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Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy  

zaprasza na 

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI 

ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 

3 MAJA 
z udziałem  

Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej  
(4 Pułku Strzelców Wielkopolskich)  

działającego przy SM w Dzierżoniowie(www.dobroni.pl) 
 
 

Program 03.05.2014 ( sobota ) 
 
godz.11.40 - Obelisk  Plac Kombatantów 
- HYMN - w wykonaniu Orkiestry SART 

- WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE  Przewodniczącego   
  Rady Miejskiej Bielawy pana Leszka Stróżyka 
- WYSTĘP ARTYSTYCZNY przygotowany przez Zespół Szkół                       
  Ogólnokształcących w Bielawie 

- SKŁADANIE KWIATÓW - kolejność - goście,  władze miasta,                   
  organizacje kombatanckie, delegacje szkół bielawskich, kluby                       
  radnych, organizacje społeczno - polityczne, przedstawiciele    
  zakładów pracy,  stowarzyszenia,i inni. 

- ROTA - w wykonaniu Orkiestry SART 
- uformowanie pochodu i przejście do Kościoła pw. WNMP  
 
godz.12.30 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI  OJCZYZNY  
  Kościół  p/w. W.N. M.P. w Bielawie. Mszy przewodniczy i homilię    
  wygłosi ksiądz prałat dr Marian Biskup Dyrektor Wydziału                                                         
  Duszpasterskiego Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej 

 

26 marca odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, której głów-
nym tematem był Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Bielawa na 
lata 2014-2020. Przed rozpatrze-
niem projektu uchwały w tej spra-
wie, wiceburmistrz Andrzej Hordyj 
dokonał podsumowania dokonań 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Bielawa na lata 2007-2013, 
który obejmował dolną część na-
szego miasta, a następnie omówił 
propozycje zawarte w Programie 
na lata 2014-2020, obejmującym 
część Bielawy od ronda Bielbawu 
w górę. Uchwała w sprawie przyję-
cia Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Bielawa na lata 2014-
2020 została przyjęta 18 głosami 
za i 2 wstrzymującymi się.

Ponadto radni rozpatrzyli 17 
projektów uchwał. Dwa z nich do-
tyczyły nadania Medalu Honorowe-
go Zasłużony dla Miasta Bielawa 
Polskiemu Związkowi Emerytów, 

Obradowali bielawscy radni
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa 

na lata 2014-2020 przyjęty

Rencistów i Inwalidów w Bielawie 
oraz Towarzystwu Przyjaciół Biela-
wy – o nadanie medali wnioskowali 
burmistrz Ryszard Dźwiniel i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Leszek 
Stróżyk.

Podjęto również uchwały m. 
in. w sprawach: udzielenia pomo-
cy finansowej Województwu Dol-
nośląskiemu w związku z realizacją 
inwestycji pn. „Budowa obwod-
nicy Dzierżoniowa w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 382”, przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt w roku 
2014, ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych podmiotów oświatowych oraz 
zakresu i trybu kontroli prawidłowo-
ści ich wykorzystania, przekazania 
środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Po-
żarnej, a także w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2014 rok.

 Barbara Lesiewicz

31 marca, na zaproszenie 
posłanki PSL Haliny Szymiec-
-Raczyńskiej, gościł w Bielawie 
Marek Sawicki – minister rol-
nictwa i rozwoju wsi. W spotka-
niu z ministrem, które odbyło się 
w Domu Ludowym, uczestniczył 
także Paweł Czyszczoń – dyrek-
tor Wydziału Rozwoju Obszarów 
Wiejskich WMWD oraz ponad 
dwustu rolników z całego Dolne-
go Śląska.

Minister podsumował koń-
czące się perspektywy finanso-
we programu rozwoju obszarów 
wiejskich. Były to największe pie-
niądze, jakie dotychczas wpły-
nęły na polska wieś. W ramach 
tego programu zrealizowano 
szereg inwestycji, m.in. wybu-
dowano świetlice wiejskie, wy-
budowano przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, lampy solarne 

Minister Marek Sawicki z wizytą w Bielawie

i wykonano wiele mniejszych in-
westycji.

W czasie spotkania roz-
mawiano także o aktualnej sy-
tuacji w rolnictwie i na polskiej 
wsi już w nowej perspektywie 

finansowej na lata 2014-2020. 
Minister wskazał główne kierun-
ki, na które będą przeznaczane 
środki.

Minister Sawicki odpowiadał 
także na wiele trudnych pytań za-
dawanych przez uczestniczących 
w spotkaniu producentów rolnych, 
m. in. dotyczących zwiększenia do-
płat do produkcji roślinnej i zwierzę-
cej. 

W spotkaniu udział wzięli tak-
że przedstawiciele władz miasta 
Bielawa – przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Stróżyk i bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel.

  B. Lesiewicz

Bielawa zdobyła dwie sta-
tuetki w drugiej edycji Plebiscytu 
Samorządowy Lider Roku Kom-
pasy 2013. Nasze miasto zostało 
nagrodzone w kategoriach Biznes 
i Ekologia.

Organizatorem plebiscy-
tu była grupa medialna Errata, 
wydawca czterech tytułów: „Tygo-
dnika Dzierżoniowskiego”, „Wia-
domości Świdnickich”, „Tygodnika 
Wałbrzyskiego” i „NWW”. Uroczy-
sta gala odbyła się 21 marca w sali 
widowiskowej Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury, a gospodarzem 
wieczoru był „Tygodnik Dzierżo-
niowski”. 

Prestiżowe wyróżnienie 
w postaci Złotych Kompasów 
to znak od kapituły konkursu, 
że samorząd który je otrzymał, 

zmierza w dobrym kierunku i 
może być wzorem do naślado-
wania dla innych. Na tegoroczny 
plebiscyt wpłynęły 34 zgłoszenia z 
19 samorządów – gmin i powiatów 
subregionu wałbrzyskiego. Grono 
ekspertów oceniało je w sześciu 
kategoriach - inwestycje, biznes, 
ekologia, kultura, sport i turystyka. 

Bielawa została liderem w 
dwóch kategoriach. Burmistrz 
Ryszard Dźwiniel odebrał Zło-
ty Kompas z rąk Krzysztofa Za-
wadzkiego i Tomasza Potkań-
skiego ze Związku Miast Polskich 
– za kompleksowe przygotowa-
nie oferty dla biznesu.

Dziękując za przyznaną na-
grodę burmistrz powiedział - Dzi-

Złote Kompasy 2013 - sukces Bielawy

Program rewitalizacji omówił wiceburmistrz Andrzej Hordyj

Na spotkanie z ministrem przybyło ponad 200 rolników

Złote Kompasy przyznane Bielawie odebrał burmistrz Ryszard Dźwiniel

Od lewej: burmistrz Ryszard Dźwiniel, minister Marek Sawicki 
oraz poseł Halina Szymiec - Raczyńska
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Rok 2014 obfituje w ważne 
dla miasta rocznice: 90-lecia nada-
nia praw miejskich Bielawie, 170. 
rocznica Buntu Tkaczy Sowiogór-
skich, 10 lat Polski i Bielawy w Unii 
Europejskiej, 15 lat oświaty gimna-
zjalnej.

Z okazji tych rocznic oraz 
świąt państwowych, opracowany 
został program uroczystości i im-
prez, na które już teraz zaprasza-
my mieszkańców Bielawy.

PROGRAM na maj
3 maja – Miejskie obchody 

Święta Konstytucji 3 Maja – uroczy-
stości na pl. Kombatantów z udziałem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
msza święta w kościele pw. WNMP.

Od 5 maja do 27 czerwca moż-
na oglądać w Auli ZSiPKZ w Bielawie 
ul. Żeromskiego 41 oraz w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie wy-
stawę „Europejska integracja Bie-
lawy”, przygotowaną przez  Zespół 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawo-
dowego w Bielawie. Uroczyste otwar-
cie wystawy odbyło się 30 kwietnia 
przed sesją Rady Miejskiej Bielawy.

8 maja – otwarcie wystawy zdjęć 
„BIELAWA 1924 – 2014”, zorganizo-
wanej przez Dział Regionalno-Badaw-
czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9 maja – Dni Otwarte:  Interaktywne 
Centrum Poszanowania Energii, ul. Ostat-
nia, godz. 10.00-15.00, Wieża Kościoła pw. 
WNMP godz. 9.30-17.00. Wstęp wolny 

siejszy sukces jest efektem 15 lat 
pracy. Zaczynaliśmy od budowy 
obwodnicy, później przyszedł czas 
na utworzenie Bielawskiego Parku 
Przemysłowego, Bielawskiego In-
kubatora Przedsiębiorczości, Pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. 
Działania, które przeprowadziliśmy 
z ogromnym udziałem środków 
unijnych, procentują już kolejnymi 
inwestycjami i nowymi miejscami 
pracy, których z roku na rok będzie 
jeszcze więcej – mówił burmistrz 
Ryszar Dźwiniel.

Drugie miejsce w tej kate-
gorii zajął Dzierżoniów za Dzier-
żoniowski Park Przemysłowy – bu-
dowę gotowych hal produkcyjnych 

i magazynowych z gotowym zaple-
czem biurowym w ramach Invest-
-Park Development. Trzecie miej-
sce zajęła Świdnica za Kongres 
Regionów. 

Drugą statuetkę i tytuł Sa-
morządowego Lidera Roku Bie-
lawa zdobyła w kategorii eko-
logia za Interaktywne Centrum 
Poszanowania Energii. Warto do-
dać, że nasze miasto w poprzed-
niej edycji plebiscytu również otrzy-
mało statuetkę w tej kategorii.

Niezwykłość Interaktywne-
go Centrum Poszanowania Energii 
polega na udanym połączeniu hi-
storii ze spojrzeniem w przyszłość. 
Obiekt znajduje się bowiem na te-
renie pochodzącej z początku XX 
wieku stacji pomp. Modernizacja 
obiektu w okolicach ulicy Sporto-

wej trwała 18 miesięcy. W tym cza-
sie poprzemysłowy budynek został 
gruntownie odrestaurowany. 

Oprócz kapituły Złotych 
Kompasów ICPE zyskało uznanie 
w ogólnopolskim konkursie pn. 
MODERNIZACJA ROKU. Inwesty-
cja otrzymała tytuł finalisty w kate-
gorii obiekty kultury przemysłowej.

Drugie miejsce w tej ka-
tegorii zajął Wałbrzych za Pro-
gram Ochrony Środowiska dla Mia-
sta Wałbrzycha i Program Zielony 
Wałbrzych 2020. Trzecie miejsce 
przypadło powiatowi dzierżo-
niowskiemu za termomoderniza-
cję szkół powiatowych. 

W pozostałych kategoriach 
Złoty Kompas i tytuł Samorzą-
dowego Lidera Roku 2013 otrzy-
mały gminy: INWESTYCJA - Wał-
brzych w kategorii inwestycja – za 
Centrum Aktywnego Wypoczynku 
Aqua Zdrój, KULTURA - Ząbko-
wice Śląskie za Dni i Noce Krzy-
wej Wieży, SPORT - Łagiewniki za 
obiekt lekkoatletyczny zrealizowa-
ny w ramach programu Dolny Śląsk 
dla Królowej Sportu, TURYSTYKA 
- Kłodzko za Podziemną Trasę Tu-
rystyczną im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego, NAJLEPSZY SZEF 
GMINY/POWIATU - Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Gala miała wyjątkową opra-
wę. Na scenie wystąpiła gwiazda 
polskiej piosenki Grażyna Łoba-
szewska. Zaśpiewała utwory z naj-
nowszej płyty „Przepływamy”, któ-
rymi oczarowała publiczność. 

  Łukasz Masyk

Złote Kompasy 2013 - sukces Bielawy

1 maja 2004 r., na mocy tzw. 
Traktatu akcesyjnego, podpisane-
go 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, 
który stał się podstawą prawną 
przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej,  Polska stała się jej człon-
kiem.

Traktat akcesyjny podlegał 
zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną 
większością głosów przez Parla-
ment Europejski (9 kwietnia 2003 r.) 
oraz jednogłośnie przez Radę Unii 
Europejskiej (14 kwietnia 2003 r.). 

Kolejnym etapem była raty-
fikacja go przez wszystkie kraje 
członkowskie z godnie z wymaga-
niami konstytucyjnymi, obowiązują-
cymi w każdym z tych państw (poza 
Irlandią, gdzie ratyfikowany był po 
referendum ogólnopaństwowym, 
pozostałe kraje członkowskie przy-
jęły go w głosowaniach parlamen-
tarnych). Traktat wszedł w życie po 
zakończeniu unijnej procedury ra-
tyfikacyjnej.

W Polsce proces jego przyję-
cia odbywał się w formie ogólnona-

rodowego  referendum w dniach 7 i 
8 czerwca 2003 r. Polacy odpowia-
dali w nim na pytanie: „Czy wyra-
ża Pan/Pani zgodę na przystąpie-
nie Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej?”

Według oficjalnych wyni-
ków w kraju do urn poszło 58,85% 
uprawnionych do głosowania (tj. 17 
584 085 osób) spośród 29 864 969 
uprawnionych, 77,45% z nich (tj. 
13 514 872) odpowiedziało tak na 
postawione pytanie. 22,55% z nich 
(tj. 3 935 655) odpowiedziało nie. 
Oddano również 126 187 głosów 
nieważnych, co stanowiło  0,72% 
ogólnej liczby głosów.

Bielawa również głosowała 
na TAK. W naszym mieście upraw-
nionych do głosowania były 26.504 
osoby. Frekwencja wyborcza wy-
niosła 58,73%. Za przystąpieniem 
do Unii Europejskiej opowiedzia-
ło się 13.636 bielawian (88,1%), a 
przeciw było 1.836 (11,9%).

           Barbara Lesiewicz

10 lat Polski i Bielawy w Unii Europejskiej

Jeszcze w tym roku wy-
budowany zostanie pierwszy 
ogólnodostępny plac zabaw w 
dolnej części Bielawy. Prosiły 
o niego dzieci, które chciały, aby 
bliżej ich domów powstało miej-
sce do wesołego i bezpieczne-
go wypoczynku. Strefa rekreacji 
dla najmłodszych wybudowana 
zostanie na terenie u zbiegu ulic 
Żeromskiego i Dzierżoniowskiej. 
Uroczyste otwarcie placu zabaw 
planowane jest podczas obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka.

Uwaga konkurs!
Jeśli jesteś przedszkolakiem 

lub uczniem szkoły podstawowej w 
Bielawie i masz pomysł na ciekawą 

nazwę dla nowego placu zabaw, to 
zachęcamy do udziału w konkursie. 
Do 15 maja 2014 roku można nadsy-
łać swoje propozycje drogą mailową 
na adres: bm@um.bielawa.pl lub 
pocztą tradycyjną – plac Wolności 1, 
58-260 Bielawa. W treści należy po-
dać proponowaną nazwę oraz swoje 
dane kontaktowe. Na zwycięzcę kon-
kursu czeka atrakcyjna nagroda.

            Łukasz Masyk

Nowy plac zabaw w Bielawie

Uroczystości i imprezy z okazji ważnych rocznic i wydarzeń
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta

10 maja – Dni Otwarte: 
Szkoła Leśna, ul. Korczaka, 
godz. 9.00-13.00, Wieża Kościo-
ła pw. WNMP godz. 10.00-14.00, 
Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Wolności 24 godz. 10.00-
15.00, Art-Inkubator ul. Pia-
stowska 19c godz. 10.00-15.00. 
Wstęp wolny

15 maja - promocja III części al-
bumu „Bielawa wczoraj dziś” - Art-Inku-
bator ul. Piastowska 19c, godz. 17.00. 

28 maja godz. 10.00 - sesja 
Rady Miejskiej z wystąpieniem z 
okazji 170. rocznicy Buntu Tka-
czy Sowiogórskich, przygotowa-
nym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy, odsłonięciem TABLA VI 
kadencji odrodzonego samorzą-
du oraz okolicznościowym kon-
certem z okazji 25-lecia wolnych 
wyborów do Sejmu i Senatu RP 
w wykonaniu uczniów Szkoły Mu-
zycznej Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Bielawie.

Przyjęty przez Radę Miejską 
Bielawy Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt  na te-
renie Gminy Bielawa w 2014 roku 
stosuje się do bezdomnych zwie-
rząt domowych, w tym w szczegól-
ności do bezdomnych kotów i psów 
oraz zwierząt gospodarskich prze-
bywających w granicach admini-
stracyjnych Gminy Bielawa. 

Działania związane z zapew-
nieniem opieki bezdomnym zwierzę-
tom oraz zapobieganiem bezdomno-
ści zwierząt realizowane są poprzez: 

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

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

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

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

- poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych psów przebywają-
cych w Schronisku i przekazywanie 
ich do adopcji,

- prowadzenie nieodpłatne-
go elektronicznego oznakowania 
psów przebywających w Schroni-
sku i ich rejestrację,

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

- współpracę z organizacjami 
społecznymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwie-
rząt, w celu poszukiwania domów 
docelowych lub tymczasowych dla 
psów i kotów,

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

Ograniczenie liczby zwierząt 
bezdomnych realizowane jest po-
przez: 

- obligatoryjną sterylizację lub 
kastrację psów przebywających w 
Schronisku,

- bezpłatną sterylizację lub 
kastrację kotów wolno żyjących,

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

- usypianie ślepych miotów,
- prowadzenie przez Straż 

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

Środki finansowe na realiza-
cję zadań wynikających z Progra-
mu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy Bielawa na rok 2014 w wy-
sokości 59100,00 zł. 

 Na podstawie uchwały
  B. Lesiewicz

„Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt”

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczone do zbycia – lokale mieszkalne, stanowiące 
załączniki nr 1,2 do Zarządzenia nr 78/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. 

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, 

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 
do zarządzenia nr 75/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 16.04.2014 r.

Informacja

Zarząd Miejskiego Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Biela-
wie uprzejmie informuje, że od dnia 15 kwietnia br. Biuro jest czynne w 
poniedziałki w godzinach od 12.00 do 14.00

     W imieniu Zarządu
     por. Bronisław Wilk
     Prezes Zarządu

Bielawa otrzymała Złote Kompasy za kompleksowe przygotowanie oferty dla biznesu 
oraz za Interaktywne Centrum Poszanowania Energii
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Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych zakończył coroc-
zne rozliczanie opłat za wodę. Jak 
zawsze, wiele wątpliwości wśród 
mieszkańców lokali zarządzanych 
przez spółkę, wzbudziła kwestia 
rozliczenia różnic wynikających z 
pomiarów pomiędzy wodomierzem 
głównym w danym budynku, a wo-
domierzami znajdującymi się w po-
szczególnych mieszkaniach.

Kontrowersje biorą się stąd, 
że spółka Wodociągi i Kanalizac-
ja w Dzierżoniowie nalicza opłaty 
w oparciu o odczyt z głównych 
wodomierzy, które bardzo często 
wskazują większe zużycie niż 
suma naliczona przez wodo-
mierze zainstalowane w miesz-
kaniach. Rozbieżności pojawiają 
się najczęściej z powodu błędnego 
osadzenia urządzenia, zapowie-
trzenia instalacji czy zamontowania 
niskiej klasy wodomierza. 

Jak twierdzą fachowcy, róż-
nice występują również ze wzglę-
du na niekontrolowane wypływy 
wody (wadliwa uszczelka, wyeks-
ploatowana spłuczka w toalecie, 
lub przestarzała instalacja), które 
ze względu na mniejszą czułość 
lub wadliwy montaż, nie zarejestru-
je wodomierz w mieszkaniu. Trze-
ba również pamiętać, że tolerancja 

MZBM Bielawa – sposób rozliczania wody
błędu pomiarowego na wodomier-
zach może wynieść do 10%. 

Zgodnie z ustawą o dostarcza-
niu wody i odprowadzaniu ścieków, 
obowiązek rozliczenia różnic pomię-
dzy wskazaniami wodomierzy nale-
ży do zarządcy budynku, czyli w tym 
przypadku do Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. Natomiast 
opłatę rozliczeniową ponieść 
muszą już sami mieszkańcy.

Według przepisów istnie-
je kilka sposobów rozliczania 

tych rozbieżności. Po konsulta-
cji z mieszkańcami, MZBM wybrał 
wariant najbardziej sprawiedliwy, 
naliczając opłatę w sposób pro-
porcjonalny do zużycia wody w 
danych lokalach.

Warto wiedzieć, że 
mieszkańcy mogą próbować 
zawierać indywidualne umowy z 
wodociągami na dostawę wody, 
niemniej i tak będą musieli rozli-
czyć różnice na wodomierzach. 

  Łukasz Masyk

12 marca bibliotekę odwie-
dzili goście z Wałbrzycha. Zastęp-
ca dyrektora Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (PiMBP) 
„Biblioteki pod Atlantami” Elżbieta 
Kwiatkowska-Wyrwisz, zastępca 
prezydenta Wałbrzycha Zygmunt 
Nowaczyk oraz informatyk PiMBP 
Jerzy Kazojć oglądali nowe po-
mieszczenia biblioteki w Art-Inku-
batorze. Filie wałbrzyskiej bibliote-
ki stoją przed podobną jak nasza 

placówka reorganizacją i przepro-
wadzką, dlatego naszych gości in-
teresowały nasze doświadczenia 
w tym zakresie. Odwiedzający bi-
bliotekę podejmowani byli nie tyl-
ko przez bibliotekarzy, ale również 
przez zastępcę burmistrza Biela-
wy Mariusza Pacha oraz prezesa 
BARL-u Aleksandra Siódmaka, 
którzy oprowadzili gości po daw-
nym biurowcu Bielbawu, prezentu-
jąc efekt modernizacji obiektu.

Miejska Biblioteka Publiczna

Goście z Wałbrzycha

Podczas tego-
rocznych sprawozdaw-
czo-wyborczych obrad 
Walnego Zgromadzenia 
Członków Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w 
Bielawie, swoją obec-
nością zaszczycili nas 
m.in. przedstawiciele 
Władz Miasta Bielawa: z-ca Bur-
mistrza Miasta p. Andrzej Hordyj 
i Przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Leszek Stróżyk oraz przedstawi-
ciel Izby Rzemieślniczej w Opolu: 
Wiceprezes Izby p. Artur Kniejski, 
a także Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
w Kłodzku p. Maciej Machela wraz 
z kierownikiem Cechu p. Edytą 
Mazurek. W obradach udział wzięli 
także członkowie i pracownicy bie-
lawskiego Cechu oraz licznie za-
proszeni goście – Honorowi Człon-
kowie Cechu i wieloletni przyjaciele 
naszej organizacji.

Podczas obrad Dyrektor Biu-
ra Cechu Katarzyna Wierzbicka 
podkreśliła, że mając na uwadze 

niż demograficzny, który 
dotknął nas już w roku 
szkolnym 2013/2014 i 
dotknie nas zapewne w 
najbliższych latach, po-
stanowiono od 1 wrze-
śnia 2014 roku prowa-
dzić w Zespole Szkół 
CRR w Bielawie, oprócz 
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej CRRiMP - Gimna-
zjum z oddziałami przysposa-
biającymi do pracy. Liczymy, że 
dzięki temu w murach prowadzonej 
przez nas szkoły, pozostaną osoby 
zainteresowane późniejszą nauką 
w ZSZ CRRiMP w Bielawie. Bar-
dzo dużym atutem naszej szkoły 
jest to, że uczniowie spoza Bielawy 
oraz uczniowie Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, 
którzy odbywają praktyczną naukę 
zawodu poza Bielawą, otrzymu-
ją bezpłatne bilety na dojazdy, 
a dodatkowo po reformie oświato-
wej, uczniowie w naszej szkole od 
roku szkolnego 2012/2013 zyskują 
jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie 
są 2 dni na praktyce, w II klasie – 3 

dni, a w klasie III – 4 dni. 
Na koniec swojego wystąpie-

nia dodała, że Cech od 2013 roku 
prowadzi przy Zespole Szkół CRR 
Ośrodek Dokształcania i Dosko-
nalenia Zawodowego CRRiMP 
w Bielawie, w którym przeprowa-
dzane są kursy teoretycznej nauki 
zawodu dla pracowników młodo-
cianych. Do tej pory nasi uczniowie 
oraz uczniowie okolicznych szkół 
na takie kursy wyjeżdżali m.in. do 
Świdnicy i Jawora, a teraz dzięki 
prowadzonemu przez Cech ośrod-
kowi, kursy takie będą odbywały 
się na miejscu lub w Dzierżoniowie. 
Nadmieniła także, że w tym roku 
przeprowadziliśmy już kursy zawo-
dowe w zawodzie mechanik pojaz-
dów samochodowych w stopniu I. 
Dzięki takiej naszej ofercie eduka-
cyjnej, rodzice naszych uczniów 
zaoszczędzą na dojazdach swoich 
dzieci, a okoliczne szkoły zawodo-
we na opłatach pracowników mło-
docianych za kurs.

Na zebraniu rzemieślniczym, 
oprócz podsumowania roku 2013, 
dokonano wyboru nowych władz 
cechowych na czteroletnią kaden-
cję. W wyniku tajnego głosowania 
po raz czwarty Starszym Cechu 
został Kazimierz Rachowiecki, 
a w skład Zarządu Cechu weszli: 
Barbara Buczek, Wiesław Bełz, 
Marek Strzelecki i Andrzej Ja-
worski. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Ryszard Rzoń-
ca, a członkami Komisji Lucyna 
Pilarczyk i Mariusz Baran. Prze-
wodniczącym Koleżeńskiego Sądu 
Cechowego został Bogdan Błasz-
czyk, a jego członkami Adam Syp-
niewski i Rafał Szozda. 

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie

28 marca odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, które pod-
sumowało działalność organizacji 
w 2013 roku. Wśród zaproszonych 
gości byli: Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy, Kazimierz Rachowiecki – 
starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie oraz Tadeusz Kowalczyk 
– przewodniczący bielawskiego 
Zarządu Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.

Sprawozdanie z działalno-
ści Zarządu w 2013 r. przedstawi-
ła prezes Ewa Glura. W okresie 
sprawozdawczym Zarząd odbył 13 
posiedzeń, a ponadto jego człon-
kowie uczestniczyli w miejskich 
uroczystościach z okazji świąt 
państwowych i ważnych rocznic, 
w spotkaniu Regionalistów „Ruch 
Regionalistyczny sojusznikiem sa-
morządów terytorialnych, w inau-
guracji Polsko-Czeskiego Ruchu 
Kulturalnego, w konkursach i prze-
glądach organizowanych przez 
szkoły, Miejski Ośrodek Kultury i 
sztuki oraz Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną.

Towarzystwo Przyjaciół Bie-
lawy było współorganizatorem Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, pleneru malarskiego, 
wystaw malarskich i haftu, impre-
zy „Noc poetów”, promocji albumu 
„Bielawa oczami artystów”.

W minionym roku Zarząd 
współpracował z Gminą Bielawa, 
Dolnośląskim Towarzystwem Spo-
łeczno-Kulturalnym we Wrocławiu, 
ościennymi towarzystwami, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w 
Bielawie, MBP - Centrum Kultury 
w Pieszycach, Bielawską Agencją 
Rozwoju Lokalnego, z bielawskimi 
szkołami a w szczególności z Eko-

logiczną Szkołą Podstawową nr 7,  
Miejską Biblioteką Publiczną, Ko-
mitetem Organizacyjnym Polsko - 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej w Nowej Rudzie, Związkiem 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Związkiem Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, Bie-
lawskim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku oraz z Cechem Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

Sprawozdanie finansowe za 
2013 rok przedstawił Tadeusz Dzi-
goński, natomiast protokół Komisji 
Rewizyjnej z działalności Zarządu 
za rok 2013 Ewa Kozakiewicz. Ze-
brani pozytywnie ocenili działalność 
Zarządu w 2013 roku i jednogłośnie 
udzielili Zarządowi absolutorium.

Zatwierdzone zostały także 
plany pracy i plan finansowy na rok 
bieżący. Nastąpiły również zmiany 
w składzie Zarządu, z którego na 
własną prośbę odeszli: Piotr Ko-
niec i Zdzisław Golmont, a na ich 
miejsce członkami Zarządu zostali: 
Ewa Kozakiewicz i Piotr Hałacz-
kiewicz. Z kolei Krystyna Bartosz 
zastąpiła Ewę Kozakiewicz w Ko-
misji Rewizyjnej.

Burmistrz Ryszard Dźwiniel, 
członek Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, omówił dokonania roku 
2013, oceniając go jako bardzo do-
bry oraz przedstawił główne kierun-
ki działań na rok 2014 i plany zwią-
zane z rewitalizacją górnej części 
miasta w latach 2014-2020 (od ron-
da Bielbawu w górę). 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk przedstawił 
wniosek o nadanie tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Bielawa 
Ewie Glurze, który wspólnie z bur-
mistrzem złożyli w Radzie Miejskiej 
celem podjęcia przez nią stosownej 
uchwały w tej sprawie.

         Barbara Lesiewicz

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy 
podsumowało kolejny rok działalności

Na zdjęciu Zygmunt Nowaczyk - z-ca prezydenta Wałbrzycha 
oraz Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

Kazimierz Rachowiecki po raz czwarty został wybrany Starszym Cechu

zaprasza na kolejne spotka-
nie organizowane dla mieszkań-
ców Bielawy. 

Spotkanie odbędzie się 
09.05.2014 r. w Art Inkubatorze 
przy ul. Piastowskiej 19 c, o godzi-
nie 17:00. Tematyka obejmowała 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp.zo.o. 
będzie tym razem podsumowanie 
przeprowadzonych zebrań rocz-
nych w 2014 r., funkcjonowanie 
Wspólnot Mieszkaniowych, prawa 
i obowiązki właścicieli oraz kompe-
tencje Zarządu Wspólnoty Miesz-
kaniowej. 

Na wybranych przykładach 
omówimy:

• jak poprawić komunikację pomię-
dzy członkami Wspólnoty Miesz-
kaniowej ?

• dlaczego ważny jest Zarząd 
Wspólnoty Mieszkaniowej?

• jak przyspieszyć wykonanie re-
montu nieruchomości wspólnej?

Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w spotkaniu.



4

W dniach 3-4 kwietnia społecz-
ność szkolna świętowała uroczyste ob-
chody działalności  Szkół Niepublicz-
nych w Bielawie, których założycielką 
i dyrektorem jest Daria Michalska. Z 
tej okazji przygotowany został bogaty 
program  ilustrujący w ciągu dwóch dni  
przeszłość i jednocześnie perspektywy 
placówki. Mottem przewodnim obcho-
dów stały się słowa Piotra Szreniawskie-
go „Dobra szkoła nie produkuje geniu-
szy tylko zdrowe społeczeństwo”.

Honorowy Patronat jubileuszu ob-
jął Ryszard Dźwiniel Burmistrz Bielawy.

Swoją obecnością zaszczycili nas 
również dostojni goście: Leszek Stró-
żyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Bielawie, Janusz Szpot - Wójt Gminy 
Łagiewniki, Jolanta Zarzeka - Wicewójt 
Gminy Dzierżoniów, Zbigniew Grubka - 
Komendant Straży Miejskiej w Bielawie, 
dyrektorzy placówek oświatowych, ab-
solwenci, przyjaciele , sympatycy szkoły 
oraz dziennikarze lokalnych mediów pa-
tronujących naszemu przedsięwzięciu: 
TV Sudeckiej, Tygodnika Dzierżoniow-

skiego, Powiatowego Tygodnika Dzier-
żoniowskiego i Wiadomości Bielawskich.

Dzień pierwszy jubileuszu rozpo-
czął się mszą św. celebrowaną w inten-
cji szkoły przez. ks. dr. Stanisława Cho-
miaka - proboszcza Parafii Kościoła p.w. 
Najświętszej Maryi Panny w Bielawie.

Przemarsz Pocztów Sztandaro-
wych ulicami miasta w kierunku siedziby 
Szkół Niepublicznych wzbudził  powszech-
ne zainteresowanie.  W gronie licznie 
zgromadzonych  gości i uczniów odsło-
nięta zastała tablica upamiętniająca rocz-
nicę 15-lecia placówki. Posadzono również 
symboliczne „Drzewo Edukacyjne” a pod 
nim ukryto „Skrzynię marzeń”, która po na-
stępnych 15 latach pokaże w jakim stopniu 
uczniowskie oczekiwania się ziściły.

Wszyscy obecni delektowali się 
rocznicowym tortem i pozowali do pa-
miątkowych fotografii.

Na adres Darii Michalskiej napłynę-
ła bogata korespondencja w postaci listów 
gratulacyjnych, życzeń, kwiatów  i upo-
minków. O naszym jubileuszu pamiętali: 
Katarzyna Mrzygłocka - Poseł RP obec-
nej kadencji, Mieczysław Jedoń - Po-
seł na Sejm RP II, III i IV kadencji, Beata 
Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, 
Agnieszka Walawska - Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. 
Osobiście gratulacje i listy przekazali: Do-
rota Gromadzka – Radna Sejmiku Dol-
nośląskiego oraz Leszek Stróżyk - Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bielawie i 
Ryszard Dźwiniel - Burmistrz Miasta Bie-
lawa, Jolanta Kałuża - Wiceprezes Krajo-
wego Forum Oświaty Niepublicznej, Ewa 
Zalewska - Dyrektor OSiR-u w Biela-
wie, Danuta Szeremeta – Bielawski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Ppłk mgr inż. 
Andrzej Bartoszuk – szef zespołu roz-
minowania w Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych.

W gronie honorowych gości obecni 
byli również: Zbigniew Skowroński - Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bie-
lawie, Piotr Mierzejewski - nadkomisarz 
naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Policji w Bielawie, Agnieszka Perska - 
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Eu-
ropejska Akademia Dziecka” w Świdnicy, 
Izabela Glinka - Wicedyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie i Dzierżoniowie

3 kwietnia w auli szkolnej przy licz-
nym audytorium wykład na temat: „Jak 
wzbudzić zaufanie, szacunek, zaintereso-

wanie i sympatię w środowisku szkolnym?” 
wygłosiła Dorota Zawadzka, pedagog, 
psycholog, specjalistka w rozwiązywaniu 
trudnych problemów dzieci i młodzieży. W 
brawurowym wystąpieniu, popartym barw-
nymi przykładami, Dorota Zawadzka za-
chwyciła uczestników profesjonalizmem a 
nade wszystko ujmującą osobowością i ży-
wiołowym temperamentem. Wykład pomy-
ślany został w harmonogramie programu 
jako cześć edukacyjna V Forum Dyrekto-
rów i Pedagogów Placówek Oświatowych.

Piękną oprawę plastyczną  spo-
tkania w szkole, przygotowaną przez 
p. Różę Ziębę, uświetniły dodatkowo 
prace „haftem malowane” słuchacza 
Liceum Ogólnokształcącego Dla Doro-
słych pana Sławomira Sobosa i jego 
ojca pana Zdzisława Sobosa.

4 kwietnia to dzień należący nie-
wątpliwie do Darii Michalskiej - Dyrekto-
ra Szkół Niepublicznych. W wystąpieniu 
okolicznościowym, p. Daria Michalska od-
niosła się do zdarzeń minionego 15 lecia. 
„Wielki to dla mnie honor, że zechcieliście 
Państwo przyjąć zaproszenie do święto-
wania Jubileuszu  Szkół Niepublicznych.

Kiedy przed piętnastoma laty urodził 
się w mojej głowie pomysł na stworzenie 
edukacyjnej placówki niepublicznej mia-
łam ogromny zapał do pracy i jak sądziłam 
umiejętności, a może to była ta młodość, 
kiedy świat stoi otworem i wszystko jest do 
zdobycia i chcieć jeszcze oznacza móc.

W latach dziewięćdziesiątych rodzi-
ła się autonomiczna edukacja,  której myśl 
przewodnia przyświecała również moim ide-
ałom,  że szkoła służyć ma dziecku, ucznio-
wi, słuchaczowi, a nie państwu . Był to czas 
powstawania szkół niezależnych, które były 

prowadzone przez inne podmioty niż instytu-
cje publiczne, przez rodziców, stowarzysze-
nia i osoby fizyczne, które chciały nauczać 
inaczej niż proponowały instytucje rządowe. 
Tak rodziła się oświata niezależna i szkoły 
niepubliczne. I tu upatrywałam szansę stwo-
rzenia uczniom innych możliwości i innej 
szkoły oraz  takich warunków, by czuli się w 
niej komfortowo, żeby nauka nie kojarzyła 
się ze stresem, udręką, żeby nauczyciel był 
partnerem w procesie edukacji, a uczeń miał 
imię zamiast numeru w dzienniku.

Przed całym społeczeństwem 
polskim po transformacji polityczno-
-ustrojowej otwierały się nowe perspek-
tywy, nowe wyzwania. Nowa ustawa o 
systemie oświaty stworzyła podstawę 
prawną do zbudowania w Polsce zróż-
nicowanego systemu szkolnego, za-
pewniła rodzicom i uczniom prawo wy-
boru. Konkurencyjność na rynku usług 
edukacyjnych oznaczała dla mnie sta-
rania o stworzenie takiego klimatu w 
szkole, który wyróżniałby ją zdecydo-
wanie od innych. Wymagało to również 
wielu zabiegów promujących placówkę. 

Nie było łatwo. Za dokumentem po-
zwalającym na prowadzenie własnej szko-
ły nie szły w parze kwestie finansowe. I nie 
idą do dzisiaj. Tym bardziej dziękuję za 
wszelkie wsparcie finansowe Szkoły samo-
rządom Bielawy i Dzierżoniowa oraz Sto-
warzyszeniu Pomocy Dzieciom ANANAS. 
Chociaż wiele się zmieniło, wciąż mamy 
trudniej, wciąż  pod górkę.  Ale swoista wol-
ność, niezależność i autonomia warte są tej 
ceny. Mój zapał wciąż nie słabnie. 

Od samego początku mojej  działal-
ności zależało mi  na budowaniu partner-
skich relacji z szeroko pojętym otoczeniem 
lokalnym, samorządami, organami nadzo-
ru pedagogicznego, dyrektorami i nauczy-
cielami wedle zasady, że polska szkoła 
jest jedna. Ma kształcić młode pokolenia 
jak najlepiej potrafi, niezależnie od tego 
czy jest publiczna czy nie. Ważne dla 
mnie są relacje z innymi szkołami. Mimo, 
że często mamy różne zdania, to w wie-
lu kwestiach się zgadzamy. Pomagamy 
sobie wzajemnie przy organizacji egza-
minów gimnazjalnych, maturalnych i po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Pedagodzy zarówno ze szkół publicznych 
jak i niepublicznych spotykają się na szko-
leniach i kursach kwalifikacyjnych organi-
zowanych przez nasz ODN „Wszechnica 
Nauczycielska”. To miejsce często jest 
polem twórczych sporów i dyskusji na te-
mat wypracowanych rozwiązań, ulepszeń 
i różnic w poglądach. Dobrze, że ta wymia-
na  służy  wzajemnemu uczeniu się od sie-
bie oraz budowaniu lepszej jakości eduka-
cji.  Te  relacje dowodzą tym samym, że 
szkoły niepubliczne nie wypełniają luki na 
rynku edukacyjnym, lecz stanowią kom-
plementarny dla niej system edukacji. 

Idea „własnej szkoły” pączkowa-
ła.  Uznałam najpierw, że utworzenie  Li-
ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
i  Średniej Szkoły Zawodowej Policealnej  
to szansa dla ludzi w różnym wieku na 
uzupełnienie, bądź kontynuację wykształ-
cenia średniego, zdanie egzaminu ma-
turalnego i zyskanie nowych kwalifikacji. 
Oferta zajęć prowadzonych w trybie so-
botnio-niedzielnych konsultacji, czy w go-
dzinach popołudniowych spotkała się z 
dużym zainteresowaniem. Słuchacze bez 
konieczności rezygnacji z pracy zawodo-
wej mogą do tej pory z powodzeniem 
kontynuować kształcenie.  Z dumą odno-
towuję, że absolwenci tych szkół stali się 
też beneficjentami lepszej jakości życia, 
imponująca dla stosunkowo małej szkoły 
jest ich liczba sięgająca blisko 1000 osób.

Dzisiaj Szkoły Niepubliczne kształ-
cą łącznie około 300 uczniów i słuchaczy. 
Od 2005 roku mają swoją stałą lokalizację, 
stylowy budynek, dobrze wyposażone pra-
cownie, bazę do realizacji procesu dydak-
tycznego w sposób nowoczesny zgodnie 
z duchem czasu. Korzystamy z nowych 

technologii i multimediów. Współczesny 
uczeń wyposażony w modne gadżety, a 
przede wszystkim nieodzowny telefon ko-
mórkowy uczestniczy w globalnym świe-
cie za pośrednictwem cyberprzestrzeni. 
Jest to spora konkurencja dla nauczyciela  

z kredą przy tablicy. Staramy się w naszej 
placówce przełamać stereotyp gombro-
wiczowskiego belfra, któremu jak pamię-
tamy zagrażała „powszechna niemoż-
ność…”. Prześmiewczy obrazek szkoły, w 
której nauczyciel poleca zadanie: „czytaj-
cie od strony…x… do dzwonka…” nie ma 
u nas racji bytu. U nas nie ma dzwonków.

„Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlate-
go, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas 
i tak płynie, nic nie jest skończone dopóki 
się nie skończy…” ta jakże mądra maksy-
ma uświadamia mi, że wciąż jestem w dro-
dze. Jej kolejne etapy to utworzenie Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica 
Nauczycielska”, Niepublicznego Gimna-
zjum z Oddziałami Przysposabiającymi do 
Pracy,  Gimnazjum dla Dorosłych. Emana-
cją tych moich wolnościowych pomysłów 
na oświatę  są przedszkola i żłobki, które 
również od kilku lat prowadzę. Od września 
2014 roku zamierzam otworzyć Europejską 
Szkołę Podstawową w Bielawie i już wte-
dy będzie można powiedzieć, że organizu-
ję proces kształcenia, wychowania i opieki 
na prawie wszystkich możliwych etapach 
edukacji. Staram się reagować na potrzeby 
rynku i wychodzę poza ramy powiatu dzier-
żoniowskiego. 1 września rozpoczną swoją 
działalność Przedszkole  Europejska Aka-
demia Dziecka i Niepubliczny Żłobek Aka-
demia Maluszka w Smolcu, w Gminie Kąty 
Wrocławskie.”

W sali kinowej bielawskiego MO-
KiS-u zaprezentowała się młodzież w 
programie artystycznym przygotowa-
nym pod kierunkiem pani Róży Zięby 
i pani Marioli Stasiewicz. Niewątpliwa 
atrakcją był koncert Leonarda Jakusz-
czonka (gitara) i Bohdana Janeczka 
(saksofon), którzy fenomenalnie wprawił 
wszystkich w klimat szkolnego święta.

Z okazji zaszczytnego jubileuszu w 
drzewiec Sztandaru Szkoły zostały wbite 
symboliczne tarcze i gwoździe z nazwi-
skami i nazwami instytucji, które wspierają 
działania szkoły. W tym roku fundatorami 
byli: Burmistrz Miasta Bielawa Ryszard 
Dźwiniel, Daria Michalska Dyrektor Szkól 
Niepublicznych w Bielawie, Katarzyna i 
Paweł Lesińscy - przedstawiciele Rady 
Rodziców, Zofia Mirek - Radna Rady Po-
wiatu Dzierżoniowskiego, Społeczność 
Szkolna - nauczyciele i uczniowie.

W części edukacyjnej wystąpiła 
psycholog Maria Rotkiel, znana psy-
cholog, terapeutka, specjalistka public 
relations, z prezentacją tematu: „Roz-
wój osobowościowy ucznia wobec wy-
zwań współczesnego rynku pracy”. Or-
ganizatorzy zaproponowali zwrócenie 
uwagi na taki aspekt przygotowania 
ucznia we współczesnej szkole, który  
ma go uczynić przydatnym w przyszło-
ści do wykonywania konkretnego fachu 
i sprawnego pokierowania swoja ścież-
ką kariery zawodowej.

Jubileusz 15 lecia Szkół Niepu-
blicznych był też okazją do uhonorowa-
nia wielu osób.

Laureatami Statuetki „Wiktoria - 
Osobowość Lokalnej Edukacji  2014 
r.” zostali: Ryszard Dźwiniel, Zofia 
Studnicka, Róża Zięba,  Alicja Kos-
sowska. Statuetkę „Wiktoria - Przy-
jaciel Szkoły 2014” otrzymali: Helena 
Chojnacka-Małecka, Janusz Głód, 
Rafał Łacny, Alina Ociesa, Ewa Ol-
czyk Jończy, Maria Myszka, Beata 
Jagiełła-Pastuszka, Beata Połczyń-
ska, Norbert Warchoł.

Specjalne podziękowania Dyrek-
tor Daria Michalska skierowała do Bar-
bary Kucper, Sylwii Toboły, Barbary 
Tysz, Teresy Wojtas, Joanny Jask-
manickiej-Wilkos, które pełniły funkcję 
dyrektorów w latach poprzednich.

W dowód uznania Daria Michal-
ska uhonorowała nauczycieli Nagrodą 
Specjalną Dyrektora Szkoły. Otrzy-
mali ją: Maria Andrzejczak, Hele-
na Chojnacka-Małecka, Aleksandra 
Kienda, Ryszard Krzemiński, Alicja 
Kossowska, Barbara Ostrowska, San-
dra Sawa, Barbara Tysz, Monika Waw-
rzyńczuk- Mielniczek, Róża Zięba.

Zwieńczeniem uroczystości jubi-
leuszowych była projekcja filmu zreali-
zowana przez TV Sudecką z historią 
Szkół Niepublicznych w roli głównej.

Po części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy spotkania mieli okazję do 
rozmów przy symbolicznej lampce 
szampana, smakowitych przekąskach, 
słodkich wypiekach i dobrej kawie.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
biorącym udział w jubileuszu za dowody sym-
patii. Szczególne podziękowania kierujemy 
do Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 7 im. 
Juliana Tuwima w Bielawie i Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie za 
wystawienie pocztów sztandarowych.

Szkoły Niepubliczne w Bielawie mają już 15 lat

Uczestnicy pierwszego dnia obchodów Jubileuszu

Sadzenie symbolicznego 
Drzewka Edukacyjnego

Uczestnicy Mszy św. z ks. dr. Stanisławem Chomiakiem

Rocznicowy tort pokroiła dyrektor Daria Michalska
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W tym roku obchodzi-
my 90 rocznicę nadania 

praw miejskich Bie-
lawie i 10 rocznicę 
wstąpienia Polski 
do UE. Rocznice 
te stały się inspi-
racją dla uczniów, 
uczestników Prze-

glądu Literackiego 
o Statuetkę Sowy, 

organizowanego przez 
Ekologiczną Szkołę Pod-

stawową nr 7, którzy tematem 
swoich utworów uczynili  Bielawę - naszą małą ojczy-
znę. 

 Patronat honorowy nad przebiegiem przeglą-
du objął pan Leszek Stróżyk, przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy. Pośród zaproszonych gości była 
również pani Ewa Glura, prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy. 

 Uczestnicy przeglądu pisali o swojej małej 
ojczyźnie, o jej przeszłości, teraźniejszości, o swo-
ich marzeniach związanych z miejscem dzieciństwa, 
jak również o nękających ich wątpliwościach. Każdy 
z prezentowanych utworów był wyjątkowy. Młodzi li-
teraci udowodnili, że Bielawa jest dla nich miejscem 
szczególnym, miejscem, z którym wiążą swoją przy-
szłość. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dy-
plom i statuetkę sowy.

 Laureatami tegorocznej edycji przeglądu są:  
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi - Nikola Bielak, Stella Derdowska, Aleksandra 
Wisłowska, Patrycja Kowalska i Julia Wrotyńska, z 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 - Natalia Pom-
pa, Gabriela Rusak , Karolina Chrzan, Julia Bar-
czyk i Wiktoria Hanuszek,  ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi - Oliwia Fedko, Julia 
Pastuszka, Igor Machowski, Julia Budziszewska i 
Aleksandra Lewicka. 

Ponadto nagrodę specjalną za wrażliwość, wy-
obraźnię i indywidualizm otrzymali: Natalia Pompa – 
ESP7, Oliwia Fedko – SP10 i Aleksandra Wisłow-
ska – SP4.

Uczniowie wyróżnieni zaprezentują swoje utwo-
ry podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która od-
będzie się w sierpniu tego roku.

Uroczystość uświetnił występ pt. „Czym jest dla 
mnie ojczyzna”, przygotowany przez uczniów naszej 
szkoły pod kierunkiem p. Anny Kuś-Smagi. Wszyst-
kie utwory młodych literatów zebrane zostały w pa-
miątkowym tomiku, opracowanym przez panią Barba-
rę Olejnik. 

Prace wyróżnione:

Bielawa po przejściach
Bielawa- nasze miasto przepiękne,
Przez kilka ostatnich lat było bardzo zmienne.

Nowe miejsca edukacji, zabawy,
To wszystko bardzo przyjemne sprawy.
Nasza „Siódemka” również odmieniona,
Tak jak każda, bielawska szkoła.
Wszędzie nowe place zabaw, Orliki,
Wszystko po to, by cieszyły się małe smyki.

Bielawianie - ludzie bardzo pomysłowi,
Wiedzą, jak szanować energię, dzięki Przepompowni.
Ciekawe miejsce, gdzie czas spędzała
Każda bielawska szkoła wspaniała.

Bielawa- jak przystało na 
EKOLOGICZNE MIASTO MODELOWE,
Ma swoją własną, Leśną Szkołę.
Dzieci nie trzeba namawiać do jej odwiedzania,
Bo jest to radosny sposób przyrody poznawania.

Lecz rzecz się stała, wprost niesłychana.
Spuszczono wodę z naszego jeziora.
Jak teraz będzie przebiegać lata pora?
Bez wycieczek rowerowych nad jezioro to będzie zmora!

Na szczęście mamy basen zakryty,
Z którego każdy wychodzi umyty.
Wspaniały Aquarius, gdzie każdy chłopak i dziewczyna,
Nie tylko pływa, lecz także wypoczywa.

Park nasz także coraz wspanialszy,
Odwiedza go teraz bielawianin każdy.
Cudowny skatepark, dla dużych i małych
Oraz siłownia dla wysportowanych.

Cieszą się także jeżdżący pojazdami 
Po bielawskich drogach, 
które mogłyby zostać miejskimi gwiazdami.
Obwodnica piękna, skrzyżowania, wspaniała robota!
Tego wszystkiego byśmy nie uczynili,
Gdyby nie ludzie z Unii życzliwi.
Podali nam pomocna dłoń, 
wiec dzisiaj wszyscy dla nich rymujemy
I z całego serca za wszystko dziękujemy!

Natalia Pompa, 
kl. VIc, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7

XVIII Przegląd Literacki o Statuetkę Sowy za nami

W naszej szkole już od kilku 
lat realizowany jest  projekt „Cała 
szkoła czyta”. Ma on na celu po-
pularyzację czytania, które kształ-
tuje wyobraźnię dziecka, doskona-
li jego umiejętności ortograficzne 
i poznawcze. W  roku szkolnym 
2013/2014  za jego realizację w 
klasach I-III odpowiedzialna była 
pani Małgorzata Witek. Szkolny 
konkurs plastyczny pt. „Mój ulu-
biony bohater z wierszy W. Cho-
tomskiej” zainspirował nauczycieli 
klas młodszych, którzy 10 lutego 
podczas podsumowania projektu 
za pierwszy semestr, bawili swoich 
uczniów czytając im pełne humoru 
wiersze tej właśnie poetki, były to 
m.in. „Dwa koguty”, „Dziury w se-
rze”, „30 lutego”. 

W imprezie uczestniczy-
ła pani wicedyrektor Monika Sta-
chowska, która rozbawiła wszyst-
kich recytując wiersz „Chłopak na 
opak”. Spotkanie zakończyło się 

uroczystym pasowaniem na małe-
go czytelnika uczniów klas pierw-
szych. 

W klasach IV-VI realizacja 
projektu odbyła się 18 marca. Pa-
nie polonistki Barbara Boczula i 
Sylwia Czyżewska zaprezentowa-
ły fragmenty książek:  J.Olech „Dy-
nastia Miziołków” oraz „Dziewczyna 
i chłopak, czyli heca na 14 fajerek”” 
H. Ożogowskiej. Obie lektury opi-
sują pełne humoru perypetie mło-
dych ludzi w różnych sytuacjach 
życiowych. Uczniowie z uwagą i 
skupieniem wysłuchali  opowieści. 
Niektórzy z nich na pewno sięgną 
po te książki. Następnie odbyła się 
projekcja filmu „Dziewczyna i chło-
pak”, będącego adaptacją książki o 
tym samym tytule. 

Obserwując uczniów można 
bez wahania powiedzieć, że czyta-
nie jest zawsze w modzie!

Opracowanie: 
Barbara Boczula, Małgorzata Witek

PROJEKT EDUKACYJNY „CAŁA SZKOŁA CZYTA!” W SP4 W BIELAWIE

W dniu 11 marca na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we Wro-
cławiu odbył się etap wojewódzki 
konkursu Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski. W konkursie bra-
ło udział 12 szkół. Naszą szkołę 
reprezentowały: Aleksandra Ku-
charska, Natalia Sawa, Kinga 
Szewczuk i Ewelina Węgielnik 
oraz Kamila Czerwińska jako re-
zerwowa uczestniczka.

Konkurs składał się z 2 eta-
pów: części pisemnej (etap druży-
nowy) oraz indywidualnego roz-
poznawania gatunków roślin i 
zwierząt chronionych w Polsce. 
Test składał się z 15 pytań na te-
mat ekologii, sozologii (nauka zaj-
mująca się problemami ochrony 
przyrody), wiedzy przyrodniczej i 
geograficznej. Kolejne 10 pytań do-
tyczyło parków krajobrazowych po-
łożonych w naszym województwie. 
Po teście nastąpiła krótka przerwa, 

po której rozpoczęło się rozpozna-
wanie gatunków roślin i zwierząt, 
których nie mogą odróżnić nawet 
niektórzy specjaliści (np. uczniowie 
wykazywali się znajomością cech 
różniących  żabę śmieszkę, jezior-
kową i wodną).

Po zakończeniu części indy-
widualnej z niecierpliwością czeka-
liśmy na ogłoszenie werdyktu komi-
sji. Najwięcej emocji budziło czytanie 
wyników od 12 miejsca. Napięcie ro-
sło z każdym momentem, kulmina-
cja nastąpiła podczas przedstawie-
nia zdobywców drugiego miejsca:... 
Śnieżnicki Park Krajobrazowy! Tak! 
Park Krajobrazowy Gór Sowich 
wygrał! Drugi raz z rzędu! Drugi 
raz Gimnazjum nr 5 w Bielawie bę-
dzie reprezentować województwo 
dolnośląskie w finale. 

Wiele pracy zostało włożonej, 
ale teraz potrzeba jeszcze więcej 
wysiłku, więc życzmy powodzenia. 

Uczennice Gimnazjum nr 5 laureatkami  konkursu 
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

„Matuszka Rosija pierwszy 
żywioł” to tytuł książki pisarza i po-
dróżnika Romana Pankiewicza, 
który 3 kwietna w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej miał spotkanie z 
czytelnikami. Opowiadał o swo-
im ponad 3-letnim pobycie w Mo-
skwie w latach 1990-1993. Pokło-
siem jego pobytu w tym kraju jest 
książka „Matuszka Rosija pierw-
szy żywioł”. 

Pankiewicz był świadkiem 
epokowych zmian w tym kraju. Na 
jego oczach dokonywały się histo-
ryczne zmiany – rozpad Związku 
Radzieckiego i upadek komuni-
zmu. Rosja, nasz najbliższy sąsiad, 
jest krajem dla nas wciąż niezna-
nym, a dla wielu lądem ciągle do 
odkrycia, obcym w swojej kulturze, 
mentalności, wielości narodów i re-
ligii. Sami Rosjanie mówią o Rosji, 
że nie da się jej ogarnąć rozumem, 
w Rosję trzeba wierzyć. 

Opowieść o Rosji Pankiewicz 
ubarwił pokazem intrygujących i za-
dziwiających zdjęć, pokazujących ży-
cie Rosjan na początku lat 90. XX w. 
Książkę Romana Pankiewicza „Ma-
tuszka Rosija pierwszy żywioł” można 
wypożyczyć w naszej bibliotece.   

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Matuszka 
Rosija

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich”

ukaże się 16 maja

Uczestnicy Mszy św. z ks. dr. Stanisławem Chomiakiem

Roman Pankiewicz

Autor podpisywał swoje książki
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W dniu 26 marca w klubie 
„Pozytywka” przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie odbyło 
się wspólne czytanie książki „Ka-
mienie na Szaniec”. Spotkanie od-
było się z okazji  71. rocznicy Akcji 
pod Arsenałem, a zorganizował je 
wraz z partnerami  Hufiec   Ziemi 
Dzierżoniowskiej  ZHP.  Spotkanie 
prowadził  przedstawiciel Hufca 
Ziemi Dzierżoniowskiej  harcmistrz 
Sławomir Waś,  któremu   poma-
gali opiekunka XII Gromady Zu-
chowej „Kubusie Puchatki”- prze-
wodniczka Edyta Kargul, członkini 
Komendy Hufca - przewodniczka 
Karolina Sienkiewicz, drużynowy 
DSH”Wilki” Dominik Wnuk, prze-
wodniczący Bielawskiego Kręgu 
Instruktorskiego - przewodnik To-
masz Tkacz.  

Tłumnie zgromadzona pu-
bliczność mogła przeczytać  frag-
menty książki, a następnie wyka-
zać się znajomością lektury, biorąc 
udział w  zorganizowanym podczas 
spotkania konkursie.  Konkurs w 
formie rozwiązania krzyżówki naj-
lepiej rozwiązali  druh Dominik,  
druhna Karolina z 2 DSH „Wilki” 
oraz druh Wojtek z 32 DH. Nagro-
dy    książkowe  ufundowane przez  
bibliotekę i klub Pozytywka wręczy-
ła dyrektor MBP Urszula Ubych.  

Spotkanie przebiegało w mi-
łej, przyjacielskiej atmosferze. 
Swoją obecnością  zaszczycili je 
przewodniczący Rady Miejskiej Le-
szek Stróżyk, wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej Jadwiga Mariol-
la Jonas, wiceburmistrz Mariusz 
Pach oraz  dyrektor MZPO Maria 
Osiewała. 

W  tym dniu klub zgromadził 
nie tylko swoich sympatyków,  ale  
również wielu wspaniałych harce-
rzy, którzy swoją postawą poka-

Cała Polska czytała „Kamienie na Szaniec”
zali, że możemy być dumni z na-
szej młodzieży. 32 DH zaprosiła 
do wspólnego śpiewania piosenki 
„Rudy, Alku, Zośko”. Cytując frag-
ment wypowiedzi  wiceprzewodni-
czącej Jadwigi Mariolli Jonas: „To 
było przejmujące i bardzo poucza-
jące spotkanie z literaturą, historią, 
prawdziwymi bohaterami (...)” 

Czytanie tej przejmującej lek-
tury odbyło się  także w tym dniu w 
innych bibliotekach: w Dzierżonio-
wie, Pieszycach i  Mościsku. 

Mirosława Nowak 
WOLA PRZETRWANIA  
Wołyń – PRL – Chicago 
„Po chwili z łoskotem otworzyły się kopnięte drzwi. Weszło trzech 
mundurowych: dwóch żołnierzy i towarzyszący im przystojny młody oficer. 
Kobiety rzuciły się przed nim na klęczki. Sporo Ukrainek znało niemiecki. – Nie 
zabijajcie nas! Lassen Sie uns! – błagały płacząc. 
Oficer gestem wyprosił żołnierzy. – Macie tu cicho siedzieć – powiedział – 
żadnych krzyków i wyglądania przez okno! Nie ma jeszcze rozkazów, co                       
z wami będzie I wyszedł. 
Zapadła grobowa cisza. Jednak nie wszyscy wytrzymywali, niektóre kobiety 
próbowały ukradkiem zerkać kątem przez zamknięte okiennice. Na zewnątrz 
paliły się kolejne domy. Ludność z całej wsi spędzono przed szkołę. Dowódca 
jednostki krzyknął: - Przekażcie tym z lasu, że jeśli kiedykolwiek padnie choć 
jeden strzał w naszym kierunku to wrócimy  i zrównamy całą waszą wieś                     
z ziemią! Żadna z was nie ujdzie z życiem!.” 
Od Wydawcy 
„Dziecko wojny” – Mirosława Nowak to prawdziwy wulkan dobrej energii. Jej 
historia, wpisana w losy rodziców: ojca Edwarda Taborskiego, żołnierza 
kampanii wrześniowej, który później przeszedł szlak bojowy aż do Berlina,                     

i matki Władysławy, została opisana w tej książce. Historia kobiety z charakterem, która może być wzorem Polki, Matki, 
Patriotki. Aż trudno uwierzyć, że wszystko, o czym pisze autorka, wydarzyło się naprawdę. 
Czasy się zmieniają. W obecnym  świecie, nazywanym globalną wioską, losy pani Miry potoczyłyby się zapewne inaczej. 
Odnoszę jednak wrażenie, że prawdziwa wola przetrwania staje się towarem coraz bardziej deficytowym. 
Wszystkim zadającym sobie pytanie:  „Jak żyć?” można zaproponować inne -  „Z kogo brać przykład?”. 
Dokumentacja losów pokolenia wojennego jest naszym obowiązkiem. Barwne, niekiedy niezwykle dramatyczne 
przygody były wówczas udziałem wielu. Wierzę, że śladem Mirosławy Nowak pójdą inni. Wierzę, że powstanie cała seria 
„Ratujmy wspomnienia od zapomnienia”.  

„Wola przetrwania”
Polecamy książkę dotykającą historii naszego miasta mieszkającej obecnie w Chicago pani Mirosławy 

Nowak pt. WOLA PRZETRWANIA. Do kupienia w bielawskich księgarniach.

13 marca w Bibliotece Peda-
gogicznej Powiatowego Centrum 
Poradnictwa Psychologiczno  Peda-
gogicznego i Doradztwa Edukacyjne-
go w Dzierżoniowie odbył się PRZE-
GLĄD POEZJI POETÓW ZIEMI 
DZIERŻONIOWSKIEJ Spektakl sło-
wa – piękne czytanie. Przegląd skie-
rowany był do uczniów wszystkich 
poziomów nauczania szkół powiatu 
dzierżoniowskiego. Celem Przeglądu 
było przybliżenie twórczości poetów 
ziemi dzierżoniowskiej, rozbudzenie 
zainteresowań poetyckim słowem i 
sprawdzenie predyspozycji do gło-
śnego czytania. Honorowymi gość-
mi i jednocześnie jurorami byli poeci: 
Urszula Kowalewska, Ryszard Mie-
rzejewski, Zdzisław Maciejewski i 
Miłosz Wrzesiński. 

Uczestnikami Przeglądu było 
24 uczniów ze szkół: SP nr 9 w Dzier-
żoniowie, SP nr 10 w Bielawie, SP 
w Piławie Górnej, SP nr 1 w Pieszy-
cach, Gimnazjum w Piławie Górnej, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Dzierżoniowie, Zespół Szkół nr 2 w 
Dzierżoniowie i Zespół Szkół nr 3 w 
Dzierżoniowie.

Przegląd otworzyła Ewa Ma-
teusiak z Biblioteki Pedagogicznej, 
która powitała uczestników podkre-
ślając, że Spektakl słowa – piękne 
czytanie odbywa się w Roku Czytel-
nictwa, a także w przededniu Świa-
towego Dnia Poezji. Ewa Mateusiak 
podkreśliła, że wydarzenie kultural-
ne, w którym uczniowie uczestniczą, 
nie zostało nazwane konkursem re-
cytatorskim, lecz przeglądem piękne-
go czytania i zacytowała słowa Anny 
Dymnej: Gdy się recytuje wiersze, 
zdarza się, że forma zabija treść. Po-
eci swoje wiersze czytają prosto, kon-
kretnie i poezja czytana w ten sposób 
brzmi najlepiej. 

Uczniowie czytali wiersze wy-
mienionych wcześniej poetów, a tak-
że Adama Lizakowskiego, Edwarda 
Berbecia, Barbary Janickiej, Tade-
usza Żurawka, Alfredy Graff i Grze-
gorza Hady-Jasikowskiego.

Przegląd rozpoczęli uczniowie 
z klas I-III szkół podstawowych, na-
stępnie  klas IV-VI, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.

Po krótkiej przerwie i burzliwych 
obradach Ryszard Mierzejewski w 
imieniu poetów ogłosił werdykt. Pod-
kreślił, że wybór był trudny, ponieważ 
odbiór poezji jest niezwykle subiektyw-
ny. Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody książkowe i podziękowania za 
udział w Przeglądzie. Wyróżnieni zo-
stali w kategorii klas I-III: Mikołaj Ma-
ciejewski, Wanessa Balsam, Natalia 
Barbosa; klas IV-VI: Julia Pastusz-
ka, Piotr Marchewka, Anna Szady; 
gimnazjum: Dawid Kalinowski, Pau-
lina Seniuk; szkół ponadgimnazjal-
nych: Mateusz Łyżwa, Przemysław 
Kucharek, Anna Mroczek, Patrycja 
Pomietło, Paweł Surma.

Fundatorami pięknych na-
gród byli: Urząd Miasta Dzierżoniów, 
Urząd Gminy Dzierżoniów, Urząd 
Miasta Piława Górna, Urząd Miasta 
Bielawa, Urząd Miasta Pieszyce.

Po uroczystym wręczeniu nagród 
poeci czytali swoją poezję, której obecni 
wysłuchali z zainteresowaniem. Na za-
kończenie uczniowie zadawali poetom 
pytania, dotyczące ich twórczości i pasji 
tworzenia. Organizatorzy zadbali o słod-
ki poczęstunek dla wszystkich gości. 
Wydarzenie kulturalne zachwyciło za-
równo uczestników Przeglądu, jak i ich 
nauczycieli i obecnych poetów. 

Było to niesamowite, wzrusza-
jące spotkanie twórców z miłośnikami 
poezji, stwarzające niepowtarzalną 
okazję dla młodych ludzi zaprezento-
wania się przed autorami. Poeci byli 
pod dużym wrażeniem poziomu inter-
pretacji swoich utworów.

Należy docenić zaangażowa-
nie nauczycieli i bibliotekarzy szkol-
nych w przygotowanie uczestników 
do pięknego czytania poezji. 

Całej imprezie przyświecała myśl 
Wisławy Szymborskiej, przytoczona 
przez Ewę Mateusiak: Wiersze trzeba 
czytać tak, jakby się głośno myślało. Wte-
dy słowo nie traci swojej mocy i sensu.

PRZEGLĄD POEZJI POETÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie w ramach 
projektu Deutsch-Wagen-Tour 
po raz kolejny gościł lektora Go-
ethe-Institut. Uczniowie z naszej 
szkoły oraz goście z Gimnazjum 
nr 2 chętnie brali udział w nie-
typowych zajęciach wymagają-
cych również umiejętności pracy 
zespołowej. „Zabawa w niemiec-
ki” pokazuje, że ten trudny bez 
wątpienia język może być intere-
sujący. 

Akcja Goethe-Institut skiero-
wana do szkół pozwala nie tylko 
urozmaicić lekcje, ale stanowi tak-
że dodatkową motywacją do nauki 
języka niemieckiego. Dzięki niej 
grupa uczniów zarówno gimnazjum 
jak i liceum mogła wykorzystać 
swoje wiadomości i poznać nowe 
zagadnienia z ogólnie pojętej wie-
dzy o Niemczech uczestnicząc w 
quizie, poćwiczyć koordynację ru-
chów podczas tańca powitalnego i 
poznać muzykę rówieśników. 

„Zabawa w niemiecki” w ZSO w Bielawie

Ciekawe zajęcia przeprowa-
dzone przez lektorką DWT Hannę 
Krężlewską, odbyły się dzięki zaan-
gażowaniu nauczycielki języka nie-
mieckiego Doroty Kot. Honorowy 
patronat nad projektem objęło Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, a jego 

partnerami są: Goehte-Institut, am-
basada Niemiec w Warszawie, Nie-
miecka Centrala Wymiany Akade-
mickiej oraz Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa. Finanso-
wego wsparcia udziela Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Niemiec. 

W dniu 21 marca  dzieci z Nie-
publicznego Przedszkola Montes-
sorii w Bielawie tradycyjnie żegna-
ły Zimę, a witały Panią Wiosnę. Na 
początku dzieci z wszystkich grup 
przedstawiły swój program arty-
styczny, składający się z piosenek 
i wierszy o tematyce wiosennej, a 
następnie wspólnie zatańczyły przy 
utworach: „Idzie Ala polną drogą” 
oraz „Maszeruje wiosna”. 

Po występach, przy bardzo 
sprzyjającej pogodzie, przed-
szkolaki ze śpiewem na ustach, z 
okrzykami: „Precz Zimo zła! Witaj 
Wiosno!”, przy akompaniamen-
cie instrumentów perkusyjnych, 
maszerowały ulicami Osiedla 
Włókniarzy. Na czele barwnego 
korowodu królowała Marzanna, 
która jednak nie została utopiona 
w żadnej rzece, bowiem przed-
szkolaki dbają o przyrodę. Dzieci 
czarowały Marzannę swoimi ta-
jemniczymi zaklęciami, aż zmieni-
ła się w Wiosnę.

Teraz wszyscy mamy na-
dzieję, że Zima na dobre nas opu-

ści i nadejdą ciepłe słoneczne dni 
z soczystą zielenią traw, wiosen-
nych kwiatów i wesołymi trelami 
ptaków.

 Anna Podłęcka
 Aleksandra Mucha

„Precz Zimo zła, witaj Wiosno”
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dowiskowej Centrum Kultury Ago-
ra, została zaproszona tylko jedna 
z dziewcząt – Natalia Minkina, wy-
stępująca z piosenką z repertuaru 
Lenki pod tytułem „Everything At 
Once”, która w swojej kategorii za-
jęła III miejsce na dwa przyznane 
miejsca w jej kategorii.

 Gratulujemy.

Pod koniec marca 
br. w siedzibie Zespołu 
Szkół Cechu Rzemiosł 
Różnych odbył się obo-
wiązkowy sprawdzian 
fryzjerski. W tym roku 
w sprawdzianie udział 
wzięli uczniowie Zasad-
niczej Szkoły Zawodo-
wej Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie oraz uczniowie 
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Świdnicy. W ramach sprawdzia-
nu zadaniem uczestników w zakre-
sie fryzjerstwa męskiego strzyżenie 
i modelowanie. W ramach fryzjer-
stwa damskiego - wyciskanie fal na 
mokro, nakręcenie pierścieni, na-
kręcenie trwałej ondulacji, strzyże-
nie oraz uczesanie fryzury fantazyj-
no – wieczorowej. W sprawdzianie 
udział wzięło 11 osób (w tym z kla-
sy I - 1 osoba, z klasy II – 4 osoby i 
z klasy III – 6 osób).  K o m i -
sja oceniająca w składzie wykwa-
lifikowanych fryzjerów w osobach 
Haliny Trzeciak, Iwony Kumiec i 
Dariusza Masłowskiego pod prze-
wodnictwem Lucyny Pilarczyk, 
wyróżniła najwyższą notą spośród 
uczestników sprawdzianu cztery 
osoby. Wyróżnione zostały: dwie 

osoby z klasy II Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej 
ZAPAŁA ROKSANA, 
szkoląca się w zakładzie 
fryzjerskim Pani Jolan-
ty Buczyńskiej w Biela-
wie i DAWID LEBODA, 
szkolący się w zakła-
dzie fryzjerskim Pana 
Dariusza Masłowskiego 

w Świdnicy oraz dwie osoby z kla-
sy III Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej CRRiMP w Bielawie - EMILIA 
MADEJ, szkoląca się w zakładzie 
fryzjerskim Pani Iwony Kumiec w 
Bielawie oraz PATRYCJA ZABA-
WA, szkoląca się pod okiem Pani 
Marii Zawady w Dzierżoniowie.

Komisja oceniająca stwierdzi-
ła, że poziom umiejętności fryzjer-
skich uczestników sprawdzianu, za-
równo w klasie I, II, jak i III był na 
bardzo wysokim poziomie, ale war-
to, a nawet należy w dalszym ciągu 
zgłębiać swoją wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu fryzjerstwa, co zapro-
centuje na egzaminie czeladniczym, 
który jest zdawany przez uczniów 
klas III i jest potwierdzeniem kwali-
fikacji zawodowych. 

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP 
w Bielawie

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH

„Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.”
 Maria Konopnicka

27 marca przedszkolaki z grupy 
„Krasnale” z Niepublicznego Przed-
szkola Montessorii w Bielawie, wraz 
z paniami Grażyną Skoczylas, Alek-
sandrą Muchą, Anną Podłęcką i to-
warzyszącymi rodzicami, wzięły udział 
w wycieczce do Wrocławskiej Manu-
faktury Słodyczy „Słodkie Czary-Ma-
ry”. Dzieci mogły wysłuchać i zobaczyć 

cały cykl ręcznej produkcji słodkich 
karmelków oraz lizaków. Zachwyco-
ne, samodzielnie wykonały dla siebie 
dużego lizaka z kolorowego karmelu. 
Po zwiedzeniu manufaktury przyszedł 
czas na szukanie „Wrocławskich Kra-
snali” przez Krasnali z Bielawy. Przed-
szkolaki miały wiele radości w wynaj-
dywaniu pięknych, czasem dziwnych 
krasnoludków. Mamy nadzieję, że ra-
dosne wspomnienia na długo pozosta-
ną w pamięci naszych milusińskich.

 Anna Podłęcka
      Aleksandra Mucha

„SŁODKIE CZARY – MARY”

To właśnie tego dnia na sce-
nie Teatru Robotniczego mieliśmy 
okazje obejrzeć spektakl „Czy jest 
na sali lekarz?”. Ta komedio-far-
sa autorstwa Tomasza Jemioły 
to szalona, pełna absurdów i za-
bawnych nieporozumień sztuka, 
ukazująca w sposób nieco przeja-
skrawiony, ale wcale tak daleko nie 
odbiegający od życia, system dzia-
łania naszej „służby zdrowia”.

Było w niej wszystko: nieudol-
ni, skorumpowani lekarze, brak le-
karstw, szpitalny nieład, terminy 
badań sięgające nieskończoności, 
biurokracja, chamstwo, ogólny brak 
kompetencji, a także niezdrowa ry-
walizacja pomiędzy lekarzami, nie 
tylko o stanowiska, ale i o uczucia 
pewnej pielęgniarki. Okazało się, 
że szpital nadaje się w zasadzie do 
zamknięcia, bo popadł w ogromne 
długi, sprzęt w większości nie dzia-
ła, więc personel oczekuje w napię-
ciu wizyty komornika. Ale i komor-
nik okazuje się nieprawdziwy.

Całość przepleciona jest za-
bawnymi, wpadającymi w ucho pio-
senkami oraz przezabawnymi dialo-

gami, które sprawiają, że publiczność 
szybko odnajduje tu własne doświad-
czenia, jakie zdążyła zdobyć w kon-
taktach z naszym stojącym na głowie 
systemem lecznictwa.

Chciałoby się powiedzieć, że 
to wszystko z księżyca wzięte, ale 
czemu kojarzy nam się to ze słowa-
mi „samo życie”?

 W bielawskim spektaklu wy-
stąpili: Jacek Fedorowicz, Zbi-
gniew Lesień (także reżyser spek-
taklu), Sylwester Maciejewski, 
Alicja Kwiatkowska, Andrzej 
Beya-Zaborski oraz Marek Litew-
ka.

        Barbara Lesiewicz

Jako, że śmiech to zdrowie, 19 marca na pewno poczuliśmy się dużo lepiej

11 marca odbył się XXII Fe-
stiwal Piosenki Obcojęzycznej we 
Wrocławiu, w którym po raz pierw-
szy wzięły udział dwie podopieczne 
ze Spółdzielczego Centrum Kultury 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Bielawie. 

W pierwszej kategorii wy-
stępowała Natalia Minkina. Julia 

Osiągnięcia wychowanek Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie
w  XXII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu

Pastuszka zakwalifikowała się do 
drugiej kategorii wiekowej. Woka-
listki wykonywały utwory w języku 
angielskim.

Festiwal jest organizowa-
ny przez Szkołę Podstawową 113, 
Gimnazjum 34, MDK Fabryczna 
oraz Centrum Kultury Agora we 
Wrocławiu. Ranga Festiwalu, jak 
również wysoki poziom umiejęt-
ności wokalnych i lingwistycznych 
uczestników jest gwarancją miłych 
doznań artystycznych podczas 
dwóch dni konkursowych i Kon-
certu Laureatów, jak i doskonałym 
sprawdzianem dla młodych woka-
listów.

Do Koncertu Laureatów, który 
miał miejsce 20 marca w Sali Wi-

Julia Pastuszka Natalia Minkina

20 marca w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej przy ul. Piastow-
skiej 19c odbyła się wystawa prac 
Małgorzaty i Martyny Grabarczyk 
pod nazwą „Mama i córka. Arty-
stycznie”. Organizatorem wernisa-
żu było Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie, a biblioteka użyczyła swoich 
pomieszczeń dla prezentacji prac 
utalentowanych pań. Ta wystawa to 
połączenie pasji mamy i córki, które 
realizują się w dwóch różnych kre-
acjach artystycznych. 

Córka uwielbia rysować i, jako 
osoba bardzo skryta i zamknięta w 
sobie, w rysunku wyraża siebie naj-
chętniej. Bo ja po to rysuję, żeby 
tymi rysunkami wszystko o sobie 
powiedzieć, co czuję w danej chwi-
li – mówi o sobie 15-letnia Marty-
na. Maluje głównie portrety, bo one 
najwięcej wyrażają emocji. Mama 
fotografuje, odkąd sięga pamięcią. 
Aparat fotograficzny ma zawsze 
pod ręką, by w każdej chwili uchwy-
cić, zatrzymać w kadrze wszystkie 

ważne chwile i różne emocje. Pani 
Małgorzata potrafi dostrzec pięk-
no tam, gdzie inni tego nie widzą. 
Jej dusza artystyczna realizuje się 
również w innej dziedzinie. Potrafi 
wyczarować zachwycające kompo-
zycje kwiatowe. Jedna z nich  na 
stałe zagościła w bibliotece.

Obydwie uwielbiają portrety. 
Wspólnie wymyślają tematy sesji, 
projekty do zdjęć. Są wtedy blisko 
ze sobą, rozmawiają, układają pla-

ny, a potem wcielają je w życie. Ci-
cha i skromna Martyna przeobra-
ża się nie do poznania. Potrafi być 
słodką pastereczką, romantyczną, 
zamyśloną dziewczyną albo agre-
sywną, demoniczną kobietą. Na 
sesjach pokazuje swój prawdziwy 
charakter, nie jest cicha czy wyci-
szona, ma osobowość. Widać to 
wszystko na zdjęciach robionych 
przez mamę.

Pomysł na wystawę wyszedł 
od wychowawczyni Martyny Gra-
barczyk, Katarzyny Sobczyń-
skiej, która wspólnie z psycho-
logiem szkolnym Małgorzatą 
Siewierą wzięły na siebie trud zor-
ganizowania prezentacji. Na wy-
stawie obecny był zastępca bur-
mistrza Mariusz Pach, dyrektorka 
Gimnazjum nr 1 Monika Rusnak, 
dyrektorki Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 Małgorzata Cie-
ślik oraz Renata Sznajder-Zając, 
Ewa Glura, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, rodzina Martyny 
i Małgorzaty Grabarczyk: Aniela i 
Henryk Siutowie, Teresa Grabar-
czyk, Mariusz Grabarczyk (mąż i 
tata), siostra Dorota Romaniewicz 
i kuzynka Martyny Lidka Romanie-
wicz oraz liczne grono przyjaciół i 
znajomych Martyny ze szkoły.

Miejska Biblioteka Publiczna
Mama i córka. Artystycznie

W dniach 7-9 marca w 
Warszawie odbył się Między-
narodowy Puchar Polski, w 
którym udział brali zawodnicy 
klubu ZKS Bielawianka Biela-
wa, osiągając bardzo dobre wy-
niki: Grzegorz Majkut wywal-
czył srebrny medal, a Patryk 
Sieradzki brązowy medal. War-
to podkreślić, że obaj zawodni-
cy są jeszcze w tym roku kade-
tami.

Patryk Sieradzki i Grzegorz Majkut ponownie zdobywają 
medale, tym razem w Pucharze Polski Juniorów
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W rozegranym 22-go marca w 
Bielawie I Wiosennym Turnieju Piłki 
Siatkowej Kadetów wystąpiły cztery 
zespoły: Victoria Wałbrzych (mistrz Dol-
nego Śląska w kategorii kadet), MUKS 
Ikar Legnica (wicemistrz DŚ kadetów) 
oraz dwa zespoły Beewatec Bielawianki 
Bester Bielawa (kadeci - 4-te miejsce w 
MDŚ i juniorzy - Mistrzowie DŚ w swo-
jej kategorii kadet). Turniej zatem był sil-
nie obsadzony a dodatkowo dla dwóch 
przyjezdnych zespołów był sprawdzia-
nem generalnym przed rozpoczyna-
jącymi (28-30 marca) Ćwierćfinałami 
Mistrzostw Polski, na których reprezen-
tować będą województwo Dolnośląskie.

Teoretycznie na papierze fawory-
tem mieli być nasi juniorzy, ale zdziesiąt-
kowani kontuzjami grali w mocno osła-
bionym składzie, m.in.  bez kapitana 
Konrada Lasoty i drugiego podstawowe-
go przyjmującego Kuby Kapczuka oraz 
rozgrywającego Wiktora Saryczewa i 
środkowego bloku Macieja Józwiszy-
na. Z drugiej strony trener juniorów Ja-
rosław Dusza mógł przetestować trzon 
zespołu przyszłorocznego juniora i po-
wiedzmy, że w pierwszych dwóch me-
czach wyglądało to obiecująco. Gdyby 
pewnie nie kontuzja Wojtka Skwarcana 
i konieczność grania w drugim i trzecim 
spotkaniu w mocno eksperymentalnym 
zestawieniu, m.in. z nominalnym libero 
Maciejem Byczkiem na libero, to juniorzy 
pewnie wygraliby ten turniej. Tak się sta-
ło, że jednak przegrali w swoim ostatnim 
meczu z Ikarem Legnica i jasne było, że 
zajmą trzecie miejsce z dorobkiem 5 pkt. 
O zwycięstwie w turnieju natomiast de-
cydowały małe punkty, bowiem dwa ze-

społy zdobyły tą samą liczbę 6 punktów. 
Turniej rozgrywany był systemem każdy 
z każdym (6 spotkań) i każdy mecz trwał 
tylko dwa sety. Za zwycięstwo 2:0 dru-
żyna wygrana otrzymywała 3 pkt, prze-
grana 0 pkt. W przypadku remisu 1:1 
zespół, który w tych dwóch setach ugrał 
więcej małych punktów otrzymywał 2 
pkt, a przeciwnik tylko 1 pkt. Ostatecz-
nie o zwycięstwie w Turnieju decydo-
wało ostatnie 6-te spotkanie, w którym 
Victoria Wałbrzych, mająca 4 punkty 
po dwóch meczach grała z kadetami 
BBBB (0 pkt na koncie). Na wynik tego 
meczu czekali już kadeci Ikara Legni-
ca, którzy chwilę wcześniej pokonali 2:0 
osłabionych juniorów BBBB i po trzech 
spotkaniach mieli 6 pkt. Po wygranym 
łatwo przez Victorię secie pierwszym 
nasi kadeci postawili silny opór w dru-
giej partii, wygrali ją i tym samym urwali 
faworytom 1 pkt. Żeby więc można było 
wyłonić zwycięzcę I-wszego TURNIE-
JU WIOSENNEGO KADETÓW trzeba 
było liczyć małe punkty. Po podlicze-
niu wszystkich setów najlepsi okazali 
się Kadeci Victorii Wałbrzych, przed 
Ikarem Legnica i juniorami BBBB. 
Puchary ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Dzierżoniowie wszystkim 
uczestnikom Turnieju wręczyła dyrek-
tor OSiR-u w Bielawie Pani Ewa Zalew-
ska. Turniej został zorganizowany przez 
nasz klub przy udziale Starostwa Powia-
towego oraz OSiR-u, za co serdecznie 
dziękujemy. Kolejny podobny Turniej od-
będzie się już 12 kwietnia, ale tym ra-
zem rywalizować będą zespoły junior-
skie. Serdecznie zapraszamy już teraz 
na kolejne takie zawody.

Kadeci Victorii Wałbrzych triumfują w 
WIOSENNYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

TABELA KOŃCOWA oraz WYNIKI I WIOSENNEGO TURNIEJU KADETÓW
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE SETY PUNKTY MAŁE PKT
1. Victoria PWSZ Wałbrzych (kadet) 3 4:2 6 137:113
2. MUKS Ikar Legnica (kadet) 2 4:2 6 136:122
3. Beewatec Bielawianka Bester Bielawa (junior) 2 3:3 5 131:132
4. Beewatec Bielawianka Bester Bielawa (kadet) 2 1:5 1 108:144

 
NR MECZU GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK
1 BBBB (kadet) BBBB (junior)  0:2 (-21,-17)
2 Victoria PWSZ Wałbrzych (kadet) MUKS Ikar Legnica (kadet 2:0 (18,17)
3 BBBB (junior)  

Victoria PWSZ Wałbrzych (kadet) 1:1 (18,-19)
4 BBBB (kadet) MUKS Ikar Legnica (kadet) 0:2 (-19,-16)
5 BBBB (junior) MUKS Ikar Legnica (kadet) 0:2 (-13,-24)
6 BBBB (kadet) Victoria PWSZ Wałbrzych (kadet) 1:1 (-10,19)

22 marca w Cieszkowie odbył 
się XI Ogólnopolski Turniej Za-
paśniczy dzieci, młodzików oraz  
kadetów w zapasach w stylu wol-
nym. W ramach turnieju młodzicy 
walczyli w Mistrzostwach Dolnego 
Śląska.  W zawodach na 3 matach 
walczyło 185 zawodników z 4 wo-
jewództw. Klub IRON BULLS BIE-
LAWA reprezentowali: Mariusz 
Gurtaj, Oskar Ewulum, Michał 
Marciniak, Franek i Antoni Koper, 
Mikołaj Maciejewski, Krzysztof 
Chmielewski, Piotr Garnys oraz 
Szymon Masek.  W grupie młodzik 
jedynym reprezentantem klubu był 
Mariusz Gurtaj kat. 85kg, który 
wywalczył srebrny medal zdobywa-
jąc tytuł Vice Mistrza Dolnego Ślą-
ska w zapasach w stylu wolnym. 

Pozostali zawodnicy walczy-
li w grupie dzieci zdobywając na-
stępujące wyniki: I miejsce Oskar 
Ewulum kat. 32kg, III miejsca - Mi-
kołaj Maciejewski kat 37kg, Michał 
Marciniak kat. 60kg, Franciszek 
Koper kat. 34kg, Antoni Koper kat. 
32kg, Krzysztof Chmielewski kat. 

40kg, Piotr Garnys kat. 38kg oraz 
Szymon Masek 31kg.

Chciałbym pogratulować 
wszystkim swoim zawodnikom 
za to, że tak dzielnie walczyli w 
zawodach. Chciałbym również 
podziękować wszystkim rodzi-
com za wsparcie podczas co-
dziennych treningów i wyjazdów 
na zawody. Podziękowania nale-
żą się również Prezesowi Klubu 
Panu Sławomirowi Różyckie-
mu, który bacznie wspiera dzia-

„Żelazne Byki” na Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym w Cieszkowie
łania młodych adeptów zapasów 
w naszym klubie.

*****
Zarząd UKS IRON BULLS 

BIELAWA zaprasza wszystkie dzie-
ci i młodzież na treningi zapaśnicze 
oraz brazylijskiego jiu jitsu, które 
odbywają się w Szkole Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie. 

Wszelkich informacji pod nr tel. 
693 981 359  udziela Norbert Warchoł.

http://ironbullsbielawa.strefa.pl./ 

W weekend 22-23 marca w 
Chojnicach odbyły się Ogólnopol-
skie Zawody 13-latek w pływaniu 
synchronicznym. Nasze bielawskie 
synchronki zdecydowanie zdomi-
nowały tą imprezę, w każdej roze-
granej konkurencji zajęły miejsca 
na podium i tuż za nim, udowadnia-
jąc że są w czołówce najlepszych 
klubów w Polsce.

W konkurencji TEAM medal 
złoty wywalczyły (Cios Julia, Łyś 
Jagoda, Łyś Zuzanna, Mika Zu-
zanna, Sienkiewicz Anna, Sien-
kiewicz Justyna, Socha Barbara, 
Socha Katarzyna ) , medal brązo-
wy (Białek Natasza, Izdebska Ju-
styna, Pakosz Martyna, Szymczy-
kiewicz Matylda) , a tuż za podium 
uplasował się również bielawski ze-

spół w składzie (Czyżykiewicz Ju-
lia, Jakubczak Paulina, Karpierz 
Julia, Sieroń Natalia). W duetach 
medal złoty zdobyły (Socha Bar-
bara, Socha Katarzyna) srebrny 
(Białek Natasza, Mika Zuzanna) 
i za podium na m 4(Sienkiewicz 
Anna, Sienkiewicz Justyna), 5 (Iz-
debska Justyna, Szymczykiewicz 
Matylda), 6(Łyś Jagoda, Łyś Zu-
zanna) - w czasie dekoracji niebie-
ski kolor stroii bielawskiego klubu 
zdecydowanie dominował , podob-
nie jak w konkurencji solistek gdzie 
srebro należało do Miki Zuzi, brąz 
Cios Juli i m 4 Sochy Kasi i 5 So-
chy Basi

Dobra forma to efekt cięż-
kiej pracy zawodniczek i miłości do 
tego pięknego kobiecego sportu.

BIELAWSKIE SYNCHRONKI ZNÓW ZWYCIĘŻAJĄ

W dniu 8 marca w Starej Ka-
mienicy odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Zapaśniczy Młodzików i Dzie-
ci w Mocowaniu w zapasach styl 
klasyczny, na którym nie mo-
gło zabraknąć naszego klu-
bu ZKS Bielawianka Bielawa. 
Bielawski klub reprezentowało 
23 zawodników. Medale oraz 
punktowane miejsca zdoby-
wali: Daniel Pakosz - zło-
ty medal, Patryk Krupnicki, 
Maciej Orawiec, Krzysztof 
Pokora - srebrne medale, Se-
bastian Szyngier, Piotr Sto-
larczyk, Bartłomiej Potyrała, 
Bartłomiej Hajduk, Krystian 
Adamski, Kamil Wojtala - brą-
zowe medale. Miejsce punktowa-

ne zdobył Maciej Idziak. Dalsze 
miejsca zajęli: Sebastian Moskal, 
Oktawian Palus, Dawid Potyrała, 
Kacper Szewczak, Kacper Kciuk, 

Konrad Zabadeusz, Kamil Ku-
pis, Mateusz Orawiec, Krysyian 
Harańczyk, Krystian Peroniski, 

Przemysław Pilarczyk, Łukasz 
Pilarczyk. 

Trenerzy i opiekunowie: Łu-
kasz Stolarczyk, Artur Czypion-

ka, Marcin Kujawa.
Chcielibyśmy podziękować 

wszystkim, którzy udzielają wspar-
cia bielawskim zapasom, m. in.: 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr.7 za bezpłatne użyczanie sali do 
zajęć treningowych, Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr.4, firmie 
Hydro Instal-Plast Zamirski oraz 
innym osobom,  bez których suk-
ces naszych zawodników nie byłby 
możliwy. Każdy wygrany pojedynek 

i radość na twarzach naszych zawod-
ników są dowodem, że Państwa po-
moc przynosi oczekiwane owoce.

Bielawscy Młodzicy ZKS Bielawianka na turnieju w Starej Kamienicy

19 marca młodzież z interna-
tu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego z Dzierżoniowa uczest-
niczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu 
„Z książką po zdrowie i urodę” w dzia-
le dziecięco-młodzieżowym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielawie. Bi-
bliotekarka Jolanta Pawlak zaprosiła 
uczestników zajęć do Pokoju Spotkań, 
aby w przyjaznej atmosferze przejść 
do tematu o zagrożeniach współcze-
snej młodzieży. Czym jest uzależnie-
nie, jakie niesie ze sobą szkodliwe 
skutki? Prowadzące zajęcia nauczy-
cielka Magdalena Borzestowska i 
bibliotekarka Jolanta Pawlak przed-
stawiły rodzaje uzależnień. Ludzie ko-
jarzą uzależnienie z alkoholizmem, 
narkomanią, nikotynizmem. Liczba ele-
mentów, bodźców, substancji, od któ-
rych uzależniają się ludzie, a zwłasz-
cza młodzież, jest znacznie większa. 
Uczennice wypisały na karteczkach jak 
rozumieją hasło pustka, nazwy narko-
tyków, (jakie znają) oraz nałogi, w któ-
re popadają ludzie. Pustka to ruina, żal, 
obcość, beznadzieja, samotność, smu-
tek. Okazało się, że nałogiem może 
być telewizja, gry komputerowe, inter-

Ludzie nie popadają w nałogi, tylko wypełniają pustkę

net, miłość, seks, zakupy, hazard, je-
dzenie, operacje plastyczne, sporty 
ekstremalne czy grupa społeczna. 

Próbą zniechęcenia do zażywa-
nia narkotyków były przykłady z życia 
i literatura. Ryszard Riedel śpiewał 
„samotność to taka straszna trwoga 
ogarnia mnie, przenika mnie”. Uzależ-
niona osoba traci świadomość, traci 
wolność wyboru i decyzji, cel w życiu, 
ma poczucie zagubienia i samotno-
ści. Dziewczyny obejrzały prezentację 
multimedialną uświadamiającą konse-
kwencje sięgania po narkotyki, dopa-
lacze, alkohol, papierosy i dlaczego 
nie warto sięgać po nie. 

Podczas spotkania wykorzystano 
mini wykład o zażywaniu narkotyków, 
planszę „Co grozi palaczowi?”, książki 
o nałogach. Bibliotekarka przedstawiła 
zestaw książek z literatury młodzieżo-
wej, które zawierają historie o osobach 
uzależnionych. Nauczycielka w podsu-
mowaniu zapewniła młodzież, że warto 
rozmawiać o trudnych tematach i uczyć 
się dyscypliny i czujności w momen-
tach szczególnej pokusy sięgnięcia po 
narkotyk. Powinno się chronić wolność 
młodych ludzi przed filozofią doraźnej 
przyjemności, która może prowadzić do 
popadania w różnego rodzaju nałogi. 

  Jolanta Pawlak

Bohaterem marcowego spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
(DKK) był najsłynniejszy polski sek-
suolog, Zbigniew Lew-Starowicz. 

W listopadzie 2013 roku uka-
zała się w wydawnictwie Znak jego 
autobiografia pod tytułem Pan od 
seksu. Autor, znany z uroku osobi-
stego i dużej otwartości, dzieli się 
z czytelnikami  barwnymi faktami 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…
Na wiosnę… o miłości bez pruderii!

ze swojego życia prywatnego i za-
wodowego. Opisuje także niezwy-
kle interesujące zagadnienie, jakim 
jest historia polskiej seksuologii, 
nauki, która początkowo wzbudza-
ła w naszym konserwatywnym kra-
ju duże kontrowersje.

Autobiografia Zbigniewa 
Lwa-Starowicza spotkała się z 
przychylną oceną większości klu-
bowiczek, choć niektórym z nas 
brakowało ciekawostek dotyczą-
cych życia osobistego najwybitniej-
szego polskiego seksuologa. Autor 
ujmuje czytelnika łatwością z jaką 

pisze o kwestiach trudnych czy in-
tymnych. Książka Pan od seksu to 
interesująca i warta polecenia po-
zycja wydawnicza.
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29 marca została za-
inaugurowana tegoroczna 
edycja Polskiej Ligi Futbo-
lu Amerykańskiego (PLFA). 
W tym sezonie w Toplidze 
rywalizować będzie sześć 
klubów, a na jej bezpośred-
nim zapleczu - PLFA I - 10 
drużyn. Najliczniejszą dywi-
zją będzie PLFA II, w której 
wystąpią łącznie aż 22 ze-
społy z 18 miast. Sezon Topligi zwień-
czy zaplanowany na 2 sierpnia IX Su-
perFinał. Mecz o mistrzostwo PLFA I 
odbędzie się tydzień później. Ostatni 
akcent będzie należał do PLFA II - jej fi-
nał zostanie rozegrany 19 października. 

Podobnie jak w poprzed-
nim roku, oprócz zmagań w formule 
11-osobowej, będą odbywać się star-
cia w wersji 8-osobowej - PLFA 8. W 
turniejach eliminacyjnych wystąpi 13 
drużyn. W turnieju finałowym, który 
odbędzie się w Iławie 13 lipca, zmie-
rzą się cztery najlepsze załogi.

Kolejny z rzędu rekord pobiją 
rozgrywki juniorskie - PLFA J. W 2012 
roku rywalizowały w nich cztery ze-
społy, w zeszłym 15, a w tym w szran-
ki stanie aż 19 drużyn z 17 miast. 
Rozgrywane w formule 8-osobowej 
zmagania rozpoczną się 6 września, a 
zakończą dwudniowym turniejem fina-
łowym, który odbędzie się w we Wro-
cławiu w dniach 11-12 października.

Dwa kluby, Seahawks Gdynia/So-
pot i Warsaw Eagles wystawiły do rozgry-
wek aż po cztery zespoły. Ich drużyny wy-
stąpią w Toplidze, PLFA II, PLFA 8 i PLFA J.

- Przed nami długi, intensyw-
ny i pełen sportowych emocji sezon. 
W harmonogramach Topligi, PLFA I, 
PLFA II, PLFA 8 i PLFA J znalazło się 
łącznie 239 spotkań. Z roku na rok bar-
dzo szybko rośnie poziom sportowy 
naszych rozgrywek, co potwierdzają 
coraz liczniejsze mecze z drużynami 
z zagranicy. Gorąco wierzę, że w tym 
roku uda się pobić dotychczasowe re-
kordy frekwencji widzów, a oddźwięk 
medialny naszej dyscypliny będzie 
jeszcze większy niż w poprzednich 
dwóch, przełomowych dla futbolu ame-
rykańskiego w Polsce, latach - komen-
tuje Jędrzej Stęszewski, prezes PLFA.

Mistrzowie w sezonie 2013:
Topliga: Giants Wrocław (obecnie Panthers 
Wrocław, po fuzji z Devils Wrocław)
PLFA I: Husaria Szczecin
PLFA II: Królewscy Warszawa (obec-
nie Warsaw Sharks, po fuzji z War-
saw Spartans)
PLFA 8: Zagłębie Steelers Interpromex
PLFA J: Bielawa Owls 

Miło nam poinformować, iż 11 
marca bielawski klub podpisał umo-
wę sponsorską z firmą FRECH Po-
land, z siedzibą w Bielawie, która zo-
bowiązała się do dokonania zakupu 
kompletu nowych koszulek meczo-
wych dla naszych zawodników! 

*****
Druga, trzecia i cały dla Sokołów
2. kolejka PLFA I: Bielawa 

Owls - Tychy Falcons 6:27
W rozegranym w niedzie-

lę 6 kwietnia meczu drugiej kolejki 
PLFA I zespół Tychy Falcons wygrał 
na wyjeździe z Bielawa Owls 27:6.

Zarówno dla Owls, jak i Fal-
cons niedzielny mecz był pierwszym 
w tegorocznych rozgrywkach. W ze-
szłym sezonie drużyny te mierzy-
ły się dwa razy. W obu przypadkach 
wyraźnie lepsze były Sokoły. Począ-
tek niedzielnego meczu nie zapowia-
dał podobnego rozstrzygnięcia. 

Pierwsze punkty po akcji bie-
gowej zdobył rozgrywający Sów Kon-

Startuje dziewiąty sezon PLFA
70 drużyn z 32 miast będzie rywalizować w 5 klasach rozgrywkowych

rad Darmochwała. Ten 
18-letni gracz jest wy-
chowankiem bielawskie-
go klubu. W poprzed-
nich dwóch sezonach 
swoje umiejętności szli-
fował w drużynie junior-
skiej Owls. W całym me-
czu atak Sów opierał się 
głównie na akcjach bie-
gowych. Było to możli-

we dzięki bardzo dobrej postawie linii 
ofensywnej drużyny gospodarzy. W 
drugiej kwarcie inicjatywę przejęły So-
koły. Było to możliwe dzięki temu, że 
przyjezdnym zaczęły wychodzić biegi 
na zewnątrz i długie podania. 

Do remisu doprowadził Mate-
usz Błazik. Niedługo później Sowy 
miały problemy z wprowadzeniem 
piłki do gry przy swoim polu. Bardzo 
dobrze zachował się tyski defensor 
Kacper Kosiorowski, który powalił 
bielawianina w jego polu punktowym. 
Premią za safety były dwa punkty i 
perspektywa szybkiego odzyskania 
piłki. Tej okazji goście nie zmarnowali 
i jeszcze przed przerwą prowadzenie 
powiększyli do 8 punktów, po tym jak 
świetnym podaniem popisał się ich 
rozgrywający Łukasz Pawęzka. Fut-
bolówkę złapał Grzegorz Dominik. Do 
przerwy Falcons prowadzili 14:6.

W trzeciej odsłonie przyjezd-
ni nie spuścili z tonu. Przyłożenia 
Grzegorza Dominika po biegu i 
Dominika Rodackiego po podaniu 
Pawęzki przesądziły o losach spo-
tkania. Po ciężkim starcie, Sokoły 
dość łatwo uporały się z Sowami. 

- Jestem bardzo niezadowolony 
z naszej dzisiejszej postawy. Zagra-
liśmy tak, jakby był to nasz pierwszy 
mecz. Jestem za to pod wielkim wra-
żeniem linii ofensywnej Owls. Poka-
zała dzisiaj wielką klasę - skomento-
wał Wojciech Grzybek, trener Tychy 
Falcons. - Bardzo pozytywnie zasko-
czył mnie nasz rozgrywający Łukasz 
Pawęzka, który skutecznie podawał. 
Liczę, że taką formę utrzyma przez 
cały sezon - dodał Grzybek.

- Spodziewałem się lepszego wy-
niku, ale trzeba przyznać, że nie odzwier-
ciedla on do końca przebiegu gry. Nasz 
młody, nowy rozgrywający pięć razy po-
słał piłkę w ręce rywali. Nie jest jeszcze 
ograny na poziomie PLFA I. Jeśli ten ele-
ment gry uda się poprawić to ten sezon 
będzie dla nas dużo korzystniejszy niż 
poprzednie -  skomentował Przemysław 
Klinger, prezes Bielawa Owls. - Dzisiaj 
aż 12 naszych juniorów zadebiutowało w 
rozgrywkach seniorskich. Pokazali dzisiaj 
dużą wolę walki, zwłaszcza w początko-
wej fazie spotkania. Myślę, gdy opuści 
ich trema nasze wyniki będą się systema-
tycznie poprawiać - dodał Klinger.

Najlepszym zawodnikiem na 
boisku był rozgrywający Falcons Łu-
kasz Pawęzka. Bardzo dobrze zagrał 
też wszechstronny Grzegorz Domi-
nik. Ładnymi i skutecznymi biegami 
popisywali się Mateusz Błazik i Jakub 
Gołosz. W obronie błysnął Kacper 
Kurcius, który po przechwycie był bli-
ski zdobycia przyłożenia. Jednak sę-
dziowie dopatrzyli się przewinienia.

Najlepszym zawodnikiem Owls 
był running back Michał Adamarek. 
Gracz ten w zeszłym roku występował w 
drużynie juniorskiej Sów. W dzisiejszym 
meczu, już wśród seniorów, kilka razy 
popisał kilkunastojarodowymi biegami. 

Bielawa Owls - Tychy Fal-
cons 6:27 (6:0, 0:14, 0:13, 0:0)

Mecz obejrzało 300 widzów.
MVP meczu: Łukasz Pawęz-

ka (rozgrywający Tychy Falcons)

W rozegranym 6 kwietnia 
meczu drugiej kolejki PLFA I ze-
spół Tychy Falcons wygrał na 
wyjeździe z Bielawa Owls 27:6.

Zarówno dla Owls, jak i 
Falcons niedzielny mecz był 
pierwszym w tegorocznych roz-
grywkach. W zeszłym sezonie 
drużyny te mierzyły się dwa razy. 
W obu przypadkach wyraźnie 
lepsze były Sokoły. Początek nie-
dzielnego meczu nie zapowiadał 
podobnego rozstrzygnięcia. 

Pierwsze punkty po ak-
cji biegowej zdobył rozgrywają-
cy Sów Konrad Darmochwała. 
Ten 18-letni gracz jest wycho-
wankiem bielawskiego klubu. W 
poprzednich dwóch sezonach 
swoje umiejętności szlifował w 
drużynie juniorskiej Owls. W ca-
łym meczu atak Sów opierał się 
głównie na akcjach biegowych. 
Było to możliwe dzięki bardzo 
dobrej postawie linii ofensyw-
nej drużyny gospodarzy. W dru-
giej kwarcie inicjatywę przejęły 
Sokoły. Było to możliwe dzięki 
temu, że przyjezdnym zaczęły 
wychodzić biegi na zewnątrz i 
długie podania. 

Do remisu doprowadził Ma-
teusz Błazik. Niedługo później 
Sowy miały problemy z wprowa-
dzeniem piłki do gry przy swoim 
polu. Bardzo dobrze zachował się 
tyski defensor Kacper Kosiorow-
ski, który powalił bielawianina w 
jego polu punktowym. Premią za 
safety były dwa punkty i perspek-
tywa szybkiego odzyskania piłki. 
Tej okazji goście nie zmarnowali 
i jeszcze przed przerwą prowa-
dzenie powiększyli do 8 punktów, 
po tym jak świetnym podaniem 
popisał się ich rozgrywający Łu-
kasz Pawęzka. Futbolówkę złapał 
Grzegorz Dominik. Do przerwy 
Falcons prowadzili 14:6.

W trzeciej odsłonie przy-
jezdni nie spuścili z tonu. Przy-
łożenia Grzegorza Dominika po 
biegu i Dominika Rodackiego 
po podaniu Pawęzki przesądziły 
o losach spotkania. Po ciężkim 
starcie, Sokoły dość łatwo upo-
rały się z Sowami. 

- Jestem bardzo niezadowo-
lony z naszej dzisiejszej postawy. 

Zagraliśmy tak, jak-
by był to nasz pierw-
szy mecz. Jestem za 
to pod wielkim wraże-
niem linii ofensywnej 
Owls. Pokazała dzi-
siaj wielką klasę - sko-
mentował Wojciech 
Grzybek, trener Ty-
chy Falcons. - Bardzo 
pozytywnie zaskoczył 
mnie nasz rozgrywający Łukasz 
Pawęzka, który skutecznie poda-
wał. Liczę, że taką formę utrzyma 
przez cały sezon - dodał Grzybek.

- Spodziewałem się lepszego 
wyniku, ale trzeba przyznać, że nie 
odzwierciedla on do końca przebie-
gu gry. Nasz młody, nowy rozgry-
wający pięć razy posłał piłkę w ręce 
rywali. Nie jest jeszcze ograny na 
poziomie PLFA I. Jeśli ten element 
gry uda się poprawić to ten sezon 
będzie dla nas dużo korzystniejszy 
niż poprzednie -  skomentował 
Przemysław Klinger, prezes Bie-
lawa Owls. - Dzisiaj aż 12 naszych 
juniorów zadebiutowało w rozgryw-
kach seniorskich. Pokazali dzisiaj 
dużą wolę walki, zwłaszcza w po-
czątkowej fazie spotkania. Myślę, 
gdy opuści ich trema nasze wyni-
ki będą się systematycznie popra-
wiać - dodał Klinger.

Najlepszym zawodnikiem 
na boisku był rozgrywający Fal-
cons Łukasz Pawęzka. Bardzo 
dobrze zagrał też wszechstron-
ny Grzegorz Dominik. Ładnymi i 
skutecznymi biegami popisywa-
li się Mateusz Błazik i Jakub Go-
łosz. W obronie błysnął Kacper 
Kurcius, który po przechwycie 

Druga, trzecia i cały dla Sokołów
2. kolejka PLFA I: Bielawa Owls - Tychy Falcons 6:27

był bliski zdobycia 
przyłożenia. Jednak 
sędziowie dopatrzyli 
się przewinienia.

Najlepszym za-
wodnikiem Owls był 
running back Michał 
Adamarek. Gracz ten 
w zeszłym roku wy-
stępował w drużynie 
juniorskiej Sów. W dzi-

siejszym meczu, już wśród senio-
rów, kilka razy popisał kilkunastoja-
rodowymi biegami. 

Bielawa Owls - Tychy Fal-
cons 6:27 (6:0, 0:14, 0:13, 0:0)

I kwarta
6:0 przyłożenie Konrada Darmo-

chwały po 5-jardowej akcji biegowej

II kwarta
6:6 przyłożenie Mateusza 

Błazika po 7-jardowej akcji bie-
gowej 

6:8 dwa punkty dla Falcons 
za powalanie zawodnika Owls z 
piłką w jego polu punktowym 

6:14 przyłożenie Grzegorza 
Dominika po 39-jardowej akcji 
po podaniu Łukasza Pawęzki

III kwarta
6:21 przyłożenie Grzego-

rza Dominika po 7-jardowej akcji 
biegowej (podwyższenie za jeden 
punkt Paweł Sołoducha)

6:27 przyłożenie Dominika 
Rodackiego po 35-jardowej akcji 
po podaniu Łukasza Pawęzki

Mecz obejrzało 300 widzów.
MVP meczu: Łukasz Pawęz-

ka (rozgrywający Tychy Falcons)

W niedzielę 6 kwietnia w 
Warszawie odbyło się Grand Prix 
Juniorek Starszych w pływaniu 
synchronicznym. Zawodniczki bie-
lawskiego klubu debiutując w tej 
kategorii wiekowej zaliczyły zde-
cydowanie udany start zdobywając 
złoty medal w kategorii zespół (Ka-
sia Bełtowska, Asia Bełtowska, 
Natalia Słomian, Justyna Socha, 
Hania Wanszewicz, Natalia Wi-
niarska, Natalia Buganiuk, Agata 
Ogórek, rez. Zuzia Mika), srebro 
w duetach (Natalia Buganiuk, Ju-
styna Socha) i miejsce 4 (Hania 
Wanszewicz, Natalia Winiarska) i 
brąz w kombinacjach. 

Przed zawodniczkami już w 
maju Mistrzostwa Polski Juniorek 
Starszych.

GRAND PRIX Juniorek Starszych Warszawa 2014
Udany debiut synchronek w kategorii junior starszy

W sobotę 12 kwietnia w Ku-
dowie Zdrój odbył się XIV Między-
narodowy Turniej Zapaśniczy w 
Zapasach w Stylu Wolnym. W 
zawodach uczestniczyło 120 za-
wodników z zachodniej Polski oraz 
Czech. Klub IRON BULLS BIELA-
WA reprezentowali: Michał Mar-
ciniak, Mariusz Gurtaj, Łukasz 
Kowal, Piotr Garnys, Mikołaj Ma-
ciejewski, Szymon Masek, Aleks 
Beck, Maksym Różycki oraz 
Krzysztof Chmielewski. Nasza 
drużyna Żelaznych Byków, dzięki 
wysokim indywidualnym wynikom, 
zdobyła w klasyfikacji drużynowej 
II miejsce na 12 ekip sportowych. 

Jest to historyczne podium 
podopiecznych Norberta War-

choła, którzy wywalczyli następu-
jące wyniki: I miejsce Mikołaj Ma-
ciejewski 36kg, II miejsca - Michał 
Marciniak 60kg, Mariusz Gurtaj 
85kg, Aleks Beck 29kg, III miej-
sca - Krzysztof Chmielewski 38kg, 
Piotr Garnys 38kg, Maksym Różyc-
ki 36kg, Szymon Masek 31kg oraz 
V miejsce Łukasz Kowal 53kg.

- Jesteśmy bardzo szczęśli-
wy widząc jak rozwijają się sporto-
wo ci młodzi chłopcy. Ciężka praca 
na treningach oraz zaangażowanie 
rodziców podczas treningów zło-
żyło się na nasze wysokie wyniki 
sportowe w tym zawodach. Wielkie 
podziękowanie dla sponsorów na-
szego klubu firmy EL MONT z Bie-
lawy oraz DRG AGRO GROUP z 

Tuszyna. Również wielkie podzię-
kowanie należy się Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie oraz Wła-
dzom Miasta Bielawa, które dziel-
nie wspierają nasz klub – Norbert 
Warchoł oraz Sławomir Różycki.

IRON BULLS BIELAWA rośnie w siłę !
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W dniu 22 marca w Kostrzy-
niu nad Odrą odbył się Ogólno-
polski Turniej Zapaśniczy Mło-
dzików i Dzieci w Mocowaniu w 
zapasach styl klasyczny, na któ-
rym nie mogło zabraknąć klubu 

Bielawscy Młodzicy ZKS Bielawianka na turnieju w 
Kostrzyniu nad Odrą

ZKS Bielawianka Bielawa. Bielaw-
ski klub reprezentowało 23 zawod-
ników. Medale oraz punktowane 
miejsca zdobywali: Daniel Pakosz, 
Stolarczyk Piotr - złote medale, 
Bartosz Potyrała, Mateusz Ora-

wiec -  srebrne medale, Sebastian 
Moskal, Oktawian Palus - brązo-
we medale. Miejsca punktowane 
zdobyli: Maciej Idziak, Maciej Ora-
wiec, Kamil Kupis, Konrad Zaba-
deusz, Krystian Adamski, Seba-
stian, Szyngier, Borys Pawlak.  
Dalsze miejsca zajęli: Kamil Woj-
tala, Krystian Harańczyk, Kac-
per Wolski, Kacper Szewczak, 
Kacper Kciuk, Piotrek Śliwiński, 
Przemysław Pilarczyk, Łukasz 
Pilarczyk. 

Trenerzy i opiekunowie: Łu-
kasz Stolarczyk, Grzegorz Poty-
rała, Władysław Stolarczyk.

Chcielibyśmy również podzię-
kować wszystkim, którzy udziela-
ją wsparcia bielawskim zapasom, 
m. in.: Pani Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr.7 - za bezpłatne uży-
czanie sali do zajęć treningowych, 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr.4,  firmie Hydro Instal-Plast 
Zamirski oraz innym osobom,  bez 
których sukces naszych zawodni-
ków nie byłby możliwy. 

21 i 22 marca odbyła się I 
runda Międzywojewódzkich Dru-
żynowych Mistrzostw Młodzików 
12 – 13 lat. Do Nowej Rudy przy-
było 228 zawodników strefy lubu-
skiej i dolnośląskiej. Zawody ro-
zgrywane są w całej Polsce w 
poszczególnych okręgach i są 
najważniejszym sprawdzianem 
tej grupy wiekowej.

W Mistrzostwach Młodzików 
Klub Sportowy „OSiR” Bielawa re-
prezentowali: Emanuela Flisak 
(2002), Damian Rak (2002) oraz 
Damian Drzyzga (2001). Na dys-
tansie 100 metrów stylem mot-
ylkowym najlepszą zawodniczką 
okazała się Emanuela Flisak. 
Emanuela jeszcze trzykrotnie sta-
wała na podium, zdobywając srebr-
ne medale na 100 i 200 metrów sty-
lem klasycznym oraz 200 metrów 
stylem zmiennym. 

Także Damian Drzyzga został 
najlepszym zawodnikiem wojew-

ództw dolnośląskiego i lubus-
kiego na dystansie 200 metrów 
stylem klasycznym. Na 100 m sty-
lem klasycznym był 5, na 100 m sty-
lem motylkowym 6, a na dystansie 
200 m stylem zmiennym 7. 

Duże postępy podczas tych 
zawodów zrobił również Dami-
an Rak, który poprawił znacznie 
swoje rekordy życiowe (na 200 m 
stylem grzbietowym o 8 sekund). 
Dwukrotnie uplasował się w pierw-
szej 10 zawodników, zajmując 
8. miejsca na 100 i 200 m stylem 
grzbietowym. 

Bielawska ekipa mimo że li-
czyła zaledwie troje zawodników, 
zdołała zająć wysokie 6. miejsce w 
klasyfikacji drużynowej (na 24 dru-
żyny). Występy naszych zawod-
ników są dobrym prognostykiem 
przed drugą rundą, która odbędzie 
się w Zielonej Górze i Gorzowie w 
czerwcu. 

  Łukasz Masyk

Dwa złote i trzy srebrne medale KS OSIR Bielawa

Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego jak co roku nagrodził naj-
lepsze kluby sportowe z Dolnego 
Śląska, które we współzawodnic-
twie sportowym dzieci i młodzieży 
osiągnęły najlepsze wyniki.

Gala sportu odbyła się 4 
kwietnia w Legnicy. Nasze bie-
lawskie synchronki odebrały sym-
boliczny czek w wysokości  7 tys. 
złotych nagrody za zdobyte 62 pkt.
(najwięcej z bielawskich klubów) 

„To wyróżnienie bardzo nas 
cieszy - mówi trenerka Magda Szym-

Nagroda dla „synchronek”
czykiewicz - po pierwsze dlatego, że 
czujemy się docenione już nie tylko 
przez miasto Bielawa ale też przez 
zarząd województwa- widocznie wy-
granie Olimpiady Młodzieży jest ar-
gumentem nie do obalenia. Po dru-
gie dla naszej sekcji każdy zastrzyk 
gotówki to radość, bo nasz sport co 
tu ukrywać - choć piękny, to jednak 
jest mało popularny i mamy ogromny 
problem ze znalezieniem sponsora. 
Te pieniążki zostaną spożytkowane 
na zakup kostiumów.”

Gratulujemy nagrody.

Mistrzostwa odbyły się 3 i 4 kwietnia trady-
cyjnie już, w sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie. Organizatorami tych zawodów byli: ULKS 
,,Muflon” Bielawa, Gimnazjum nr 1 Bielawa, 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Powia-
towe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów. W zawodach 
wystartowało w sumie 157 uczniów z 8 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu dzierżoniowskiego (66 dziewcząt i 91 
chłopców). Podczas imprezy pierwszego i drugie-
go dnia nie brakowało emocji. W aż trzech katego-
riach potrzebne były dogrywki, które zadecydowały 
o medalach. W kategoriach chłopców  wiele ostat-
nich prób na wysokościach decydowało o awansie 
do dalszej rundy, a także o medalach. Większość 
startujących poprawiła swoje najlepsze wyniki 
osiągnięte w zeszłym roku i na innych zawodach. 

Najwyżej wśród dziewcząt skoczyła Patrycja 
Antoszczuk z ZSP Grodziszcze, 137 cm i oczywi-
ście ustanowiła swój nowy rekord życiowy. W kate-
gorii chłopców najwyżej skoczył Dariusz Smolak 
z ZSP Grodziszcze, 170 cm. Poprawił tym samym 
swój rekord życiowy o 10 cm, jednak trzy próby na 
wysokości  176 cm (zeszłoroczny rekord zawodów 
Adriana Niewiadomskiego) były nieudane. Klasyfi-
kację medalową wygrała SP 1 Pieszyce (5 złotych, 
3 srebrne, 3 brązowe) przed ZSP Grodziszcze (4 
złote, 2 srebrne) i ZSSS Dzierżoniów (2 złote, 3 
srebrne, 1 brązowy). Najliczniejszą reprezentację 
(58 uczniów) wystawiła Szkoła Podstawowa nr 4 
w Bielawie. 

Kolejne zawody lekkoatletyczne na terenie 
szkoły odbędą się 16 maja i będzie to III Mityng 
Lekkoatletyczny o Puchar Starosty Dzierżoniow-
skiego. Pełne wyniki i zdjęcia można obejrzeć na 
stronach: Gimnazjum nr 1 w Bielawie (http://www.
gim1bielawa.pl/)  i Powiatowego Zrzeszenia LZS w 
Dzierżoniowie (http://lzsdzierzoniow.pl/).
Medaliści zawodów:
DZIEWCZĘTA
rok urodzenia 2003
1 Moździeż Klaudia SP 1 Pieszyce 105 cm
2 Mruk Wiktoria SP 4 Bielawa 105 cm

IX Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż

3 Parcheta Oliwia SP 4 Bielawa 100 cm
rok urodzenia 2002
1 Sieroń Natalia SP 1 Pieszyce 115 cm
2 Łabaj Ola SP 1 Pieszyce 115 cm
3 Cios Julia SP 4 Bielawa 110 cm
rok urodzenia 2001
1 Bączkowska Jagoda  SP 1 Pieszyce 125 cm
2 Niedojad Karolina SP 1 Pieszyce 125 cm
3 Winiarczyk Aniela SP 1 Pieszyce 120 cm

rok urodzenia 2000-1999
1 Rybak Karolina ZSSS Dzierżoniów 135 cm
2 Kroczak Marta ZSSS Dzierżoniów 130 cm
3 Chmielewska Weronika  ZSP Mościsko 130 cm
rok urodzenia 1998
1 Antoszczuk Patrycja  ZSP Grodziszcze 137 cm
2 Mika Magdalena  G 1 Bielawa 105 cm
CHŁOPCY
rok urodzenia 2003
1 Szmigiel Damian SP 1 Pieszyce 115 cm
2 Kleban Olivier ZSSS Dzierżoniów 110 cm
3 Stawski Marcel SP 1 Pieszyce 105 cm
rok urodzenia 2002
1 Tubacki Michał ZSP Grodziszcze  130 cm
2 Żontołw Paweł SP 1 Pieszyce 120 cm
3 Dąbrowski Rafał SP 1 Pieszyce 120 cm
rok urodzenia 2001
1 Szczupakowski Grzegorz SP 1 Pieszyce 135 cm
2 Kazubek Przemysław ESP 7 Bielawa 130 cm
3 Karasiński Patryk SP 4 Bielawa 125 cm
rok urodzenia 2000-1999
1 Bieniewski Kacper     ZSSS Dzierżoniów 150 cm
2 Łuka Łukasz ZSP Grodziszcze 150 cm
3 Orawiec Maciej G 1 Bielawa 150 cm
rok urodzenia 1998
1 Smolak Dariusz ZSP Grodziszcze 170 cm
2 Korzeniowski Szymon  ZSSS Dzierżoniów 155 cm
3 Pawluczuk Wojciech     ZSSS Dzierżoniów 140 cm
rok urodzenia 1997-95
1 Drygas Dominik ZSP Grodziszcze 150 cm
2 Tubacki Patryk ZSP Grodziszcze 145 cm
3 Kędziora Łukasz ZSO 2 Dzierżoniów  140 cm

Grzegorz Majkut 
zdobył dla Polski 

złoty medal!
W weekend 28-30 marca na 

Węgrzech odbył się Międzynaro-
dowy Turniej Zapaśniczy w stylu 
klasycznym, w którym jako jeden 
z dwunastu reprezentantów Polski 
wystąpił Grzegorz Majkut - zawod-
nik  klubu ZKS Bielawianka Biela-
wa.  Bielawianin wywalczył 
złoty medal.  

 Gratulacje!
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2 – 4.05
SARILA godz.17.00 prod. KAN
W maleńkiej wiosce na Gren-

landii dzieje się ostatnio wyjątkowo 
źle. Kilka miesięcy wcześniej bogini 
Sedna, urażona kontaktami miejsco-
wego szamana z rywalizującym z nią 
demonem, zesłała na społeczność 
klątwę – od tego czasu w okolicy nie 
ma żadnych dzikich zwierząt. Wy-
głodniali Eskimosi zostają zmuszeni 
do ostatecznego kroku – odnalezie-
nia bajkowej krainy Sarili, która zgod-
nie z legendą słynie z urodzajności. 
Nikt nie wie, czy istnieje naprawdę. 
Na jej poszukiwania wyruszą syn wo-
dza Poutulik, jego przyszła żona Apik 
i Markussi, w którym zaczynają się 
rozwijać nie tylko czarodziejskie zdol-
ności, ale i miłość do dziewczyny.

13 GRZECHÓW godz.19.00 
prod. USA

Zadłużony Eliot zostaje wcią-
gnięty w grę składającą się z 13 za-
dań, w której może zarobić dużo 
pieniędzy. Każde kolejne zadanie to 
jednak krok bliżej piekła.

9 – 11.05
NIEBO ISTNIEJE NAPRAW-

DĘ godz. 17.00 prod. USA
Zrealizowany na podstawie be-

stsellerowej powieści film „Niebo ist-
nieje... naprawdę” opowiada prawdzi-
wą historię, która stała się inspiracją 
dla milionów ludzi na całym świecie. 
To historia chłopca, który będąc na 
granicy życia i śmierci, doświadczył 
bliskości Boga oraz tych, którzy już 
odeszli. To również opowieść o szu-
kaniu przez ojca odwagi, aby uwie-
rzyć w świadectwo chłopca i podzielić 
się z innymi tą dobrą nowiną.

DROGA DO ZAPOMNIENIA 
godz. 19.00 prod Australia/ANG

Osadzony w obozie jenieckim 
Lomax (Colin Firth) jest zmuszany 
do wycieńczającej pracy przy budo-
wie osławionej Kolei Śmierci (Kolei 
Birmańskiej). Ceną za jej powstanie 
jest życie dziesiątek tysięcy jeńców 
i ludności cywilnej. Jako specjalista 
od łączności, Lomax konstruuje ra-
dio, które ma być źródłem informacji 

o wydarzeniach na froncie. Odna-
lezione przez strażników, staje się 
przyczyną brutalnych przesłuchań, 
podczas których oficer ociera się o 
śmierć. Lata później, zmagający się 
z wojenną traumą Lomax wyrusza 
na poszukiwanie swojego japońskie-
go oprawcy. Ma nadzieję, że konfron-
tacja z dawnym wrogiem pozwoli mu 
rozliczyć się z przeszłością i zamknąć 
raz na zawsze ten wstrząsający roz-
dział swego życia.

16 – 18.05
NIESAMOWITY SPIDER-MAN 

2 3D godz.17.00 prod. USA
Wspaniale jest być Spider-Ma-

nem (Andrew Garfield). Dla Petera 
Parkera nie ma niczego lepszego od 
kołysania się między wieżowcami, 
bycia bohaterem i spędzania czasu 
z Gwen (Emma Stone). Jednak za 
bycie Spider-Manem trzeba zapłacić 
wysoką cenę: tylko on jest bowiem w 
stanie ochronić nowojorczyków przed 
złoczyńcami zagrażającymi miastu. 
Wraz z pojawieniem się Electro (Ja-
mie Foxx), Peter musi stawić czoła 
przeciwnikowi dużo potężniejszemu 
niż on sam. Kiedy do miasta powra-
ca jego stary przyjaciel, Harry Osborn 
(Dane DeHaan), Peter w końcu zdaje 
sobie sprawę, że wszyscy jego wro-
gowie mają ze sobą coś wspólnego: 
Oscorp.

MEDICUS godz.19.30 prod. 
NIEM.

Anglia, XI wiek. Rob Cole (Tom 
Payne) po śmierci rodziców został 
przygarnięty przez wędrownego zna-
chora (Stellan Skarsgard). Pod jego 
okiem uczył się reguł rządzących 
światem, a także opanował podsta-
wy medycznej wiedzy. Życie chłopca 
odmienia spotkanie z wędrownym le-
karzem, który dostrzegając jego ta-
lent i młodzieńczy zapał, zaszczepia 
w nim marzenie o studiach medycz-
nych pod okiem sławnego lekarza 
perskich królów, Ibn Siny (Ben King-
sley). Podejmując decyzję o wypra-
wie do arabskiego Isfahanu, Cole nie 
zdaje sobie sprawy z czekających go 
przygód i niebezpieczeństw.

                                           kom lg

do 31. maja
g. 18.00 - Wystawa wałbrzy-

skiej grupy artystycznej „Kontrast” 
– Galeria 211 - Art.Inkubator. I p.

Grupa „Kontrast” to jedna z 
najstarszych grup artystycznych 
w Wałbrzychu, powstała w 1995 
roku. Od początku działalności tej 
grupy, Krzysztof Jędrzejec stał się 
moderatorem jej działań twórczych. 
Pierwotnie była to Grupa artystów 
malarzy, z biegiem czasu prze-
kształciła się w interdyscyplinarną. 
Do grupy „Kontrast” należy obecnie 
15 osób. Artyści malarze: Barba-
ra Mucha–Brodzińska, Janina Sa-
kowicz, Alicja Gorbacz–Palacios, 
Agnieszka Hundert–Wawrzyniak, 
Eugeniusz Kiszczak, Krzysztof Ję-
drzejec, Alfred Oruba, Dominik My-
siak, Piotr Puterko, artyści rzeźbia-
rze: Katarzyna Fiołek–Szymala, 
Jan Gromada, Jan Pałka, artyści 
ceramicy: Zofia Czerw, Stanisław 
Możdżeń, artysta szkła Katarzyna 
Karbownik–Urbańska. W prezenta-
cji znajdą się także dzieła, nieżyją-
cego już Kazimierza Starościaka. 

Wystawa zorganizowa-
na dzięki uprzejmości Pani Ali-
cji Młodeckiej - dyrektora  BWA 
w Wałbrzychu. Zobaczymy dzie-
ła artystów wałbrzyskich o różnym 
doświadczeniu, stosujących od-
mienne techniki i środki wyrazu ar-
tystycznego. 

1 Maja
g. 10.00 -21.00 MAJÓWKA 

– piknik  sportowo-rekreacyjny -  
OWW Sudety

3 Maja
g. 11.30 – Uroczystości Święta 

Konstytucji 3 Maja  - Plac Kombatantów
4 maja
g. 19.30 – Kabaret ŁOWCY.B 

– (spektakl przeniesiony z powo-
du choroby artysty z dnia 13kwiet-
nia)  wstęp: 35 przedsprzedaż, 40 
w dniu koncertu. - Teatr Robotniczy 

5 maja
g. 16.00 Uniwersytet III Wie-

ku – „Co zamówisz to dostaniesz – 
czyli prawo 

przyciągania.” wykład Beaty 
Kraś - Teatr Robotniczy 

6 maja
g. 11.00 – Eliminacje Re-

gionalne 18. Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces”  - organizowane 
przez SCK Bielawa - Teatr Robot-
niczy

8  maja
g. 13.00 Uroczystości z oka-

zji rocznicy zakończenia II Wojny 
Światowej – Plac Kombatantów

g. 16.00  Śpiewające  Brzdą-
ce - Koncert finałowy konkursu or-
ganizowanego przez SCK Bielawa 
- Teatr Robotniczy 

12 maja
g. 8.30 13.00 Spektakle dla 

szkół „Teatr Moich Marzeń”  z Cho-
rzowa  – Teatr Robotniczy

g. 16.00 Uniwersytet III Wieku – 
„Obywatel a instytucja – jak radzić sobie 

z urzędami.” wykład Agniesz-
ki Żak - Teatr Robotniczy 

15 maja
g. 16.00 – Wieczór Talentów 

– SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bielawie – Teatr Robotniczy

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza 

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

prowadzi instr. Magdalena Cios – 
zajęcia środa: g. 15.30 – scena

- Scena M - GADEROBA (te-
atr młodzieżowy) –  prowadzi Mag-
dalena Cios -  poniedziałki: g. 17.30 
– 19.00

 - Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachowska 
: Soliści: poniedziałek i czwartek 
g. 16.00;  Chór Kameralny: wtorek 
15.30;  

Zespół wokalny „Erato” so-
boty g. 9.00 - 12.00 17.00; Zespół 
„Quartet” czwartek g. 18.00 – 20.00   
–  sala prób

- Zespół wokalny seniorów 
Czerwona Jarzębina prowadzi 
instr. Anna Rataj – środa g. 16.30 
– sala prób

- Studio Tańca  HIP-HOP 
prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – 
poniedziałek g. 17.30, wtorek g. 
16.00, środa – g. 17.30 scena 

- Bielawska Kapela Podwór-
kowa – środy g. 16.00 – sala prób 
orkiestry

- Teatr „Biel’arte” –  czwartki 
g. 17.00 – scena

- Fotograficzne seniorów – 
prowadzi Rafał Smoliński – wtorki 
g. 11.30, 13.00 –   galeria Korytarz

- Teatralne seniorów – pro-
wadzi Jarosław Florczak – piątki g. 
15.30 – scena

- Mali Kreatorzy –piątki g. 
16.30  Art-Inkubator pracow-
nia ceramiki - prowadzi mgr inż. 
arch. krajobrazu Agnieszka Jura-
szek

15 kwietnia w wiosenny, choć 
chłodny dzień, zechciały odwiedzić 
Miejską Bibliotekę Publiczną dzieci 
ze Sportowego Przedszkola Niepu-
blicznego. Mali goście zanim dotarli 
do Pokoju Spotkań, chętnie zwiedzili 
nową bibliotekę, robiąc krótkie przy-
stanki przy kolejnych działach udo-
stępniania zbiorów. W dziale multi-
medialnym dzieliły się znajomością 
tytułów bajek, które zauważyły na 
okładkach wyeksponowanych audio-
booków. Te same bajki można prze-
cież oglądać, słuchać lub czytać na 
różnych nośnikach. 

Chłopiec o imieniu Patryk 
oprowadził swoich kolegów z przed-
szkola po zakamarkach działu dzie-
cięco-młodzieżowego, a bibliotekarka 
Jolanta Pawlak zaprosiła grupę na 

zajęcia „Mądra Mysz przedstawia”. 
„Motylki” zaciekawione zasiadły w 
krzesełkowym kole i od razu zostały 
zasypane pytaniami i zagadkami na 
temat zawodów, które wykonują lu-
dzie. Wspólnie z nauczycielką Lucy-
ną Szady wysłuchały wiersza „Wszy-
scy dla wszystkich” Juliana Tuwima i 
odpowiadały na pytania: Jakie zawo-
dy występują w wierszu? Na czym 
polega ich praca? Zawód to praca, 
jaką wykonują ludzie i otrzymują za 
wykonane czynności wynagrodzenie 
pieniężne. 

12 zagadek o zawodach nie 
sprawiły zbyt dużej trudności odpo-
wiadającym. 12 książeczek z serii Mą-
dra Mysz zapoznały przedszkolaki z 
mniej lub bardziej znanymi zawoda-
mi. Ta seria to ciekawe opowieści dla 

dzieci od lat trzech. Historie obrazko-
we przybliżają dzieciom, które jeszcze 
nie umieją czytać, dużo wiedzy na te-
mat otaczającego ich świata. Wśród 
wymienianych zawodów w wierszu 
„Zawody” Jolanty Wybieralskiej był 
POETA, MUZYK, BALETNICA, NA-
UCZYCIEL, LEKARZ, PIEKARZ, 
KUCHARZ, STOLARZ, MURARZ, 
TYNKARZ, STRAŻAK, ELEKTRYK, 
WETERYNARZ, GÓRNIK, FRYZJER, 
SZEWC i „To nie wszystkie są za-
wody, na to są wszelkie dowody. Że 
pracować wszędzie trzeba, na tak 
ważną „kromkę chleba”. Nauczyciel-
ka Lucyna Szady wybrała książki z 
serii „Zawody” o kucharzu, piekarzu, 
ogrodniczce, opiekunce zwierząt i 
dentystce, które pomogą przedszko-
lakom przyswoić nowe informacje na 
temat tych zawodów. Dzieci dostały 
zakładki do książki i wyszły z przeko-

naniem, że warto sięgać po książki dla 
zabawy, ale także do nauki. Spotkanie 
„Mądra Mysz przedstawia” zakończo-

Mądra Mysz przedstawia no przesłaniem, że ważna jest każda 
praca i każdą należy szanować.

   Jolanta Pawlak
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