielawy na 2012 rok

Zgodnie z przyjętą zmianą, ocena realizacji budżetu 
gminy za 2011 rok nastąpi na sesji 27 czerwca br.

UCHWAŁA Nr XXI/223/12 zmieniająca uchwałę Nr 
XVII/184/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej na 2012 r.

Nastąpiła zmiana tematów posiedzeń komisji w 
dniach: 2 kwietnia, 11 kwietnia, 4 czerwca, 18 czerwca.

UCHWAŁA Nr XXI/224/12 zmieniająca uchwałę Nr 
XVII/185/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bu-
dżetu i Finansów Rady Miejskiej na I półrocze 2012 r.

Nastąpiła zmiana tematów posiedzeń komisji w dniach 
3 kwietnia i 5 czerwca.

UCHWAŁA Nr XXI/225/12 zmieniająca uchwałę 
Nr XVII/187/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grud-
nia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej na 
I półrocze 2012 r.

Nastąpiła zmiana tematów posiedzeń komisji w 
dniach: 4 kwietnia, 9 maja i 6 czerwca.

UCHWAŁA Nr XXI/226/12 w sprawie sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych

Zgodnie z uchwałą: ustalono zasady usytuowania na te-
renie miasta Bielawa miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Wprowadzono także stały zakaz sprzedaży, po-
dawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych 
na terenie: stadionów, boisk, kortów, basenów i innych obiek-
tów sportowych, ponadto targowisk, muzeów, kin, bibliotek, 
obiektów kultu religijnego – w tym kościoła, kaplicy, domu mo-
dlitwy oraz na terenach przyległych do miejsc sprzedaży na-
pojów alkoholowych (poza miejscami do tego wyznaczonymi).

UCHWAŁA Nr XXI/227/12 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 rok wynosi: 
dochody – 96.605.182 zł, wydatki – 97.166.766 zł.

UCHWAŁA Nr XXI/228/12 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy 
granicą z Gminą Wiejską Dzierżoniów a kompleksem Łysej 
Góry w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXI/229/12 w sprawie Statutu Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bielawie

W przyjętym Statucie określono m. in.: cele i zadania 
Ośrodka, jego strukturę organizacyjną, majątek i gospodarkę 
finansową.

UCHWAŁA Nr XXI/230/12 w sprawie uzupełnienia 
listy ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na ka-
dencję od 2012 r. do 2015 r.

Radni dokonali uzupełnienia listy ławników i stwierdzi-
li wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w oso-
bach: Małgorzata Violetta Kozłowska i Krystyna Sehn.

UCHWAŁA Nr XXI/231/12 zmieniająca uchwałę Nr 
XVII/186/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Pla-
nowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na I 
półrocze 2012 r.

Nastąpiła zmiana tematów posiedzeń komisji w dniach 
5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca. Z planu pracy zostało wykre-
ślone posiedzenie w dniu 14 czerwca.

   Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
 podjęte na sesji w dniu 28 marca 2012 roku

A) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma 
kształt regularny zbliżony do trójkąta, oznaczona nume-
rem geodezyjnym1320/2, Obręb Południe, o pow. 5340 
m², oznaczona użytkami RIIIa i RIIIb, ujawniona w KW nr 
15432 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka położona w „dolnej” 
części Bielawy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie uli-
cy Księdza Romana Biskupa - jest to nowy obszar inwe-
stycyjny Bielawy. W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w 
drodze biegnącej wzdłuż działki, usytuowane są sieci: ka-
nalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa oraz sieć 
energetyczna. Odcinek drogi wzdłuż działki zostanie ukoń-
czony do października 2012 r. Dla tego obszaru obowią-
zuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biela-
wy, w którym nieruchomość przeznacza się pod zabudowę 
obiekatmi produkcyjnymi, składowymi i magazynami. Cena 
wywoławcza wynosi 310.000,00 zł /słownie: trzysta 
dziesięć tysięcy złotych/. | Przetarg odbędzie się w dniu 
11.05.2012 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro /.

1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek VAT, w wysokości 23%.

2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej dział-

ki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: 
Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 
0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 07.05.2012 r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Gminy Bielawa.

4) Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.

6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu: 

-dowodu wpłaty wadium,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, 

lub
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych 

pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jedno-

stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z re-
jestru 3 miesiące),

-cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców ( Dz.U. z 2004 r, Nr 167, poz.1758 z późniejszymi zmia-
nami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nie-
ruchomości.

7) Sprzedawca w terminie 21 dni, zobowiązany jest, 
licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić ku-
pującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. 
Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje 
przepadek wpłaconego wadium.

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz 
z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna 
jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na kon-
to Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 
1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarial-
nych.

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z siecia-
mi uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgod-
nieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie 
warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych 
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt 
przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do na-
bywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykony-
wano badań geotechnicznych gruntu.

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

13) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nie-
ruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-
87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegóło-
we informacje dotyczące warunków zagospodarowania i za-
budowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel. 74- 832-
87-51. 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa. 

28 marca  odbyło się w na-
szym mieście Forum dolnoślą-
skich ośrodków wsparcia dla  
osób z problemami zdrowia psy-
chicznego pod hasłem „Śro-
dowiskowe Domy Samopomo-
cy pomostem między chorobą a 
zdrowiem”. Na spotkanie przybyło 
ponad 40 osób, dyrektorów, kie-
rowników, terapeutów z 27 dolno-
śląskich ośrodków wsparcia (na 
31 funkcjonujących). Wśród za-

I FORUM  DOLNOŚLĄSKICH  ŚRODOWISKOWYCH  DOMÓW SAMOPOMOCY W BIELAWIE
proszonych gości byli inspekto-
rzy wojewódzcy z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: Dorota 
Kamińska i Maciej Szafarz; bur-
mistrz Bielawy   Ryszard Dźwi-
niel,  wiceburmistrz Dzierżoniowa 
Ryszard Szydłowski, ordynator 
Psychiatrycznego Oddziału Za-
mkniętego w Wałbrzychu Martyna 
Szurmińska. Podczas spotkania 
Pani ordynator wygłosiła wykład 
pt. ”Leczenie  szpitalne i co dalej”, 

w którym podkreśliła  ważną rolę 
funkcjonowania  ośrodków wspar-
cia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi w rehabilitacji leczni-
czej po leczeniu szpitalnym.

Forum  nie tylko pogłębiło 
wiedzę  profesjonalnej kadry, ale 
również było okazją  do wymiany 
doświadczeń i integracji   pracowni-
ków Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy.

1. Wodociąg publiczny Bielawa
Wodociąg oparty jest na wodzie 

mieszanej powierzchniowo-wgłębnej. 
Zaopatruje w wodę 99,9% mieszkań-
ców Bielawy oraz mieszkańców gminy 
wiejskiej Dzierżoniów zamieszkałych w: 
Ostroszowicach, Owieśnie, Myśliszo-
wie, Kietlicach, Józefówku i Jodłowniku. 
Procent zwodociągowania tych miej-
scowości to 83%.

Wody powierzchniowe służące 
do zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia należą do kategorii A2 i wyma-
gają prostego uzdatniania fizycznego – 
filtracji i dezynfekcji. Wody wgłębne za-
wierają duże ilości żelaza i manganu.

W 2011 r. pobrano do badania 
laboratoryjnego 23 próbki do badań 
fizyko-chemicznych i 19 do badań mi-
krobiologicznych wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Stwierdzono 
przekroczenia powyższych dopusz-
czalnych wartości parametrów che-
micznych w 2 próbkach. Przekroczenia 
dotyczyły żelaza, manganu i wolnego 
chloru. Podjęte przez WiK Sp. z o.o. 
natychmiastowe działania spowodo-
wały, że nie prowadzono postępowania 
administracyjnego w sprawie poprawy 
jakości wody.

INFORMACJA
NA TEMAT ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI WODY W GMINIE

Uzyskano poprawę stanu tech-
nicznego Stacji Uzdatniania wody w 
Bielawie, Jodłowniku, Ostroszowicach 
oraz Zbiornika Góra Maślana.

2. Pływalnia Miejska „Aquarius”
Stan sanitarno-techniczny i po-

rządkowy pływalni dobry. Jakość wody 
dobra. Na 60 przebadanych próbek 
wody nie stwierdzono żadnej, w której 
wykryto by chorobotwórcze gronkowce 
koagulazo-dodatnie.

3. Basen kąpielowy ul. Wysoka 1
Basen oparty na wodzie po-

wierzchniowej z zalewu „Sudety” w Bie-
lawie. W 2011 r. nie udało się doprowa-
dzić jakości wody w niecce basenowej 
po jej napełnieniu do stanu, w którym 
byłaby bezpieczna dla osób kąpiących 
się. W związku z powyższym basen nie 
był uruchomiony w sezonie letnim 2011 
r.

4. Ciepła woda użytkowa
W 2011 r. nie badano ciepłej 

wody użytkowej w kierunku bakterii z 
grupy Legionella w obiektach na tere-
nie gminy.

Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny
w Dzierżoniowie
Wiesława Bronowicka
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Od kilkunastu dni trwają in-
tensywne prace budowlane na te-
renie byłego biurowca Bielbawu 
przy ulicy Piastowskiej 19, który za 
kilka miesięcy pełnić będzie funk-
cję Dolnośląskiego Inkubatora Art-
-Przedsiębiorczości. Tempo prac 
na wszystkich kondygnacjach jest 
bardzo intensywne.

Obecnie w biurowcu pracuje 
40 osób, do obiektu wprowadzono 
również ciężki sprzęt, a wszystko 
po to, by jak najszybciej wyburzyć 
zbędne elementy i przygotować go 
do pełnej modernizacji. 

Z wnętrza budynku zniknie 
większość ścianek działowych, 
okien i drzwi, czyli niemal wszyst-
ko od podłogi aż po dach. Oprócz 
głównych ścian pozostaną jeszcze 
elementy zabytkowe, które podda-
ne będą szczegółowej renowacji. 
Prace budowlane potrwają do li-
stopada, później przyjdzie czas na 
wyposażenie budynku w niezbęd-
ny sprzęt oraz oddanie obiektu do 
użytkowania. Na inwestycję miasto 
pozyskało środki z Unii Europej-
skiej w wysokości około 5 mln zł. 

Dzięki tym pieniądzom nie 
tylko uda się uratować zabytkowy 
budynek, który został wzniesio-

Zabytek odzyskuje dawny blask
ny w 1875 roku, ale także nadać 
mu nową funkcję. Oprócz samego 
obiektu od zniszczenia uratowa-
na zostanie zabytkowa panorama 
dawnych zakładów włókienniczych 
Chrystian G. Dierig A.G, namalowa-
na w okresie szczytowego rozkwitu 
fabryki w 1910 roku. Praca znajdu-
jąca się w jednym z pomieszczeń 
jest dużym (rozmiary 158 cm x 564 
cm), panoramicznym obrazem, 
który w sposób bardzo precyzyjny 
utrwala wszystkie budynki dawnej 
fabryki, jak również okoliczną za-
budowę. Drobne elementy pierw-
szego planu takie jak samochody, 
pociągi czy nawet paczki posiadają 
nazwy firm, a ludzie wykonują kon-
kretną pracę. Renowację artystycz-
nej perełki wykona specjalistyczna 
pracownia. 

Tempo prac budowla-
nych jest bardzo intensywne  
na wszystkich kondygnacjach.

Uwaga - firma realizują-
ca inwestycję, chętnie zatrudni 
pracowników z terenu Bielawy 
do prac budowlanych. Szczegó-
łowych informacji w tej sprawie 
udziela Gminne Centrum Infor-
macji (ul. Wolności 109, tel. 74 
833 11 20). 

Na zaproszenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, Bielawa wzięła udział 
w konferencji poświęconej między-
narodowemu projektowi EnercitEE. 
Najważniejszą ideą przedsięwzięcia 
jest poprawienie efektywności ener-
getycznej w europejskich miastach 
oraz tworzenie podstaw prawnych 
dla zwiększenia udziału energetyki 
odnawialnej. W EnercitEE Bielawa 
angażuje się w jednym z jedena-
stu podprojektów, wspólnie z za-
granicznymi partnerami z Włoch, 
Francji, Niemiec oraz ze Szwecji.

Podczas wrocławskiej konfe-
rencji, w której uczestniczył m.in. 
Jerzy Tutaj z Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, reprezentujący 
Bielawę wiceburmistrz Andrzej Hor-
dyj przedstawił działania podejmo-
wane przez miasto na rzecz efek-
tywnego korzystania z energii oraz 
propagowania postaw proekolo-
gicznych. Swoje wystąpienie w trak-
cie konferencji miał także przedstawi-
ciel Komisji Europejskiej Nagy Gabor, 
który promował międzynarodową ini-
cjatywę na rzecz racjonalnego wyko-

Bielawa wśród liderów w zarządzaniu energią

A) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma kształt 
regularny zbliżony do prostokąta, oznaczona numerem geo-
dezyjnym 1320/3, Obręb Południe, o pow. 6744 m², ozna-
czona użytkami RIIIa, RIIIb, PsIII, ujawniona w KW nr 15432 
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo-
nowego w Dzierżoniowie. Działka położona w „dolnej” części 
Bielawy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ulicy Księdza 
Romana Biskupa - jest to nowy obszar inwestycyjny Bielawy. 
W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w drodze biegnącej 
wzdłuż działki, usytuowane  są sieci: kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, wodociągowa oraz sieć energetyczna. Dla tego 
obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielawy, w którym nieruchomość przeznacza się pod 
zabudowę obiekatmi produkcyjnymi, składowymi i magazy-
nami. Cena wywoławcza wynosi 410.000,00 zł /słownie: 
czterysta dziesięc tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się 
w dniu 06.06.2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro /. 

B) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma kształt 
regularny zbliżony do prostokąta, oznaczona numerem geo-
dezyjnym 1320/4, Obręb Południe, o pow. 10519 m², ozna-
czona użytkami RIIIa, RIIIb, PsIII, ujawniona w KW nr 15432 
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejo-
nowego w Dzierżoniowie. Działka położona w „dolnej” części 
Bielawy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ulicy Księdza 
Romana Biskupa - jest to nowy obszar inwestycyjny Bielawy. 
W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w drodze biegnącej 
wzdłuż działki, usytuowane  są sieci: kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, wodociągowa oraz sieć energetyczna. Dla tego 
obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielawy, w którym nieruchomość przeznacza się pod 
zabudowę obiekatmi produkcyjnymi, składowymi i magazy-
nami. Cena wywoławcza wynosi 640.000,00 zł /słownie: 
sześćset czterdzieści tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie 
się w dniu 06.06.2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro/. 

C) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma 
kształt regularny zbliżony do prostokąta, oznaczona nume-
rem geodezyjnym 1320/5, Obręb Południe, o pow. 10120 m², 
oznaczona użytkami RIIIa, ujawniona w KW nr 15432 prowa-
dzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie. Działka położona w „dolnej” części Biela-
wy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ulicy Księdza Ro-
mana Biskupa - jest to nowy obszar inwestycyjny Bielawy. 
W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w drodze biegnącej 
wzdłuż działki, usytuowane są sieci: kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, wodociągowa oraz sieć energetyczna. Odcinek 
drogi wzdłuż działki 1320/2 zostanie ukończony do końca 
października 2012 r. Dla tego obszaru obowiązuje plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, w którym 
nieruchomość przeznacza się pod zabudowę obiekatmi pro-
dukcyjnymi, składowymi i magazynami. Cena wywoławcza 
wynosi 650.000,00 zł /słownie: sześćset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2012 
roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. 
Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro/. 

D) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma 
kształt regularny zbliżony do prostokąta, oznaczona nume-
rem geodezyjnym 1320/6, Obręb Południe, o pow. 10335 m², 
oznaczona użytkami RIIIa, ujawniona w KW nr 15432 prowa-
dzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie. Działka położona w „dolnej” części Biela-
wy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ulicy Księdza Ro-
mana Biskupa - jest to nowy obszar inwestycyjny Bielawy. 
W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w drodze biegnącej 
wzdłuż działki, usytuowane są sieci: kanalizacji sanitarna, 
deszczowa, wodociągowa oraz sieć energetyczna. Odcinek 
drogi wzdłuż działki 1320/2 zostanie ukończony do końca 
października 2012 r. Dla tego obszaru obowiązuje plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, w którym 

nieruchomość przeznacza się pod zabudowę obiekatmi pro-
dukcyjnymi, składowymi i magazynami. Cena wywoławcza 
wynosi 630.000,00 zł /słownie: sześcset trzydzieści 
tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2012 
roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. 
Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro/. 

1) Do cen uzyskanych w przetargach zostanie doliczo-
ny podatek VAT, w wysokości 23%.

2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej dział-

ki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: 
Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 
0005 8600 0065, najpóźniej w dniu 01.06.2012 r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Gminy Bielawa.

4) Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.

6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu: 

-dowodu wpłaty wadium,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych peł-

nomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających 
wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

-cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców ( Dz.U. z 2004 r, Nr 167, poz.1758 z późniejszymi zmia-
nami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nie-
ruchomości.

7) Sprzedawca w terminie 21 dni, zobowiązany jest 
licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupu-
jącego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Nie-
stawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje prze-
padek wpłaconego wadium.

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz 
z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna 
jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na kon-
to Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 
1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarial-
nych.

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodaro-
wania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z siecia-
mi uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgod-
nieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie 
warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych 
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt 
przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do na-
bywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykony-
wano badań geotechnicznych gruntu.

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

13) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nie-
ruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-
87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegóło-
we informacje dotyczące warunków zagospodarowania i za-
budowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel. 74- 832-
87-51.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa. 

rzystywania energii - „Porozumienie 
między burmistrzami” (Covenant of 
Mayors). W inicjatywie Komisji Eu-
ropejskiej od kilku lat z sukcesami 
uczestniczy Bielawa, a efekty naszej 
działalności zaprezentował Kamil 
Wojciechowski z Urzędu Miejskiego. 

Zaangażowanie Bielawy w pro-
jekt EnercitEE, jak również w „Poro-
zumienie między burmistrzami”, przy-
nosi wymierne efekty. Nasze miasto 
inwestuje przede wszystkim w ener-
gooszczędne oświetlenie na ulicach, 
a także w budynkach użyteczności 
publicznej. W tych miejscach mon-
towane są specjalne reduktory oraz 
wymieniane są oprawy i żarówki na 
bardziej oszczędne i przyjazne dla 
środowiska. Ponadto od dłuższego 
czasu prowadzona jest termomoder-
nizacja budynków, a w ślad za tym 
następuje wymiana systemów grzew-
czych w obiektach publicznych. Wy-
mienione inwestycje, jak również 
skuteczna edukacja ekologiczna, 
przynoszą co roku oszczędności w 
zużyciu energii elektrycznej i ciepl-
nej, w wysokości ponad 200 tys. zł. 

  Łukasz Masyk

23 marca odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Członków Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, którego gośćmi byli 
m.in.: Leszek Stróżyk – przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy, Hen-
ryk Smolny – prezes Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa, Grażyna 
Smolińska – prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bielawie, Tade-
usz Kowalczyk – przewodniczący 
bielawskiego Zarządu Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz burmistrz 
Ryszard Dźwiniel i wiceburmistrz 
Mariusz Pach – jednocześnie 
członkowie Towarzystwa.

Sprawozdanie z pracy zarządu 
Towarzystwa za 2011 rok i całą kaden-
cję przedstawiła prezes Ewa Glura. 

W ciągu minionej kadencji 
Zarząd TPB odbył 35 posiedzeń, 
na których poruszano ważne spra-
wy związane z działalnością To-
warzystwa, a Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła 6 kon-
troli. W tym okresie wy-
dano szereg publikacji, 
m.in.: „Bielawskiej baweł-
ny blaski i cienie” autor-
stwa Krzysztofa Pludro, 
album fotograficzny „Bie-
lawa i okolice w obiek-
tywie” autorstwa Jaro-
slawa Florczaka, Rafała 
Smolińskiego i Zdzisława 
Golmonta, wznowiono 

wydanie I części albumu „Bielawa 
wczoraj i dziś” autorstwa Tadeusza 
Łazowskiego. Corocznie organizo-
wane były w Bielawie plenery ma-
larskie, odbywały się wernisaże wy-
staw o różnej tematyce, członkowie 
Towarzystwa byli członkami jury w 
różnego rodzaju konkursach. Rów-
nież corocznie Towarzystwo bardzo 
aktywnie włączało się w organiza-
cję Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, a członkowie To-
warzystwa brali czynny udział we 
wszystkich uroczystościach pań-
stwowych.

Sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej za okres całej 
kadencji przedstawił jej przewodni-
czący Józef Kosiński, który swoje 
wystąpienie zakończył wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Zarządowi 
Towarzystwa. Absolutorium zostało 
udzielone jednogłośnie. Zebrani rów-
nież jednogłośnie zatwierdzili plan 
pracy i plan finansowy na 2012 rok. 

W planie pracy ujęto m.in. takie za-
dania, jak: udział w jury konkursów, 
zorganizowanie spotkania z Tade-
uszem Szermerem, zorganizowanie 
koncertu muzyki reggae przez sekcję 
młodzieżową, zorganizowanie kon-
kursów fotograficznych, udział w te-
gorocznych obchodach Polsko-Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
oraz wydanie książki „Tworzenie 
społeczności bielawskiej” autorstwa 
Krzysztofa Pludro. 

Uczestnicy Walnego Zebra-
nia dokonali wyboru nowych władz 
Towarzystwa. Prezesem ponownie 
została Ewa Glura, w skład Za-
rządu weszli: Jarosław Florczak, 
Zdzisław Golmont, Piotr Szku-
dlarek, Eliza Orawiec, Piotr Ko-
niec i Tadeusz Dzigoński. Do Ko-
misji Rewizyjnej wybrano: Józefa 
Kosińskiego, Janinę Uwsiewicz 
oraz Ewę Kozakiewicz.

Ponadto zebrani podjęli 
uchwały w sprawie zmiany siedziby 
Towarzystwa (Os. Włókniarzy przy 
Ekologicznej Szkole Podstawowej 
nr 7) oraz w sprawie zmian w Sta-
tucie dotyczących: zbywania publi-

kacji, przedłużenia okresu 
trwania kadencji Zarzą-
du i Komisji Rewizyjnej z 
3 do 4 lat. Podjęto także 
uchwałę o przyjmowaniu 
w poczet członków Towa-
rzystwa młodzieży uczą-
cej się bez konieczności 
opłacania przez nią skła-
dek.   

Barbara Lesiewicz

Ewa Glura ponownie prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
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12 kwietnia piękną insceniza-
cją o Zmartwychwstaniu Pańskim 
rozpoczęło się śniadanie wielka-
nocne, zorganizowane przez „Ne-
stor” Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy.

Zaproszonych gości w oso-
bach: Leszka Stróżyka – przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy, wi-
ceburmistrza Mariusza Pacha oraz 
ks. Krzysztofa Pełecha – probosz-
cza parafii pw. Ducha Świętego przy-
witała dyrektor Grażyna Smolińska.

Były świąteczne życzenia. 
Wiceburmistrz Mariusz Pach po-
dziękował w swoim imieniu i prze-
wodniczącego Rady i burmistrza 
miasta za zaproszenie, podkreśla-
jąc jednocześnie serdeczną atmos-
ferę jaka tu zawsze panuje. „Widać, 
że czujecie się ze sobą dobrze, lu-
bicie ze sobą przebywać i rozumie-
cie się”. Wszystkim życzył przede 
wszystkim dobrego zdrowia oraz 
miłego spędzenia tego wyjątkowe-
go, świątecznego śniadania.

Ks. Krzysztof Pełech podzię-
kował za przygotowanie przedsta-
wienia o najważniejszym wydarze-
niu, jakim jest Zmartwychwstanie 
Pańskie. „Dla nas Chrystus żyje. 
Jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy. 
Niech Chrystus Zmartwychwstały 
rozjaśni Wam każdy dzień”.

A potem było już tylko spoży-
wanie przygotowanych posiłków: 
żurku, jajek, śledzi, sałatek i prze-
pysznych ciast.

*****
19 kwietnia na uroczystości z 

okazji wielkanocnego „JAJECZKA” 
spotkali się członkowie bielawskie-
go Zarządu Rejonowego Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Gośćmi spotkania byli: 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy oraz Ma-
riusz Pach – wiceburmistrz Biela-
wy.

Zdrowia i smacznego jajecz-
ka życzył wszystkim przybyłym 
przewodniczący związku Tadeusz 
Kowalczyk. Natomiast wicebur-
mistrz Mariusz Pach, podobnie jak 
na poprzednim spotkaniu podzię-
kował, w imieniu burmistrza mia-
sta i swoim za zaproszenie, życzył 
wszystkim dobrego zdrowia, a tak-
że omówił najważniejsze wydarze-
nia w mieście, realizowane i plano-
wane inwestycje, mające przede 
wszystkim na celu znalezienie in-
westorów, którzy stworzą nowe 
miejsca pracy.

Było tradycyjne spotkanie 
świąteczne, a więc żurek, jajeczka, 
wędliny, owoce i ciasta.

     Barbara Lesiewicz

Wielkanocne spotkania

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA Nr 70/12 
z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia, położonych w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej  Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, stanowiących własność Gminy Bielawa

Zarządzenie obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 
- działka o numerze ewidencyjnym 1133/9 obręb Północ,  o pow. 10.107 m², 

oraz  udział 1/5 w działce 1133/13 obręb Północ,  o pow. 1.921 m², która  stanowi 
drogę wewnętrzną,

- działka o numerze ewidencyjnym 1133/10 obręb Północ,  o pow. 10.173 m²,  
oraz  udział 1/5 w działce 1133/13 obręb Północ, o pow. 1.921 m²,  która  stanowi 
drogę wewnętrzną.

- działka o numerze ewidencyjnym 1133/11 obręb Północ, o pow. 13.700 m², 
oraz  udział 1/5 w działce 1133/13 obręb Północ,  o pow. 1.921 m², która  stanowi 
drogę wewnętrzną.

 - działka o numerze ewidencyjnym 1133/12 obręb Północ, o pow. 11.020 m²,   
oraz   udział 1/5 w działce 1133/13 obręb Północ,  o pow. 1.921 m², która  stanowi 
drogę wewnętrzną.

 - działka o numerze ewidencyjnym 1133/14 obręb Północ, o pow. 11.141 m², 
oraz udział 1/5 w działce 1133/13 obręb Północ,  o pow. 1.921 m²,  która  stanowi 
drogę wewnętrzną.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia ni-
niejszego wykazu, na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 10.04.2012 r. na okres 21 dni.  

20 mar-
ca w Cechu 
Rzemiosł Róż-
nych i Małej 
Przedsiębior-
czości w Biela-
wie odbyło się 
spotkanie zor-
gan izowane 
dla grona pe-

dagogicznego Zespołu Szkół CRR 
w Bielawie oraz mistrzów szkolących 
pracowników młodocianych, doty-
czące zmian w szkolnictwie zawodo-
wym obowiązujących od 1 września 
2012 roku. Spotkanie poprowadzo-
ne zostało przez p. Aleksandrę 
Grobelną z Wrocławia – promotora 
w województwie dolnośląskim ds. 
zmian w szkolnictwie zawodowym. 
W spotkaniu udział wzięło 26 osób. 

Promotor przestawił zgro-
madzonym najistotniejsze zmiany 
dotyczące klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, podsta-
wy programowej kształcenia za-
wodowego, organizacji kształcenia 
zawodowego, systemu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe oraz kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych. Niezwykle cie-

SPOTKANIE W CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W BIELAWIE NA TEMAT ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

kawym tematem spotkania, było 
ukazanie możliwości uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji w zawo-
dach w ramach obszaru kształce-
nia określonego w klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego, 
co w najbliższych latach sprawi, że 

zdobycie danego, wybranego za-
wodu będzie możliwe również dla 
osób dorosłych, nie posiadających 
wykształcenia zawodowego.

 Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w 

Bielawie

17 marca 
br. w obowiąz-
kowym spraw-
dzianie fryzjer-
skim udział wzięli 
uczniowie Zasad-
niczej Szkoły Za-
wodowej Cechu 

Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie oraz 

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH
uczniowie innych szkół odbywa-
jących   przygotowanie zawodo-
we w zakładach fryzjerskich zrze-
szonych w CRRiMP w Bielawie. 
W ramach sprawdzianu zadaniem 
uczestników w zakresie fryzjerstwa 
damskiego było uczesanie fryzury 
dziennej, nakręcenie trwałej ondu-
lacji, wyciskanie fal na mokro, na-
kręcenie pierścieni oraz strzyżenie. 

W ramach fryzjerstwa męskiego – 
strzyżenie i modelowanie fryzury 
klasycznej. 

W sprawdzianie udział wzięło 
14 osób (w tym z klasy I - 5 osób, 
z klasy II – 3 osoby i z klasy III – 6 
osób). Komisja oceniająca w skła-
dzie wykwalifikowanych fryzjerek 
w osobach Hanny Łaszczewskiej, 
Marii Gawlak i Zyty Łysoniak pod 
przewodnictwem Ewy Kordeckiej, 
spośród uczestników sprawdzia-
nu, zadecydowała, że I Miejsce 
spośród uczniów klas II Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej zajął KA-
MIL PIĄTEK, szkolący się w za-
kładzie fryzjerskim Pani Jolanty 
Buczyńskiej. Spośród klas III, I 
Miejsce zajęła uczennica klasy III 
ZSZ CRRiMP w Bielawie JUDYTA 
URBANIAK, szkoląca się również 
pod okiem Pani Jolanty Buczyń-
skiej. Komisja oceniająca stwier-
dziła, że bardzo wysoki poziom 
umiejętności fryzjerskich posia-
dają uczniowie klas I, stąd też na 
szczególne wyróżnienie zasłużyła 
Izabela Kłodowska szkoląca się 
w zakładzie fryzjerskim Tomasza 
Brzyskiego.

Prośba Akademii Medycznej
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy in-

terweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, 
kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. 

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swo-
jej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby po-
szkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który 
można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich 
informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. 

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na li-
ście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. 
Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in 
Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu 
wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowa-
nie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł 
jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg 
europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki, bo potem zapomni-
cie i przekażcie tę wiadomość dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

Uczniowie naszej szkoły bar-
dzo chętnie biorą udział w miejskich, 
gminnych, powiatowych i ogólnopol-
skich konkursach. Swoją wiedzę do-
skonalą na wielu zajęciach pozalek-
cyjnych, które oferuje nasza szkoła. 
W dążeniu do celu i osiąganiu naj-
wyższych laurów wspierają ich na-
uczyciele, którzy swoją pasję prze-
kazują podopiecznym.

Dzień 12 kwietnia 2012r. był 
dla nasz szczególnie szczęśliwy! W 
tym dniu odbyły się ważne konkur-
sy, w których nasi uczniowie zajęli 
najwyższe miejsca.

Karolina Czapla (kl. Va), Na-
talia Sawa (kl. VI a), Martyna Wró-
bel (kl. Va) zajęły I MIEJSCE w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 
UE i Krajach Europy, dzięki temu 
dostały się do eliminacji powiato-
wych. Opiekunem uczennic jest pani 
Magdalena Zagórska-Bajron. Na-
sza drużyna wykazała się na konkur-
sie niesamowitą wiedzą w zakresie 
UE i innych krajów Europy. 

Wojciech Suchecki z kasy 
VIa sięgnął po I MIEJSCE w Mię-
dzyszkolnym Konkursie „Odkryw-

ca Skarbów Bielawy”. Za swoje 
wspaniałe wystąpienie został wyróż-
niony nagrodą specjalną ufundo-
waną przez pana Tadeusz Łazow-
skiego. Opiekunem ucznia jest pani 
Barbara Boczula. Wojtek zachwy-
cił wszystkich swoją wiedzą na te-
mat Bielawy i sposobem prezentacji. 
Świetne - II MIEJSCE - zajęła Karo-
lina Czapla z kl. Va, w Międzysz-
kolnym Konkursie „Odkrywca 
Uroków Bielawy”. Jej multimedial-

na prezentacja bardzo się podobała 
i wzbogaciła wiedzę uczniów o wie-
le ciekawych  informacji. Opiekunem 
uczennicy jest pan Daniel Fydrych. 

Nasze osiągnięcia są efektem 
ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. 
Są także potwierdzeniem wysokie-
go poziomu nauczania w SP4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie.

Opracowanie artykułu: 
Barbara Boczula

CIESZYMY SIĘ Z OSIAGNIĘĆ NASZYCH UCZNIÓW!!!
SP4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE
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„Szkoła – mój drugi dom…”. 
Każdy z nas od małego słyszał te 
słowa i u większości wywołują one 
mieszane uczucia. Dlaczego tak 
jest? Odpowiedź wydaje się być 
jednoznaczna – dom kojarzy się z 
miejscem przyjaznym, przytulnym, 
estetycznym. O ile -  o ciepłą at-
mosferę tego miejsca starają się 
dbać pracownicy i uczniowie, tak 
kwestia wizualnych walorów zale-
ży od wielu innych czynników, które 
często są niezależne od ludzi zwią-
zanych zawodowo ze szkołą i  trud-
ne do zrealizowania.

Dyrekcja Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z 
władzami Urzędu Miasta Bielawa 
dokładają wszelkich starań, aby jak 
najbardziej umilić czas spędzony 
w tej placówce. Dzięki wielu zmia-
nom, jakie zaszły wewnątrz i na 
zewnątrz budynku, szkoła ta wzię-
ła udział w I etapie  prestiżowego  
konkursu „Modernizacja Roku 
2011”.

Nietrudno zauważyć, że bu-
dynek ESP7 zmienił swój wizeru-
nek. Dotychczasowa szara bryła 
przeistoczyła się w przyjazną dla 
oka budowlę, która teraz przycią-
ga wzrok swoimi ciepłymi, jasnymi 
barwami. 

Nie trzeba wchodzić do środ-
ka, aby zobaczyć, że zmiany do-
tyczą nie tylko samej szkoły. Na 

miejscu starego, mocno już wysłu-
żonego boiska sportowego pojawił 
się nowoczesny kompleks do gry 
w piłkę nożną i koszykową, któ-
ry został otwarty w grudniu 2011r. 
Powstałe na terenie ESP7 zaple-
cze sportowe „Orlik” niewątpliwie 
uatrakcyjni i podniesie poziom za-
jęć sportowych oraz stanie się 
wspaniałą alternatywą dla uczniów 
na spędzanie wolnego czasu.  

Bardzo ważnym, zwłaszcza 
dla dzieci, nowym elementem od-
mienionej ESP7 jest nowoczesny, 
bezpieczny i atrakcyjny plac za-
baw. Już po pierwszych  kilku cie-
płych dniach widać, jak pożądane 
jest to miejsce i ile radości sprawia 
uczniom korzystanie ze sprzętów 
tam zamontowanych. Wygląda ono 
bardzo estetycznie, a przy tym daje 
możliwość aktywnego               i ra-
dosnego spędzenia wolnego cza-
su, przede wszystkim najmłodszym 
uczniom tej placówki. 

Tuż obok szkoły powstał par-
king, który niewątpliwie ułatwi życie 
wielu pracownikom szkoły, rodzi-
com dowożącym swoje pociechy 
i mieszkańcom osiedla Włókniarz. 
Do tej pory dojazd do placówki, 
zwłaszcza w godzinach rannych, 
był mocno utrudniony, a zrealizo-
wane przedsięwzięcie podniesie 
walory nie tylko wizualne placówki, 
ale także sprawi, że łatwiej będzie 

znaleźć tutaj miejsce postoju.
Zmiany dotyczą nie tylko ele-

wacji budynku szkolnego i terenu 
do niego przyległego, ale nastąpi-
ły one również wewnątrz placówki.

Gruntowny remont został już 
zrealizowany na drugim i pierw-
szym piętrze. Odnowiono koryta-
rze, wszystkie gabinety lekcyjne, 
pomieszczenia gospodarcze i gabi-
nety dla pracowników szkoły. Dzię-
ki temu uczniowie mogą teraz miło, 
bezpiecznie i komfortowo posze-
rzać swoją wiedzę w odświeżonym, 
przyjemnym dla oka otoczeniu. 

Nasze gabinety lekcyjne 
przeszły gruntowną metamorfozę. 
Remont objął wymianę oświetle-
nia, nowe podłogi z tarketu i ścia-
ny oraz wymianę mebli. W odno-
wionych salach lekcyjnych zostały 
zamontowane tablice bezpyłowe. 
W większości gabinetów pojawiły 
się rzutniki multimedialne, a w wie-
lu pracowniach można uczyć się, 
korzystając z nowoczesnych tablic 
multimedialnych. Dzięki zaangażo-
waniu władz Urzędu Miasta Biela-
wa w remont i modernizację szkoły, 
praca w tak współcześnie urządzo-
nym i ładnym wnętrzu sprawia, że 
zarówno uczniowie, jak  i nauczy-
ciele zgodnie twierdzą, że nauka 
w nowych warunkach jest efektyw-
niejsza.

Uzyskany do tej pory efekt 
kosztował wszystkich pracowników 
szkoły, uczniów i osób związanych 
z tą placówką wiele pracy, cierpli-
wości i wyrozumiałości. Wyniki są 
jednak imponujące. Wiara w sens 
podjętych działań i wytrwałość w 
dążeniu do celu, a także efektywna 
współpraca dyrekcji Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Biela-
wie pani Małgorzaty Cieślik i pani 
Renaty Sznajder – Zając z Orga-
nem Prowadzącym – Jednostką 
Samorządu Terytorialnego sprawi-
ły, że podjęte przedsięwzięcie oka-
zało się sukcesem. Dzięki wysokiej 
jakości modernizacji, przeprowa-
dzonej na terenie Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7, obiekt 
ten został zgłoszony do konkursu 
Modernizacja Roku 2011. Trzy-
mamy kciuki, aby zakończył się on 
dla nas sukcesem.

Kamilla Jelonek

Modernizacja na „siódemkę”, czyli nowe oblicze ESP7

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bielawie był organizatorem 
debaty w ramach przygotowań do 
XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Debata odbyła się 28 marca w 
ramach projektu „Szkoła demokra-
cji”, który służy wyłonieniu uczest-
ników tegorocznej sesji Sejmu. Na-
leży dodać, że już raz uczniowie 
ZSO mieli zaszczyt brać udział w 
obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Projekt „Szkoła de-
mokracji” stanowi akcję 
edukacyjną i obywatelską 
mającą na celu: 

- rozpowszechnienie wśród 
młodych ludzi wiedzy o możliwo-
ściach podejmowania działań spo-
łecznych w szkole; 

- zidentyfikowanie liderów 
społecznych - osób o największym 
potencjale działania i realizowania 
kreatywnych projektów społecz-
nych; 

- umożliwienie młodym lu-
dziom podjęcia dyskusji o możli-
wościach i barierach dla podejmo-
wania aktywności społecznej na 
poziomie szkolnym; 

- wypracowanie przez mło-
dych ludzi zaleceń w zakresie 
zwiększenia udziału uczniów w ży-
ciu szkoły; 

- przybliżenie młodym lu-
dziom zasad funkcjonowania Sej-
mu RP i procesu legislacyjnego. 

Organizatorem projektu wyła-
niania uczestników XVIII Sesji Sej-

mu Dzieci i Młodzieży jest Fundacją 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
porozumieniu z Kancelarią Sejmu. 

W trakcie debaty uczest-
nicy uczestniczyli w dyskusji na 
temat następujących zagadnień: 

a) szkolne instytucje demo-
kratyczne i ich funkcjonowanie, 
pomysły na działania i poprawę 
ich funkcjonowania (np. samorząd 
uczniowski, rzecznik praw ucznia, 
rada szkoły, rada rodziców), 

b) udział uczniów we współ-
decydowaniu o szkolnych spra-
wach (o czym uczniowie mogą 
współdecydować jak zorgani-
zować procesy konsultacji i de-
cydowania o szkolnych spra-
wach przez ogół uczniów szkoły),  
c) jak szkoła w praktyce może 
uczyć demokracji i postaw obywa-
telskich. 

Uczniowie ZSO w Bielawie 
przystąpili do rywalizacji o manda-
ty posłów Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży, którego sesja odbędzie się 1 
czerwca 2012 r. w Warszawie. 

Komisja kwalifikująca re-
prezentację szkół oceniać będzie 
konkretne wnioski z debaty, formę 
debaty, zaangażowanie w debatę 
szerokiego i różnorodnego grona 
uczestników oraz rozpowszechnie-
nie rezultatów debaty w mediach 
lokalnych. 

  Łukasz Masyk
     foto:doba

Debata w Zespole Szkół Ogólnokształcących

W dniu 29 marca odbył się we 
Wrocławiu III etap Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego”. W 
tym roku konkurs poświęcony jest 
dziejom naszego oręża w latach 
1768-1864 (Od konfederacji bar-
skiej do powstania styczniowego). 
Zawody odbywały się na szczeblu 
wojewódzkim i wśród 22 startują-
cych znajdował się uczeń Gimna-
zjum nr 5 w Bielawie - Radosław 
Pohl z klasy III a. Ostatecznie uzy-
skał on 85 % pkt i znalazł się wśród 
7 laureatów finału wojewódzkiego. 

W tym samym miejscu i cza-
sie odbywał się finał wojewódz-
ki Olimpiady Tematycznej „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskie-
go 1768-1864” w kategorii liceal-
nej. Wśród najlepszych 11 uczniów 
dolnośląskich szkół ponadgimna-
zjalnych był także uczeń Liceum 
Ogólnokształcacego im. Bolesła-
wa Chrobrego w Bielawie - Bartek 
Sobol z klasy I a. W bardzo silnej 
stawce Bartek został sklasyfikowa-
ny na 4 miejscu uzyskując 197 pkt. 
Obu uczniom gratulujemy bardzo 
dobrego startu w tej rywalizacji !

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się 1 czerwca 2012 r.

Święta Wielkanocne są najra-
dośniejszym i najważniejszym świę-
tem w katolickim roku liturgicznym. 
Upamiętniają one śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, które dały 
odkupienie całej ludzkości. Wielka-
noc to prawdopodobnie święta, z któ-
rymi związana jest największa ilość 
zwyczajów i tradycji. Stąd właśnie po-
mysł na temat tegorocznego konkur-
su recytatorskiego uczniów 

klas I – III. Już tradycyjnie prze-
biegał on w czterech etapach: klaso-
wym, szkolnym, miejskim i powiato-
wym. 

15 marca 2012 r. w sali Kina 
M.O.K.i S. odbył się  XX Miejski 
Konkurs Recytatorski organizowa-
ny  przez Ekologiczną Szkołę Pod-
stawową nr 7 w Bielawie pod hasłem 
„Wielkanoc w poezji”. Uczestnikami 
byli uczniowie klas I – III   wszystkich 
bielawskich szkół podstawowych. 
Laureatami konkursu zostali: w kate-
gorii kl. I – Mikołaj Maciejewski  /SP 
10/, kl. II – Hanna Chorąży /SP 10/, 
kl. III – Tomasz Kubiak /SP 4/. Re-
prezentowali oni później 
Bielawę w konkursie po-
wiatowym. Nagrody oraz 
dyplomy ufundował 

M.O.K.i S. oraz To-
warzystwo Przyjaciół 
Bielawy, a upominki dla 
wszystkich uczestników 
Duszpasterze z Parafii Bo-
żego Miłosierdzia. 

 29 marca odbył się 
także w Kinie M.O.K. i S. 
X Powiatowy Konkurs 
Recytatorski pod tym 
samym hasłem. Organi-

„Wielkanoc w poezji”
zatorem była również Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Biela-
wie. W konkursie udział wzięli lau-
reaci eliminacji gminnych z  powia-
tu dzierżoniowskiego.  Jak zawsze 
konkurs przebiegał w trzech katego-
riach: kl. I, kl. II, kl. III. Jury oceniało 
dobór utworu, jego interpretację, dyk-
cję oraz ogólny wyraz artystyczny. W 
skład jury weszły: przewodnicząca – 
p. Ewa Glura /Towarzystwo Przyja-
ciół Bielawy/, członkowie –p. Jolanta 
Pawlak oraz p. Jolanta Matuszczak  
/Miejska Biblioteka Publiczna w Bie-
lawie/. Konkurs prowadziły uczenni-
ce kl.III a  z ESP 7 w Bielawie. Uro-
czystość uatrakcyjniły dziewczynki z 
klasy Ia i IIIa piosenkami o tematyce 
wielkanocnej. 

Laureatami  X Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Wiel-
kanoc w poezji” zostali: w katego-
rii klas I  - I miejsce – Marcin Kor-
diaka z Pieszyc, II miejsce – Mikołaj 

Maciejewski z Bielawy, III miejsce – 
Jakub Cyndzer z Dzierżoniowa , w 
kategorii kl. II – I miejsce – Sylwia 
Ścisłowska z Mościska,

II miejsce – Hanna Chorąży z 
Bielawy, III miejsce – Piotr Ullrich z 
Dzierżoniowa , w kategorii klas III – I 
miejsce – Martyna Zięba z Dzierżo-
niowa, II miejsce – Jonasz Protaziuk 
z Pieszyc, III miejsce – Tomasz Ku-
biak z Bielawy.

Laureaci otrzymali wspaniałe 
nagrody ufundowane przez:  M.O.K. 
i S. oraz księdza prałata dr Stanisła-
wa Chomiaka z Parafii W.N.M.P. w 
Bielawie. Wszystkie dyplomy przy-
gotował M.O.K. i S., a  upominki dla 
uczestników przekazało Biuro Pro-
mocji i Strategii Rozwoju Miasta Bie-
lawa. Nad przygotowaniami oraz 
prawidłowym przebiegiem konkur-
su czuwały Małgorzata Kołcz oraz 
Dorota Kornicka,  natomiast piękną 
dekorację wykonały Joanna Todryk 

i Urszula Letniowska z 
ESP 7 w Bielawie.  Organi-
zatorzy pragną wyrazić po-
dziękowanie za wspaniałą 
współpracę pracownikom 
M.O.K. i S. w Bielawie oraz 
wszystkim sponsorom za 
wsparcie i zrozumienie.

Zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji 
konkursu już za rok.

Małgorzata Kołcz
Dorota Kornicka
ESP 7 w Bielawie
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Koszykarska reprezentacja 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 
10, zdobyła brązowe medale podczas 
Finału Dolnośląskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Pierwsze dwa miejsca w 
finałowym turnieju zajęły zawodniczki 
ze Zgorzelca oraz z Wrocławia. Suk-
cesu pogratulował zawodniczkom 
bielawskiej „dziesiątki”, Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel.

Spotkanie z medalistkami oraz 
trenerem zespołu Tomaszem Jazows-
kim, odbyło się 22 marca w Urzędzie 
Miejskim. Sportowego osiągnięcia bur-
mistrz pogratulował trenerowi, a także 
całej drużynie, w której skład wchodzą: 
Weronika Woźna, Dominika Drygaś, 
Agnieszka Wierzbicka, Nikola Lor, 
Justyna Augustyniak, Oliwia Wol-
ska, Aleksandra Malka, Aleksandra 
Janicka, Anna Sobczyńska, Karoli-
na Tylak i Aleksandra Hołub. 

Składając gratulacje bur-
mistrz powiedział między innymi, 
że wywalczone medale są nie tyl-
ko bardzo dobrym wynikiem spor-
towym, ale jednocześnie podtrzy-
maniem tradycji koszykarskich 
sukcesów Szkoły Podstawowej 
nr 10. Koszykarze i koszykarki z 
tej szkoły regularnie bowiem od-

noszą sukcesy, nie tylko w turnie-
jach rangi wojewódzkiej. Na pa-
miątkę wizyty drużyna otrzymała 
profesjonalne piłki do koszyków-
ki. Natomiast Burmistrz otrzymał 
na pamiątkę zdjęcie zespołu,  
które można oglądać w sali kon-
ferencyjnej urzędu.

  Łukasz Masyk 

III miejsce w województwie koszykarek z bielawskiej „dziesiątki”

27 marca w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie odbyły 
się kolejne zajęcia z cyklu „Nauka 
poprzez zabawę”. Tym razem Lech 
Tkaczyk - autor bajek muzycz-
nych i słuchowisk edukacyjnych 
dla dzieci, właściciel Wydawnictwa 
Astrum, wprowadził przedszkola-
ki do świata kolorów. W zajęciach 
uczestniczyły dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola MONTESSORI 
i Ekologicznego Przedszkola Nie-
publicznego wraz z nauczycielka-
mi:  Elżbietą Rybaczuk i Krystyną 
Bednarczyk.

Pisarz zabrał „Misie” i „Wę-
drowniczki” w magiczną podróż 
do parku, podczas której przed-
szkolaki poznawały otaczającą je 
przyrodę. Maluchy dowiedziały się 
również o pracach porządkowych 
związanych z nadejściem wiosny, 
a także uczyły się rozpoznawać 
całą gamę kolorów na podstawie 
barw tęczy. Lech Tkaczyk przeczy-

tał dzieciom również fragment baj-
ki edukacyjnej własnego autorstwa 
pt. „Jak przedszkolaki park sprzą-
tały i kolory poznawały”, w celu po-
wtórzenia i utrwalenia poznanych 
kolorów. Maluchy chętnie odpowia-
dały na zadane przez autora pyta-
nia, którego zamiarem było ćwiczyć 
ich pamięć i spostrzegawczość. 

Na zakończenie spotkania 
Lech Tkaczyk zachęcił dzieci do 
tańca w rytm piosenki zatytułowanej 
„Miś w tornistrze”, do której sam na-
pisał słowa. Tradycyjnie przedszko-
laki zrobiły sobie pamiątkowe zdję-
cia z pisarzem oraz ustawiły się w 
długą kolejkę po jego autograf. 

Dzieci wracały do przedszko-
la w wesołym nastroju, a panie na-
uczycielki wyraziły chęć przyjścia 
w kwietniu na kolejne spotkanie z 
cyklu „Nauka poprzez zabawę”, na 
którym dzieci będą uczyły się roz-
poznawać godziny.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna
Spotkanie z bajką edukacyjną o kolorach

Powszechnie wiadomym jest, 
że w Bielawie od lat mieszkają sio-
stry zakonne opiekujące się chorymi 
dziećmi. Potocznie mówi się, że pro-
wadzą „Caritas” czy też Dom Dziec-
ka. Dla lepszej orientacji chciałyby-
śmy sprostować pewnie informacje 
oraz przybliżyć historię naszej dzia-
łalności w Bielawie. 

Należymy do Zgromadze-
nia Sióstr Augustianek, które na 
terenie Bielawy ma dwa domy 
zakonne – przy Parafii Miłosier-
dzia Bożego (dolna Bielawa)  
i przy pl. Wolności, gdzie mieści się 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy. 
Naszym powołaniem jest praca z 
dziećmi – w przedszkolach, szkołach, 
oraz całodobowa opieka nad dziećmi 
z obniżoną sprawnością intelektual-
ną. Włączamy się w prace parafialne 
i duszpasterskie, prowadzimy reko-
lekcje i dni skupienia dla młodzieży. 

Usytuowany przy ul. Koper-
nika 2 (przy pl. Wolności) Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy prowadzo-
ny przez Zgromadzenie Sióstr Augu-
stianek przez lata swojej działalności 
wielokrotnie zmieniał nazwę. Powoła-
ny został do życia jeszcze w XIX wie-
ku przez fundację św. Wincentego a 
Paulo i nosił nazwę „SIEROCINIEC” 

pw. św. Wincentego a Paulo lub po-
tocznie Dom Dziecka. W 1960r. prze-
kształcono go w Zakład Wychowaw-
czy „Caritas”, a w 1990r. w Zakład 
Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr 
Augustianek. Obecna nazwa „Spe-
cjalny Ośrodek Wychowawczy pro-
wadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Augustianek” obowiązuje od 2008 
roku.

Ośrodek jest placówką katolic-
ką przeznaczoną dla dzieci o obni-
żonej sprawności intelektualnej, do-
stępną niezależnie od ich wyznania. 
Przyjmujemy dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Zapewniamy 
im miłą i przyjazną atmosferę. Pra-
cujemy wg IPET (indywidualnych pla-
nów edukacyjno-terapeutycznych), 
stwarzamy warunki do właściwego 
rozwoju, nauki, oraz dbamy o roz-
wój psychofizyczny. Współpracuje-
my z rodzinami naszych wychowan-
ków, szkołami, instytucjami i osobami 
wspierającymi działalność Ośrodka. 
Zapewniamy opiekę i wychowanie 
przez cały tydzień, włącznie z week-
endami, przez cały rok kalendarzowy. 
Od września 2011 roku prowadzimy 
także Niepubliczne Przedszkole Spe-
cjalne ukierunkowane na pomoc naj-
młodszym, do którego przyjmujemy 

„KOCHAĆ DZIECKO, TO ZNACZY SŁUŻYĆ MU TAK DALEKO JAK TO MOŻLIWE „
/M. Montessori/

dzieci w wieku od 3 do 6 lat z obniżo-
ną sprawnością intelektualną. 

Wychowankowie Ośrodka to w 
przeważającej części sieroty lub pół-
sieroty, opuszczone przez rodziców 
bądź pochodzące z rodzin patologicz-
nych, niewydolnych wychowawczo, w 
których królował alkohol i przemoc. 
Staramy się na nowo poukładać im 
świat, sprawić by zapomniały o trau-
mie z przeszłości i przygotować je do 
funkcjonowania w społeczeństwie na 
miarę ich możliwości. Dlatego nie-
zwykle istotna jest dla nas integracja  
z ich zdrowymi rówieśnikami, poprzez 
okresowe spotkania i wycieczki. 

Ogromnym wsparciem w naszej 
codziennej pracy są ludzie dobrego 
serca zainteresowani losem naszych 
podopiecznych. To dzięki ich życzli-
wości możemy pokazać dzieciakom 
inny, lepszy świat, zapewnić rozryw-
kę i edukację zwykle zarezerwowaną 
dla ich zdrowych rówieśników. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy w 
tym miejscu do Pani Agnieszki Par-
tyki, właścicielki sali zabaw dla dzieci 
„Dzieciolandia +Fabryka Zabawy”  
w Bielawie, która umożliwia nam 
bezpłatne korzystanie z atrakcji. 
Nie sposób także pominąć Państwa 
Haik z „Gospody pod pstrągiem” i 
Państwa Gawryckich, którzy za-
wsze hojnym gestem wspierają 
nasze inicjatywy – wyciecz-
ki, przyjęcia okolicznościowe i 
spotkania przy rożnie. Trudno 
wymienić z nazwiska wszystkich 
naszych dobroczyńców, gdyż lista 
ta byłaby bardzo, bardzo długa. Ze 
szczerego serca dziękujemy Wam 
w imieniu swoim i dzieci. 

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.augustianki_biela-
wa.republika.pl

Siostry Augustianki

W dniach od 2 do 4 kwietnia 
b.r. w Dziale Dziecięco-Młodzieżo-
wym Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (MBP) przy ul. Stefana Żerom-
skiego 43 odbywały się warsztaty 
dla dzieci prowadzone przez Mirę 
Ławniczek, której hobby jest rze-
miosło artystyczne. Zaproszeni zo-
stali na nie uczniowie klasy I a z 
Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 7 z wychowawczynią Do-
rotą Kornicką, grupa Tygryski z 
Przedszkola Niepublicznego z 
Oddziałami Integracyjnymi z na-
uczycielką Anną Paczyńską oraz 
grupa Słoneczka z Niepubliczne-
go Przedszkola MONTESSORI z 

nauczycielką Ewą Marzec.
Zadaniem dzieci było wyko-

nanie z gazet i kolorowej bibuły 
wielkanocnych pisanek i zającz-
ków. Robiły to z zachwytem i wiel-
kim zapałem przy wtórze wielka-
nocnych piosenek. Własnoręcznie 
zrobione przedmioty, „mali artyści” 
zabrali ze sobą, aby w domu przy-
stroić świąteczne stoły. Zadowoleni 
uczestnicy spotkania obiecali Jo-
lancie Matuszczak – bibliotekar-
ce prowadzącej Dział Dziecięco-
-Młodzieżowy udział w następnych, 
twórczych zajęciach organizowa-
nych w bibliotece. 

Jolanta Matuszczak

Pod tym hasłem 17 kwietnia 
odbyło się spotkanie dziewcząt ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Bielawie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Po dłuższej 
przerwie, dzięki uprzejmości p. Joli 
Pawlak mogliśmy rozpocząć nowe 
cykle spotkań w magicznym świe-
cie książki.  Życie biegnie dziś coraz 
szybciej, ludzie nie potrafią się zatrzy-
mać choć na chwilę, a stres jest jed-
nym z naszych cieni, gościem który 
codziennie puka do naszych drzwi. 
Niektórzy z nas zaprzyjaźniają się z 
nim, inni nie potrafią sobie z nim po-
radzić. Dlatego też podczas spotka-
nia postanowiliśmy zatrzymać się 
na chwilę, pomyśleć, nazwać nasze 
emocje i analizując błędne koło stre-
su, spróbować odpowiedzieć sobie 
na pytania: „czym jest stres?”, „ co go 
powoduje?”, „jak sobie z nim radzić?”. 

Podczas zajęć, poznaliśmy 
różne sposoby obniżania poziomu 

stresu i radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Szczególnie przypadła 
nam do gustu relaksacja, słucha-
jąc tekstu bajki relaksacyjnej przy 
muzyce Swietłany Masgutowej mo-
gliśmy się odprężyć, uzyskać we-
wnętrzny spokój, na nowo poukła-
dać myśli. Wiemy że nie obroni nas 
to od ciosów życia, ale pozwoli te 
ciosy lepiej znieść. 

„Stres – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych”.
Dziękujemy p. Joli za  po-

święcony czas i ciągłe zaan-
gażowanie w naszą przygodę  
z książką. W zamęcie codzienno-
ści pamiętajmy o słowach pięknej 
sentencji twórcy teorii stresu Seyle: 
„Sięgaj zawsze jak najwyżej, lecz 
kiedy walczysz na próżno – zstąp 
niżej”.

Magdalena Borzestowska

Miejska Biblioteka Publiczna
Wielkanocne pisanki i zajączki

Są miejsca na wczasy 
w Jastrzębiej Górze

Zarząd Rejonowy Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów  w Bielawie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wczasy 
w Jastrzębiej Górze. Wczasy rozpoczną się 18 sierpnia. Bliższe informa-
cje w siedzibie związku – ul. Piastowska 2A.
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Tuż przed Świętami Wielka-
nocnymi, 4 kwietnia,  grupa 6–lat-
ków z Publicznego Przedszkola 
nr 4 w Bielawie wraz z nauczyciel-
ką p. Natalią Gołębiewską udała 
się do Domu Pomocy Społecznej, 
mieszczącego się przy ulicy Że-
romskiego 2. W barwnych i bardzo 
pomysłowych strojach, przy których 
powstaniu pomagali rodzice, przed-
szkolaki wystawiły dla pensjonariu-
szy i pracowników Domu Opieki 
przedstawienie pt. „Nadejście wio-
sny”. Przed występem trema była 
duża, motylki w brzuchu latały, ale 
na scenie dzieci zaprezentowały 
się jak profesjonalni aktorzy: pięk-

„Daj rękę wiosenko i chodź razem z nami…”
nie recytowały swoje kwestie, śpie-
wały i  tańczyły. Oczywiście zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i w 
podziękowaniu, że „przyniosły tro-
chę wiosny i uśmiechu”, otrzyma-
ły też słodkie niespodzianki. Wy-
stęp był dla przedszkolaków dużym 
przeżyciem i  tę wizytę dzieci zapa-
miętają na pewno na długo.      

Spotkanie najmłodszych z 
seniorami poprzedzało Światowy 
Dzień Zdrowia (7 kwietnia), po-
święcony w tym roku osobom star-
szym, których liczba stosunkowo 
szybko wzrasta. 

Natalia Gołębiewska
     nauczycielka z PP nr 4 

W tym dniu cała ESP 7 wy-
glądała wiosennie a to za sprawą 
wszechobecnego koloru zielonego, 
który zdominował nie tylko wnętrza 
klas, ale także ubiór wszystkich obec-
nych dzisiaj w szkole. Na pierwszej 
lekcji  uczniowie klas I-VI wraz z na-
uczycielami przygotowywali stoiska 
ze zdrową żywnością. Dekorowali, 
tworzyli kompozycje z  kwiatów, robi-
li sałatki, kanapki,  kolorowe korecz-
ki z warzyw i owoców. Wszystko to, 
co sami wykonali, zaprezentowali  na  
swoich  przepięknie udekorowanych 
stoiskach.  Było zdrowo, kolorowo i 
przede wszystkim - smacznie. 

Jury, w skład którego weszły pa-
nie: Iwona Barska, Anna Sobierajska 
i Sylwia Stachowicz miało trudne za-
danie, ponieważ wszyscy uczniowie z 
wielkim zaangażowaniem  przygoto-
wywali się do tej konkurencji  i cięż-
ko było wyłonić zwycięzcę. Komisja 
wzięła więc  pod uwagę jakość potraw, 
sposób prezentacji  oraz informacje o  
ich składzie. Zwyciężyły klasy I c oraz 
V b. W nagrodę uczniowie  otrzymali 
soki  oraz drobne upominki.

W tym dniu można było nie tyl-
ko skosztować pysznie wyglądających  
i zdrowych potraw, ale także obejrzeć 
pięknie przygotowane przez uczniów 
stoiska ze zdrową żywnością. Wszy-
scy również bardzo chętnie korzystali 
z punktu medycznego, gdzie pani pie-
lęgniarka i uczniowie z klasy VIA  do-
konywali pomiarów ciśnienia, wzrostu i 
masy ciała, a następnie obliczali masę 
BMI (‘body mass index’, co tłumaczymy 
jako wskaźnik masy ciała). Niektórzy z 
uczniów mogli dowiedzieć się, ile mają 
aktualnie wzrostu oraz czy ich waga jest 
prawidłowa. Mieli również możliwość  
sprawdzić swoje ciśnienie krwi.

Na kolejnej lekcji odbyły się za-
wody sportowe na wesoło. Nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Andrzej 
Owczarek, Stefan Łuczyński oraz  Ma-
rzena Mazur  przygotowali ciekawe 

21 marca – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY w naszej szkole upłynął pod hasłem:  

TRZYMAJ FORMĘ… NIE TYLKO NA WIOSNĘ
„Żyj zdrowo, żyj aktywnie, żyj ekologicznie”

konkurencje dla kl. I – VI, które wywo-
łały wiele emocji i radości. Wśród nich 
znalazły się m. in. jedzenie jabłka bez 
użycia rąk, sztafety i zabawy utrwala-
jące segregowanie śmieci. Było bardzo 
wesoło. Uczniowie  z entuzjazmem do-
pingowali reprezentantów klas. 

W międzyczasie pani pedagog 
Bożena Wszół prowadziła przez ra-
diowęzeł audycję – „Przyszła Wiosna 
radosna”. Ostatnim punktem w pro-
gramie były przedstawienia profilak-
tyczne – „Cisza” i „Konkurs” w  wyko-
naniu Teatru z Krakowa. 

Wszystkim uczniom bardzo 
spodobała się ta forma obchodów DNIA 
WIOSNY, połączona z dobrą zabawą i 
promocją zdrowego stylu życia. Owo-
ce i warzywa zdobyły dzisiaj  zapewne 
wielu nowych zwolenników, bo na brak 
batonów i chipsów nikt jakoś nie narze-
kał, a po  tzw. zdrowej żywności nie zo-
stało nic poza pustymi talerzykami i mi-
seczkami. Nad całością  czuwały panie 
Grażyna Król i Anna Sobierajska. 

Grażyna Król
Katarzyna Stróżak

31 marca w klubie Pozytyw-
ka odbył się I dziecięco-młodzie-
żowy festiwal gitarowy. Festiwal 
był organizowany dla  osób w wie-
ku od 7 do 20 lat, stąd też były trzy 
grupy wiekowe, tj. 7-9 lat, 10-15 lat 
i 16-20 lat. Najsilniejsza grupa  była 
w kategorii 10-15 lat. Uczestników 
konkursu oceniało jury w składzie: 
Mariolla Jadwiga Jonas, Irena 
Ostropolska-Prządo i Marek Py-
ziak. Konferansjerkę prowadziła 
Anna Karasińska.

Każdy z uczestników musiał 
sam zagrać na gitarze akordami 
dwa dowolnie przez siebie wybra-
ne utwory, do których musiał także 
sam zaśpiewać. 

I dziecięco-młodzieżowy festiwal gitarowy
Jury przyznało nagrody: w ka-

tegorii 7-9 lat - I miejsce Nina Ko-
bylańska, wyróżnienie Rafał Stali-
ca, w kategorii 10-15 lat - I miejsce 
Paweł Pieróg, II miejsce Karolina 
Pluta, III miejsce Julia Wołkowska, 
wyróżnienia: Marcelina Wagiel, 
Karolina Gruzel, Ola Szygudziń-
ska, Łukasz Noszczak, Oskar Wy-
pych. W kategorii 16-20 lat - I miej-
sce Dominika Karasińska. 

Wszyscy otrzymali nagrody 
książkowe, pamiatkowe dyplomy 
oraz gadżety muzyczne, jak: stru-
ny,  kapodastry, stroiki. Każdy z 
uczestników otrzymał gadżety pro-
mujące Bielawę: torby, długopisy, 
latarki do kluczy, foldery. 

W dniu 21 marca w Teatrze 
Robotniczym w Bielawie odbył się 
finał Szkolnego Konkursu „Gre-
cja – wczoraj i dziś”, w którym bra-
li udział najlepsi uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bie-
lawie. Finaliści uzyskali kwalifika-
cję podczas eliminacji szkolnych, 
które odbyły się 14 marca 2012 
r. Uczestnicy musieli popisać się 
wiedzą na temat dorobku cywili-

zacji Starożytnej Grecji, znajomo-
ścią wybitnych Greków, geografią 
tego kraju, informacjami z dziedzi-
ny sportu, polityki, literatury, sztu-
ki i najważniejszymi wydarzenia-
mi dotyczącymi Grecji w czasach 
nowożytnych i najnowszych. Duże 
znaczenie miała także znajomość 
mapy historycznej, muzyki oraz 
umiejętne wykorzystanie materiału 
filmowego, który prezentował osią-

Finał Szkolnego Konkursu „Grecja – wczoraj i dziś” gnięcia starożytnych Greków. 

Ostatecznie zwycięstwo od-
niósł Mateusz Olbrycht z klasy I a 
licealnej, II miejsce przypadło Jaro-
sławowi Chłądowiczowi z II c lice-
alnej a trzecie Krystynie Podłęc-
kiej z II a licealnej. W prowadzonej 
oddzielnie klasyfikacji gimnazjalnej 
najlepsza była Daria Murawska z 
klasy I a. 

Imprezę prowadził nauczyciel 
historii - pan Andrzej Sepełowski 
a w komisji konkursowej pracowa-
ła pani Dorota Kot i pan Łukasz 
Kowalski. Konkurs realizowany był 
we współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sztuki w Bielawie, a 
nagrody ufundowało Starostwo Po-
wiatowe w Dzierżoniowie w ramach 
grantu oświatowego.  

Ruszyła promocja piątej edy-
cji największego festiwalu deskorol-
kowego w Polsce - Lines of Biela-
wa 2012. W tym roku wydarzenie 
promowane jest nie tylko na festi-
walowej stronie linesofbielawa.com 
czy w ogólnopolskich mediach, ale 
także na założonym w ostatnich 
dniach oficjalnym fejsbukowym 
profilu (Lines Of Bielawa Official).

Profil uruchomili przy 
współpracy z miastem, fani tej 
najbardziej popularnej imprezy 
deskorolkowej w kraju. Mimo, że 
profil działa od niedawna, można 
na nim obejrzeć zdjęcia i relacje wi-
deo z poprzednich edycji „linesów”. 
To właśnie tutaj internauci dowie-
dzą się wszystkiego o tegorocznej 
odsłonie festiwalu, będą mogli ko-
mentować pojawiające się propo-
zycje i co ważniejsze sami współ-
decydować o kształcie i rozwoju 
Lines of Bielawa. 

W tym roku święto des-
korolki rozpocznie się 4 sierpnia 

Lines of Bielawa na Facebooku
i wszyscy spodziewają się po nim 
jeszcze lepszej frekwencji, jeszcze 
lepszych tricków i jeszcze więcej 
nagród niż w 2011 roku. Organiza-
torzy są pewni, że jeśli tylko pogoda 
dopisze padną wszystkie rekordy! 

Uwaga! Już teraz w każdą 
sobotę na bielawskiej skateplazie 
przy ul. Wojska Polskiego, odbywają 
się Warsztaty Deskorolkowe dla dzie-
ci i młodzieży. Jeśli chcesz poznać i 
nauczyć się najlepszych tricków, to 
ta propozycja jest właśnie dla ciebie. 
Zapraszamy na skatapark w soboty 
o godzinie 14.00! 

  Łukasz Masyk

29 marca odbyło się kolej-
ne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki (DKK), którego tematem były 
wspomnienia Danuty Wałęsy. Książ-
ka „Marzenia i tajemnice” ukazała się 
w listopadzie 2011 r. i wywołała spo-
re poruszenie. W gronie krytyków i 
przeciwników upubliczniania prywat-
nych historii znalazł się między inny-
mi mąż autorki - Lech Wałęsa.

Wspomnienia byłej Pierwszej 
Damy to bardzo szczery opis drogi jaką 
pokonała z małej mazowieckiej wsi 
przez Gdańsk po Pałac Prezydencki. 
To również subiektywny zapis dziejów 
politycznych naszego kraju. Danuta 
Wałęsa była obserwatorem i uczestni-
kiem przełomowych wydarzeń, takich 
jak: tworzenie się Solidarności, wpro-
wadzenie stanu wojennego. W swojej 
książce cofa się pamięcią do trudnych 
początków demokracji, prezydentury 
i wielu, wielu innych kształtujących jej 
osobowość doświadczeń. Codzienne 
życie rodzinne Danuty Wałęsy prze-

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

Danuta Wałęsa „Marzenia i tajemnice”
platało się z wielką polityką. Autorka 
przywołuje bardzo szczególne dla niej 
momenty, te radosne, jak narodziny 
kolejnych dzieci, czy odbiór przyznanej 
Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody 
Nobla, ale także te trudne, gdy samot-
nie walczyła z przeciwnościami losu. 
Wspomina także ból jaki sprawiała jej 
krytyka i oskarżenia wysuwane wobec 
jej sławnego męża. W szczególny spo-

sób opisuje spotkania z Ojcem Świę-
tym i dzieli się z czytelnikami ich wyjąt-
kową i niezapomnianą atmosferą. 

Wspomnienia Danuty Wałę-
sy wywarły na klubowiczach duże 
wrażenie. Nie sposób nie docenić 
tej silnej kobiety, matki i żony, któ-
ra wiernie trwa u boku trudnego i 
skomplikowanego człowieka, jakim 
jest Lech Wałęsa. Książka niewąt-
pliwie warta uwagi i polecenia.

Izabela Fiedler
autor zdjęcia: 
Paulina Wojciechowska-Cudak
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SKUTECZNE OTWARCIE RUNDY PRZEZ 
PIŁKARZY BIELAWIANKI

17 marca nasz zespół rozpoczął rundę wiosenną sezonu 2011-2012 w 
III Lidze Dolnośląsko – Lubuskiej. Pod wodzą nowego trenera Leszka Dula-
ta zespół przygotowywał się od połowy stycznia na obiektach OSiR Bielawa. 
Podczas przygotowań w zespole uczestniczyło blisko 30 zawodników. Ze-
spół wyjechał także na tygodniowy obóz przygotowawczy do Jagniątkowa, 
gdzie pracował nad przygotowaniem wytrzymałościowym i motorycznym.

Podczas okresu przygotowawczego rozegraliśmy następujące gry 
kontrolne. 

L.p. Mecz Wynik
1 K.P. Bielawianka- FC Retro Vatutino 1:2
2 K.P. Bielawianka- Polonia Sparta Świdnica 1:0
3 K.P. Bielawianka- Strzelinianka Strzelin 0:1
4 K.P. Bielawianka- Piast Żmigród 0:2
5 Zag  łębie Lubin ME - K.P. Bielawianka 3:2
6 K.P. Bielawianka- Olimpia Kowary 1:1
7 K.P. Bielawianka- Ślęza Wrocław 0:0
8 K.P. Bielawianka- Górnik Polkowice 2:2
9 K.P. Bielawianka- Górnik Wałbrzych 1:5
10 Miedź Legnica - K.P. Bielawianka 4:1

W zespole pojawili się nowi zawodnicy, ale także kilku piłkarzy odeszło.
Przybyli: Marcin Smoczyk (Polonia Sparta Świdnica), Tomasz Zie-

liński (Orzeł Ząbkowice), Temur Khintuba (wolny zawodnik), Kamil Niedź-
wiedź (Stal Świdnica), Marcin Kopeć (Lechia Dzierżoniów). Odeszli: Da-
mian Olejnik, Grzegorz Furmankiewicz, Marcin Celmer, Paweł Świerzawski.

Zespół jest już po dwóch meczach rundy. W pierwszym spotkaniu 
17 marca na własnym stadionie pokonaliśmy zespół Lechii Zielona Góra 
1:0. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Daniel Chęciński.

Kolejnym spotkaniem, w którym zdobyliśmy komplet punktów było 
derbowe starcie z Lechią Dzierżoniów. Po dobrym spotkaniu w którym 
nasz zespół wykazał ogromne zaangażowanie i walkę, pokonaliśmy ry-
wala zza miedzy także 1:0. Jedyną bramkę zdobył Kamil Niedźwiedź.

Warto podkreślić także, że do zespołu powrócili po kontuzjach Jaro-
sław Rapacz i Tomasz Boczkowski, którzy po bardzo długim okresie prze-
rwy będą sporym wzmocnieniem zespołu. Martwi niestety kontuzja młode-
go Dawida Wac, który w sparingu z Górnikiem Wałbrzych zerwał więzadło 
krzyżowe w kolanie i czeka go zabieg rekonstrukcji uszkodzonego więzadła.

W zespole dobrze funkcjonuje Rafał Rorat, który ostatnie pół rundy 
spędził w rezerwach. Cieszą dobre wyniki młodych zawodników, którzy 
dołączyli do kadry pierwszego zespołu, czyli Dawid Jagieła, Wojciech 
Szewczuk i Tomasz Spyrka.

Po dwóch zwycięstwach zespół pnie się w górę tabeli i gdyby dopisać 
już trzy punkty, które dostaniemy za wycofaną z rozgrywek Celulozę Ko-
strzyń nad Odrą, to mamy zaledwie sześć punktów straty do trzeciej pozycji. 

Swoje rozgrywki rozpoczęli także zawodnicy drugiego zespołu i ze-
społu juniorów, którzy również swoje przygotowania rozpoczęli w połowie 
stycznia trenując na obiektach OSiR Bielawa. Oba zespoły były także na 
obozach przygotowawczych. Juniorzy byli na zgrupowaniu w Ciechano-
wie, a rezerwy w Karpaczu. 

Druga drużyna rozegrała dwie kolejki kolejno remisując z Polonią Ząb-
kowice 2:2 i zwyciężając w Tuszynie 4:1, zajmują drugą pozycję w tabeli.

Juniorzy po jednym meczu rozegranym na wiosnę w Łagiewnikach 
i zwycięstwie 7:0 zajmują czwartą lokatę.

Warto wspomnieć także o najmłodszych zawodnikach klubu, którzy 
systematycznie trenują i biorą udział w turniejach piłkarskich. Warto od-
notować następujące wyniki:

L.p Miejsce turnieju Rocznik Wynik (miejsce)
1 Wojbórz 1999 1
2 Wojbórz 2000 4
3 Żarów 2003 5
4 Jawor 1999 2
5 Minkina 1999 3
6 Kłodzko 2004 3
7 Witoszów 2001 4
8 Witoszów 2004 3
9 Ząbkowice Śląskie 2002 3
10 Siechnice 2001 3
11 Strzegom 2001 1
12 Nowa Ruda 2004 3
13 Nowa Ruda II 2004 1

Z zespołami najmłodszych pracują: Marek Pyziak, Krzysztof Za-
jąc, Radosław Lodziński, Zbigniew Kubiak i Jacek Mika.

W lutym gościliśmy na naszych bielawskich obiektach Kadrę Dol-
nego Śląska dziewcząt rocznika U-13 i U-16, w których z powodzeniem 
funkcjonują nasze cztery zawodniczki: Aleksandra Malka, Karolina Ty-
lak, Oliwia Silny i Natalia Jaros.

Do kadry wojewódzkiej trafili także chłopcy, Adrian Niewiadowski 
w roczniku 1996 oraz Jakub Gucwa w roczniku 1999.

Jak widać, klub rozwija się w dobrym tempie, czego efektem jest coraz 
lepsza praca z dziećmi, która za kilka lat przyniesie ogromny efekt. W klubie 
obecnie zarejestrowanych i funkcjonujących jest ponad 200 zawodników i za-
wodniczek. Taka duża ilość dzieci zainteresowanych grą w piłkę nożną na pew-
no bardzo cieszy, szczególnie w momencie kiedy jesteśmy organizatorem Euro.

Dynamiczny i stabilny rozwój klubu zawdzięczamy władzom nasze-
go miasta oraz sponsorom i darczyńcom wspierającym nasz klub.

Przed nami, krótka (z powodu EURO 2012) lecz obfitująca w wiele 
meczy piłkarskich runda, która miejmy nadzieję przyniesie wiele emocji 
bielawskim kibicom, czego serdecznie życzymy.

Kolejny raz 21 marca Szko-
ła Podstawowa nr 10 z Oddziała-
mi Sportowymi w Bielawie włączy-
ła się  do ogólnopolskich obchodów 
Dnia Talentów. To doskonała oka-
zja do zorganizowania prezentacji 

uzdolnień uczniów. Już od pierw-
szej godziny lekcyjnej dla każdej 
grupy wiekowej przeprowadzone 
zostały apele promujące zdrowy 
tryb życia. Działania te rozpoczę-
ły realizację projektu pt. „Sklepiki 

szkolne – zdrowa rywalizacja”.  
Uczniowskie plakaty oraz prezen-
tacje multimedialne dotyczące 
zdrowego odżywiania promowały 
osiągnięcia edukacyjne, sportowe 
i artystyczne. Wiodący temat tego 
dnia to – „Bieg po talent”. Ucznio-
wie klas IV-VI, podzieleni na kilku-
osobowe klasowe zespoły, mieli za 
zadanie znaleźć odpowiedzi na 60 
pytań. Wśród zadań do wykonania 
były również czynności ruchowe. 

Dawno w szkole nie było ta-
kiego poruszenia!. Dzieci odwie-
dzały różne gabinety, wypytywały 
nauczycieli i personel o szczegó-
ły związane z naszą placówką, jej 
historią i osiągnięciami. Różno-
rodność pytań sprawiła, iż każdy 
uczeń mógł wykazać się w sferze 
społecznej, artystycznej, naukowej 
czy sportowej. Na zwycięskie dru-
żyny czekały słodkie niespodzian-
ki. Ponieważ należymy do sieci 
Szkół Wspierających Uzdolnienia, 
cieszymy się, iż 21 marca stał się 
wspaniałą okazją do rozwoju zdol-
ności każdego ucznia.

Teresa Stasiak
Zdjęcia: Mariusz Tyrcha

„BIEG PO TALENT”

W sobotę 17 marca odbył się w klubie Po-
zytywka   koncert,  w którym  tym razem wystąpi-
ła dawno oczekiwana bielawianka Beata Kurda. 
Pedagog, wokalistka, aktorka. Laureatka wielu 
konkursów wokalnych i tanecznych w kraju, od 
kilku lat  mieszkająca w Warszawie. Występowa-
ła m.in. u boku Kayah  i K. Kolbergera w musicalu 
„ Bajlandia”. Śpiewała w wielu prestiżowych kon-
certach, m.in. w Berlinie i w Belaria Igea Marina 
(Włochy).Od siedmiu lat współpracuje z Opole 
Gospel Choir, występując zarówno w kraju jak i 
za granicą. Wraz z zespołem SOUL CITY brała 
udział w II edycji programu „X – Factor”. Akom-
paniował jej na pianinie magister sztuki w zakre-
sie kompozycji i teorii muzyki Grzegorz Wierzba. 

Ponadto w koncercie wystąpili członkowie 
klubu, zaśpiewały: Anna Karasińska, Marta 
Gwiżdż, Barbara Pachura, wiersze czytali: Ur-
szula Kowalewska,  Tamara Hebes i Włodzi-
mierz Budny.   

Miła atmosfera koncertu  pozostała  wszyst-
kim uczestnikom i publiczności na długo w pamięci.

Byle do wiosny...

W dniu 09-11. marca w Janowie 
Lubelskim odbył się  PUCHAR POL-
SKI KADETÓW W ZAPASACH STYL  
KLASYCZNY - Centralna Eliminacja 
do OOM, w którym brali udział zawod-
nicy klubu ZKS „BIELAWIANKA” Biela-
wa w składzie: Remigiusz Wiśniewski, 
Bartosz Pestkowski, Dawid Kuczyński, 
Wojciech Janecki, Patryk Sieradzki, 
Grzegorz Majkut. Do olimpiady młodzie-
ży zakwalifikowali  się: Dawid Kuczyń-
ski, Wojciech Janecki, Patryk Sieradzki. 

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka, Jacek Zamirski.

*****
W dniu 24. marca w Kostrzynie 

Odrzańskim Odbył się turniej Ogólno-
polskiej Ligi Młodzika, w którym bra-
li udział zawodnicy naszego klubu w 
składzie: Grzegorz Majkut, Patryk Sie-
radzki, Sebastian Moskal, Sebastian 
Szyngier, Sebastian Habas, Krystian 
Adamski, Przemysław Kazubek, Ad-
rian Magdziarz, Wojciech Suchecki, 
Brajan Strózik, Piotr Stolarczyk, Da-
mian Nurkiewicz, Kamil Wojtala.

Zajmowane miejsca medalowe i 
punktowane: Patryk Sieradzki I miejsce 
waga 38 kg, Adrian Magdziarz I miejsce 
waga 32 kg, Grzegorz Majkut II miejsce 
waga 42  kg, Piotr Stolarczyk II miej-
sce waga 27 kg, Sebastian Habas      III 
miejsce waga 73 kg, Krystian Adamski 
III miejsce waga 35 kg, Damian Nurkie-
wicz III miejsce waga 42 kg, Sebastian 
Moskal V miejsce waga 50 kg, Seba-
stian Szyngier V miejsce waga 60 kg, 
Wojciech Suchecki V miejsce waga  73 
kg, Kamil Wojtala V miejsce waga 32 kg.

Trenerzy i Opiekunowie:  Wła-
dysław Stolarczyk, Marcin Kujawa.

*****
W dniu 25. marca w Kudowie 

Zdroju Odbył się XII Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy O Puchar Burmi-
strza Miasta Kudowy Zdroju, w któ-
rym brali udział zawodnicy i zawod-
niczki klubu ZKS „BIELAWIANKA” 
Bielawa w składzie:  Potyrała Bartło-

Startowali zapaśnicy
miej, Czechowski Patryk, Wiśniew-
ska Nikola, Moskal Sylwia, Moskal 
Sandra, Łosyk Roksana, Łosyk Olim-
pia, Mroczkowska Anastazja.

Zajmowane miejsca medalo-
we i punktowane: Moskal Sandra I 
miejsce waga 35 kg, Moskal Sylwia 
II miejsce waga 35  kg, Wiśniewska 
Nikola II miejsce waga 38 kg, Łosyk 
Olimpia III miejsce waga 35 kg, Łosyk 
Roksana III   miejsce waga 42  kg, 
Mroczkowska Anastazja III miejsce 
waga 27  kg, Czechowski Patryk II 
miejsce waga 38  kg, Potyrała Bartło-
miej II miejsce waga 35 kg. 

Trenerzy i opiekunowie: Artur Czy-
pionka, Tomasz Jasiński, Roman Olbryś.

*****
W dniach 30 marca – 1 kwiet-

nia w Kostrzynie nad Odrą odby-
ły się X MIĘDZYNARODOWE MI-
STRZOSTWA POLSKI KADETÓW 
W ZAPASACH STYL KLASYCZNY. 
Nie zabrakło na tych mistrzostwach 
zawodników z Zapaśniczego Klubu 
Sportowego „BIELAWIANKA” Bie-
lawa,  w zawodach brało udział 184 
zawodników z Czech, Litwy, Niemiec, 
Białorusi, Danii, Ukrainy, Słowacji, 
Polski. Nasz klub reprezentowali: 
Dawid Kuczyński, Wojciech Janecki, 
Patryk Sieradzki, Grzegorz Majkut, 
wszyscy nasi zawodnicy zajęli miej-
sca w pierwszych dziesiątkach swo-
ich kategoriach wagowych, a dwóch z 
nich, Patryk Sieradzki i Grzegorz Maj-
kut, było najmłodszymi zawodnikami. 

Bielawianie zajęli miejsca: Da-
wid Kuczyński - II miejsce waga 54 
kg, Grzegorz Majkut – V miejsce 
waga 42 kg, Patryk  Sieradzki - VIII  
miejsce waga 42 kg, Wojciech Janec-
ki - IX miejsce waga 54 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka, Jacek Zamirski.

*****
SUKCES BIELAWSKICH ZA-

PAŚNIKÓW W BOROHRADKU 
 SIEDEM ZŁOTYCH MEDALI!

W dniu 7 kwietnia w Czeskim 
Borohradku odbył się Międzynarodo-
wy Turniej w Zapasach w stylu Kla-
sycznym i Zapasach Kobiet Dzieci i 
Młodzików. W zawodach tych brało 
udział dwustu zawodników z trzech 
państw: Słowacji, Polski i Czech. W 
gronie polskich klubów nie zabrakło 
ZKS „Bielawianka” Bielawa, który 
reprezentowało szesnastu najmłod-
szych zawodników i zawodniczek: 
Łosyk Olimpia, Wiśniewska Niko-
la, Moskal Sandra, Moskal Sylwia, 
Mroczkowska Anastazja, Suchecki 
Wojciech, Suchecki Antoni, Stolar-
czyk Piotr, Kazubek Przemysław, 
Adamski Krystian, Pakosz Daniel, 
Kruk Jakub, Moskal Sebastian, Po-
tyrała Bartłomiej, Krężałek Jakub, 
Potyrała Dawid.

Z naszych zawodników I miej-
sca wywalczyli: Moskal Sandra, Wi-
śniewska Nikola, Suchecki Antoni, 
Suchecki Wojciech, Kazubek Prze-
mysław, Pakosz Daniel i Moskal 
Sebastian. Łosyk Olimpia zajęła II 
miejsce. III miejsca zdobyli: Moskal 
Sylwia, Potyrała Dawid i Stolarczyk 
Piotr,  IV miejsca - Adamski Krystian, 
Potyrała Bartłomiej, Mroczkowska 
Anastazja, Krężałek Jakub i Kruk Ja-
kub.

Trenerzy i opiekunowie za-
wodników: Artur Czypionka, Marcin 
Kujawa, Łukasz Stolarczyk, Renata 
Potyrała, Jacek Zamirski, Grzegorz 
Potyrała, Arkadiusz Suchecki.

*****
Grzegorz Majkut i Patryk Sie-

racki medalistami 
W dniach 13-15.04.2012r w Ka-

rolewie odbyły się MISTRZOSTWA 
POLSKI ZRZESZENIA LZS KADE-
TÓW w ZAPASACH STYL WOLNY 
nasz klub ZKS „Bielawianka” Biela-
wa reprezentowali dwaj zawodnicy, 
Grzegorz Majkut, który zdobył srebr-
ny medal oraz Patryk Sieracki, który 
wywalczył brązowy medal.

Opiekunowie i trenerzy: Stani-
sław Warchoł.

Opracował; Grzegorz Majkut.                             
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Mistrzostwa odbyły się 29 i 30 
marca w Sali sportowej Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie. Organizatorami 
tych zawodów byli: ULKS ,,Muflon” 
Bielawa, Gimnazjum nr 1 Bielawa, 
Starostwo Powiatowe w Dzierżo-
niowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
Dzierżoniów. W zawodach wystar-
towało w sumie 135 uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych powiatu dzierżoniowskiego 
(49 dziewcząt i 86 chłopców). Pod-
czas imprezy pierwszego i drugie-
go dnia nie brakowało emocji. W 
aż trzech kategoriach dziewcząt 
potrzebne były dogrywki, które za-
decydowały o medalach. W kate-
goriach chłopców  wiele ostatnich 
prób na wysokościach decydowało 
o awansie do dalszej rundy, a także 
o medalach. Najbardziej emocjo-
nujące skoki odbyły się pod koniec 
zawodów. Kamil Kozłowski z Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie w ostatniej 
próbie skoczył 160 cm. Skokiem 
tym zapewnił sobie złoty medal 
mistrzostw, a tym samym aż o 15 
cm poprawił swój oficjalny rekord 
życiowy. Natomiast Adrian Niewia-
domski z Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie, najpierw w ostatnim skoku wy-
równał swój rekord na wysokości 
170 cm, a później w trzeciej próbie 
skoczył 171 cm, co jest jego nową 
„życiówką”, a także najlepszym wy-
nikiem zawodów. Niestety jego trzy 
skoki na wysokość 175 cm były 
już nieudane. Pełne wyniki i więcej 
zdjęć można obejrzeć na stronach: 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie (http://
www.gim1bielawa.co.nr/)  i Powia-
towego Zrzeszenia LZS w Dzierżo-
niowie (http://lzsdzierzoniow.pl/).

Medaliści mistrzostw:
DZIEWCZĘTA
rok urodzenia 2001 – I miej-

sce Aniela Winiarczyk 110 cm 
(SP1 Pieszyce), II – Roksana 
Moździerz 110 cm (SP2 Pieszy-
ce), III – Justyna Izdebska 105 
cm (SP1 Pieszyce),

rok urodzenia 2000 – I miej-
sce Karolina Zimnowoda 125 cm 
(SP1 Pieszyce), II – Julia Przy-
była 120 cm (SP1 Pieszyce), III 

– Emilia Styrna 115 cm (SP2 Pie-
szyce),

rok urodzenia 1999 – I miej-
sce Justyna Rak 125 cm (SP4 
Bielawa), II – Agnieszka Pole-
szuk 120 cm (SP2 Pieszyce), III 
– Julia Bąkowska 115 cm (SP4 
Bielawa),

rok urodzenia 1998-97 – I 
miejsce Katarzyna Chłądowicz 
130 cm (G1 Bielawa), II miejsce 
Agata Golat 120 cm (G1 Biela-
wa), III – Klaudia Majkrzak 120 
cm (ZSP Grodziszcze),

rok urodzenia 1996 – I miej-
sce Weronika Zięcina 135 cm 
(ZSP Grodziszcze), II miejsce 
Ewelina Peterman 115 cm (ZSP 
Grodziszcze).

CHŁOPCY
rok urodzenia 2001 - I miej-

sce Mateusz Lichoń 105 cm (SP1 
Pieszyce), II – Krystian Adam-
ski 105 cm (ESP7 Bielawa), III 
– Krzysztof Dąbrowski 105 cm 
(ZSP Mościsko),

rok urodzenia 2000 – I miej-
sce Mateusz Konieczny 125 cm 
(SP2 Pieszyce), II – Jakub Uglik 
120 cm (SP$ Bielawa), III – Jakub 
Bośka 115 cm (SP1 Pieszyce),

rok urodzenia 1999 – I miej-
sce Dawid Wachowiak 130 cm 
(SP1 Pieszyce), II – Mateusz Si-
wek 130 cm (SP4 Bielawa), III – 
Paweł Piech 130 cm (SP1 Pieszy-
ce),

rok urodzenia 1998-97 – I 
miejsce Kamil Kozłowski 160 cm 
(G1 Bielawa), II – Piotr Prokop 
155 cm (G1 Bielawa), III – Dariusz 
Smolak 150 cm (ZSP Grodzisz-
cze),

rok urodzenia 1996 – I miej-
sce Adrian Niewiadomski 171 cm 
(G1 Bielawa), II – Adrian Świer-
czyński 145 cm (G1 Bielawa), III 
– Dawid Dziarmaga 140 cm (ZSP 
Grodziszcze),

rok urodzenia 1995-93 – 
I miejsce Mateusz Leśniewski 
145 cm (G1 Bielawa), II – Damian 
Kwiatkowski 135 cm (G1 Biela-
wa), III – Mariusz Pazdan 130 cm 
(ZS1 Dzierżoniów).

VII Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż

Po dwóch zwycięstwach – 13 
kwietnia ze Stoczniowcem Gdańsk 
i 15 kwietnia z LKS-em Olkusz, 
siatkarze Bielawianki Bester, aby 
świętować upragniony awans do II 
ligi, potrzebowali jedynie dwóch 
setów w niedzielnym spotkaniu z 
Międzyrzecem Podlaskim.

Nasz zespół przystąpił do tego 
spotkania bez zbędnych kalkulacji, 
nastawiony do walki o zwycięstwo. 
Jednak po pierwszym secie bie-
lawska publiczność nie mogła być 
zadowolona. Siatkarze z Podlasia 
grali w nim dużo skuteczniej, dzię-
ki czemu bez problemów wygrali tę 
partię. Druga odsłona to popiso-
wa gra atakujących i doskonała 
skuteczność w bloku Bielawianki 

W tym sezonie Bielawianka Bester wygrała wszystkie 24 spotkania
Bielawianka Bester w II lidze!!!

Bester. Nasi siatkarze szybko wy-
równali stan meczu i teraz wystar-
czył już tylko jeden set do wyczeki-
wanego awansu. W tej partii pewnie 
grająca Bielawianka szybko wyszła 
na prowadzenie, a zdezorientowa-
ni siatkarze z Podlasia mimo kilku 
prób, nie zdołali dogonić gospoda-
rzy. Kiedy zabrzmiał gwizdek oznaj-
mujący wygraną Bielawianki w trze-
cim secie, na boisku i trybunach 
rozpoczęło się świętowanie histo-
rycznego sukcesu. Sędzia musiał 
kilkakrotnie przywoływać bielaw-
skich siatkarzy do powrotu na bo-
isko i rozpoczęcia czwartego seta, 
który jak można się domyślać, był 
już czystą formalnością. Bielawi-
anka Bester wygrała spotkanie 

z Międzyrzecem Podlaskim 3:1 
i została zwycięzcą finałowego 
turnieju kwalifikacyjnego do II 
ligi. Po zakończeniu spotkania na 
parkiet wbiegli niemal wszyscy ki-
bice, którzy przez trzy ostatnie dni 
pomagali naszej drużynie w walce o 
awans. Wystrzeliły korki od szampa-
nów, konfetti, a zawodnicy podrzu-
cali do góry współautorów sukcesu, 
czyli trenerów Andrzeja Zemanka i 
Jarosława Duszę. 

Chwilę potem odbyła się de-
koracja pierwszej trójki finałowego 
turnieju. Trzecie miejsce zajął LKS 
Olkusz – drużyna, która napsuła 
nam sporo krwi w sobotnim spotka-
niu. Drugą pozycję wywalczyli siat-
karze Międzyrzeca Podlaskiego, 
którzy już niedługo o awans walczyć 
będą z ostatnim zespołem z II ligi. 

Puchar za zwycięstwo w 
turnieju odebrali oczywiście za-
wodnicy Bielawianki Bester. 
Trofeum i złote medale wręczył 
naszym siatkarzom Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel. Czwarte 
miejsce w rozgrywkach zajął młody 
zespół Stoczniowca Gdańsk. Nale-
ży też dodać, że najlepszym i naj-
bardziej wszechstronnym graczem 
turnieju, został wybrany zawodnik 
Bielawianki Krzysztof Kurpiel.

  Łukasz Masyk

W dniu 29 marca uczestnik Śro-
dowiskowego Hufca Pracy w Dzier-
żoniowie, Kamil Galij, wziął udział w 
etapie rejonowym konkursu „Profi-
laktyka, literatura, teatr – Najlepszy 
Slummer 2012”. Konkurs jest kolejnym 
przedsięwzięciem programu profilak-
tycznego, realizowanego przez hufiec, 
a jednocześnie elementem Programu 
Prewencyjnego, którego realizacja za-
kłada następujące cele: zwiększenie 
świadomości młodzieży w zakresie ota-
czających ją zagrożeń, w szczególności 
uzależnień od narkotyków i alkoholu, 
propagowanie wśród młodzieży całko-
witej abstynencji oraz promowanie lite-
rackiej twórczości młodzieży. 

Eliminacje odbywały się w ZS Nr 
1 w Wałbrzychu, wzięło w nich udział 
10 reprezentacji szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, ośrodków so-
cjoterapeutycznych, ośrodków wycho-
wawczych i 2 jednostek ochotniczych 
hufców Pracy. Choć komisja konkur-
sowa założyła w regulaminie, że do Fi-
nału Konkursu zakwalifikują się jedynie 

Wyróżnienie dla Slummera z ŚHP w Dzierżoniowie!
wykonawcy utworów nagrodzonych 
pierwszym miejscem w każdym rejo-
nie, Kamilowi postanowiono przyznać 
wyróżnienie w kategorii Ośrodków 
Młodzieżowych, które również kwali-
fikuje go do Finału, ponieważ występ 
zachwycił jury. Nasz uczestnik, na co 
dzień kształcący się w zawodzie elek-
tryka w III klasie ZSZ CRRiMP w Biela-
wie, dodatkowo pasjonuje się muzyką, 
tworzeniem tekstów i swoim przedsta-
wianiem rzeczywistości. Tak więc praw-
dziwe zamiłowanie i oddanie temu co 
lubi robić, zaprowadziło go do sukce-
su i ogromnej satysfakcji. Tekst, który 
prezentował był przygotowany w języ-
ku polskim i oczywiście napisany przez 
samego autora. Inspirowany był tema-
tyką profilaktyki uzależnień, w szcze-
gólności dotyczącą ochrony młodzieży 
przed uzależnieniem od narkotyków i 
alkoholu. Teraz czekamy już z niecier-
pliwością na Finał we Wrocławiu.

 Magdalena Kisiel
 Wychowawca ŚHP 
 w Dzierżoniowie



11

04 – 06.05
W CIEMNOŚCI godz.19.00 

prod. POL
Katolik... grzesznik... drob-

ny złodziejaszek... Leopold Socha, 
Polak ze Lwowa - przez ponad rok 
pomagał i dawał schronienie ukry-
wającej się w kanałach grupie ucie-
kinierów z getta. Za pieniądze. Jed-
nak to, co wydawało się okazją do 
zarobku, doprowadziło do powsta-
nia głębokiej więzi emocjonalnej 
pomiędzy Sochą a uciekinierami, 
ewoluując w heroiczną walkę o 
ludzkie życie.

11 – 13.05
RÓŻA godz. 19.00 prod. POL 
Lato 1945 roku, tuż po zakoń-

czeniu drugiej wojny światowej. Ta-
deusz, polski żołnierz, któremu woj-
na zabrała wszystko i niczego nie 
oszczędziła, dociera na Mazury, na 
ziemie, które przed wojną należały do 
Niemiec, a po wojnie zostały przyzna-
ne Polsce. Odnajduje wdowę po nie-
mieckim żołnierzu, którego śmierci był 
świadkiem. Mieszkająca sama w du-
żym gospodarstwie Róża przyjmuje 
Tadeusza chłodno, pozwala przeno-
cować. Tadeusz odwdzięcza się za 
gościnę pomocą w obejściu. Róża, 
choć się do tego nie przyznaje, potrze-
buje czegoś więcej - przede wszyst-
kim ochrony przed szabrownikami, 
którzy nachodzą jej gospodarstwo.

18 – 20.05
SZTOS 2 godz.19.00 prod. POL
Są chłopaki, jest zabawa! 

„Sztos 2” to kontynuacja kultowej ko-
medii Olafa Lubaszenki, w której „nie 
spoczną nim nie dojdą” między innymi 
Borys Szyc i Cezary Pazura! Tylko w 
tym filmie zobaczycie, jak się podrywa 
na dużego fiata i jakie miłosne kata-
strofy przydarzają się zbyt pewnym 
siebie facetom. Czy Pazura (Synek) 
i Szyc (Janek) przekombinują i zali-
czą wpadkę na robocie? Jeśli tak, to 
czy dobra „nawijka” uratuje im skórę? 
Prawdziwie męskie kino odpowie w 
końcu na pytanie: co ma zrobić facet, 
gdy sparzy się na gorącej kobiecie!

26 – 27.05
BÓG ZEMSTY godz.19.00 

prod. USA
W najnowszym thrillerze Donald-

sona laureat Oscara i niekwestionowa-
ny gwiazdor numer 1 kina akcji Nicolas 
Cage daje popis gry na miarę pamiętnej 
kreacji Mela Gibsona w hicie „Okup”. 
Gdy piękna żona granego przez Cage’a 
bohatera - Laura (January Jones, zna-
na z obsypanego nagrodami Emmy se-
rialu „Mad Men” i przebojów kinowych 
„Tożsamość” i „X Men: Pierwsza klasa”) 
zostaje brutalnie zgwałcona, zrozpa-
czony Nick spotyka przy jej szpitalnym 
łóżku tajemniczego mężczyznę.

  kom lg

MOKiS informuje i zaprasza 
1 Maja (wtorek)
g.12.00-21.00 – MAJÓWKA – Festyn rekreacyjno-sportowy dla 

wszystkich – OWW Sudety 
3 Maja (czwartek)
g.12.30 – 15.00 - Miejskie Uroczystości Narodowego Święta Kon-

stytucji - Kościół p/w WNMP – Plac Kombatantów (szczegóły na afiszach)
15.30 – PIKNIK RODZINNY – festyn rekreacyjno - rozrywkowy 

współorganizowany przez parafię p/w WNMP w Bielawie – plac Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego

7 maja (poniedziałek) 
g.11.00 – Uniwersytet III Wieku – Słynne kobiety w historii - 

wykład Tadeusza Polaka - Teatr-kino MOKiS
8 maja (wtorek)
g.13.00 Manifestacja z okazji 67 rocznicy ZAKOŃCZENIA II WOJ-

NY  ŚWIATOWEJ - Plac Kombatantów program uroczystości : 
Wysłuchanie hymnu państwowego 
Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Kombatantów
Wręczenie odznaczeni wyróżnień 
Złożenie kwiatów
Wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej
12 maja (sobota)
 g.15.00 ŚWIĘTO PIERNIKA – impreza plenerowa dla seniorów w 

Parku Miejskim –w czasie imprezy koncert z okazji V lecia zespołu „Czer-
wona Jarzębina”

14 maja (poniedziałek) 
g.11.00 – Uniwersytet III Wieku – Bukiecik białych fiołków dla Ag-

nieszki Osieckiej - wykład Janiny Weretki Piechowiak - Teatr-kino MOKiS
17 maja (czwartek)
g.16.30 - ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE  - konkurs organizowany przez 

SCK w Bielawie – Teatr Kino MOKIS
20 maja (niedziela)
ZŁOTY PAZUR – III edycja gry terenowej - teren miasta (zapisy i 

informacja MOKiS)
21 maja (poniedziałek)
g.11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Kręgosłup, stawy i mięśnie – dba-

jmy o nie codziennie”. Wykład Alicji Styś Izydorczyk - Teatr-kino MOKiS
24 maja (czwartek)
g.16.00 – WIECZÓR TALENTÓW - impreza organizowana przez 

SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bielawie – Teatr KinoMOKIS
25 maja (piątek)
g.19.00 – Garbine Losada PRZYJACIEL JOHNA WAYNE’A – premie-

rowy spektakl Teatru Od Dzisiaj. Reżyseria R. Smoliński - Teatr-kino MOKiS 
27 maja (niedziela)
g.14.00 - 21.00 II FESTYN RODZINNY – impreza rekreacyjna organizo-

wana przez parafię pw. Ducha Świętego – teren za kościołem (ul. Słowiańska)
28 maja (poniedziałek)
g.11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Azja znana i nieznana” - wykład 

Alicji Styś Izydorczyk - Teatr-kino MOKiS
31 maja (piątek)
Spektakle Narodowego Spektaklu Edukacji
8.00 - Czerwony Kapturek
10.00 - Księga Dżungli
12.00 - Zemsta 

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00 - sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00 - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30 - sala prób
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00 - sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina  środy 16.30 - sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 - sala prób
Taniec HIP-HOP– wtorki 16.00, czwartki 19.00 (młodzież)  

   środy g.17.30 (dzieci) - scena
Kapela BIELAWSKA– środy – 16.00 - sala Piastowska 18 IIp.

Miejski  Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie organizuje, po 
raz pierwszy w Bielawie, plenero-
wą imprezę dla seniorów: ŚWIĘTO 
PIERNIKA. Podczas tej uroczysto-
ści odbędą się koncerty specjalne 
z okazji pięciolecia zespołu śpie-
waczego CZERWONA JARZĘBI-
NA oraz szereg konkursów i pre-
zentacji. Pierwszym i głównym 
konkursem jest konkurs na piernika 
lub piernikowe ciasto. W konkursie 
mogą brać udział osoby fizyczne 
(nie mogą brać udziału piekarnie i 
cukiernie) z terenu Bielawy. Warun-
kiem jest własnoręczne upieczenie 
piernikowego specyfiku (wielkość 
i forma dowolna ) i przyniesienie 
go na imprezę. Kolejny konkurs 
to „Wiosenny kapelusz”. Każdy z 
uczestników (uczestniczek) przy-
nosi własnoręcznie przystrojony, 
w kolorach wiosny, kapelusz (sam 
kapelusz, jako podstawa może być 
zakupiony w sklepie ). Forma przy-
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strojenia dowolna, zarówno z ele-
mentów sztucznych jak i natural-
nych. 

Specjalnie zapraszamy oso-
by, które chcą podczas imprezy 
zaprezentować, zaśpiewać „Pio-
senkę z mojego dzieciństwa” czy-
li piosenki, które utkwiły w pamię-
ci i przypominają dzieciństwo czy 
okres nastoletni, pierwszą miłość, 
szkołę, miasto, wioskę czy rodzinę. 
Każdy, kto taką pamięta, a jeszcze 
na dodatek umie ją zaśpiewać (na-
wet bez akompaniamentu ), będzie 
mógł ją zaprezentować na estra-
dzie. ŚWIĘTO PIERNIKA odbędzie 
się w Parku Miejskim dnia 12 maja 
2012 ( sobota ).

Szczegółowy program na afi-
szach, a osoby zainteresowane 
prezentacją „Piosenki z dzieciń-
stwa” prosimy o kontakt Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Biela-
wie tel. 74 8335 333 odp. Jarosław 
Florczak. 

OSiR informuje
W zawodach pn. „Sztafetowy Bieg 3 Maja o Puchar Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Bielawy” utworzono dodatkową kategorię: bieg dzie-
ci z klas I-III szkół podstawowych. W tej kategorii może wziąć udział do-
wolna ilość dzieci. Bieg rozpocznie się przed sztafetą, tj. o godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w zawodach.

27 marca odbyło się kolejne 
spotkanie uczestników Środowi-
skowego Hufca Pracy w Dzierżo-
niowie z przedstawicielem Policji, 
tym razem w ZSZ CRRiMP w Bie-
lawie.

Sięganie po narkotyki i al-
kohol jest jednym z najpoważniej-
szych zagrożeń społecznych w na-
szym kraju i rozwija się szczególnie 
intensywnie  wśród młodego poko-
lenia. Wychodząc naprzeciw tym 
problemom, Środowiskowy Hufiec 
Pracy w Dzierżoniowie realizuje 
od marca tego roku ponownie pro-
gram „Profilaktyka, literatura, te-
atr”, proponowany przez Komendę 
Wojewódzką Policji we Wrocławiu. 
Partnerem programu jest Kurato-
rium Oświaty we Wrocławiu. Celem 
przedsięwzięcia jest uświadamia-
nie młodzieży (zwłaszcza ze środo-
wisk zagrożonych demoralizacją) w 
zakresie uzależnień od narkotyków 
i alkoholu. Inspiracją do opracowa-
nia programu jest warszawska ini-
cjatywa pod nazwą „Profilaktyka a 
Teatr”, której realizatorem jest Ze-
spół Promocji Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Gabinetu Komendanta 
Głównego Policji. 

Pierwszy cykl zajęć obejmo-
wał naszych uczestników - uczniów 
klas I i II ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 
oraz ZSZ CRRiMP w Bielawie.  
Spotkania z policjantami– specja-
listami od profilaktyki uzależnień, 

nauczycielami, wychowawcami i 
młodzieżą odbyły się w ramach 
zajęć szkolnych. Pogadanki obej-
mowały zagadnienia z profilaktyki 
uzależnień, przepisów prawa re-
gulujących posiadanie narkotyków 
i ich zażywanie, omówienie przy-
padków działania pod wpływem 
alkoholu i ich konsekwencji, a tak-
że innych przestępstw i wykroczeń 
związanych z uzależnieniami. Spo-
tkania zaowocowały dużym zainte-
resowaniem i aktywnością młodzie-
ży. Nasi uczestnicy po prezentacji 
policjantów chętnie zadawali pyta-
nia i włączali się w dyskusje. Pomi-
mo młodzieńczego uporu i zbytniej 
pewności siebie, ich wiedza okazy-
wała się dość nikła, więc mogli ją 
uzupełnić i rozwiać swoje wątpliwo-
ści. 

 Realizacja programu jest 
ważnym oddziaływaniem, które 
stwarza możliwości zmniejszenia 
zjawiska uzależnień wśród mło-
dzieży, przestrogą przed karą, 
choćby na chwilę uświadamia i po-
zwala czasami młodemu człowie-
kowi zastanowić się nad swoimi 
czynami. Być może jedna rozmo-
wa nie jest wyznacznikiem sukce-
su, ale systematyczne inspirowanie 
i uświadamianie może kogoś urato-
wać i tego właśnie się trzymamy. 

 Magdalena Kisiel
 Wychowawca ŚHP
 w Dzierżoniowie

ŚHP Dzierżoniów realizuje program „Profilaktyka, literatura, teatr”
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