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Głównym tematem sesji 
Rady Miejskiej Bielawy, która odby-
ła się 29 stycznia, było rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie przyję-
cia Strategii  Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego Gminy Bielawa na 
lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do de-
baty nad projektem uchwały, bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel omówił 
efekty realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Bielawa na lata 2007-2013. 
W tym okresie na realizację inwe-
stycji w mieście wydano 108,5 mln 
zł, przy czym udało się pozyskać 
prawie 90 mln środków zewnętrz-
nych.

Z kolei wicebumistrz An-
drzej Hordyj omówił główne cele 
i kierunki na lata 2014-2020, uję-
te w opracowanej strategii i jej wi-
zję „Bielawa – innowacyjne miasto 
przedsiębiorczości, turystyki, eko-

logii i kultury”. 
Za pozytywnym przyjęciem 

uchwały głosowało 12 radnych, 2 
było przeciw, a 5 wstrzymało się.

Ponadto radni rozpatrzyli 7 
projektów uchwał, m. in. w spra-
wach: zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bielawa, 
ustalenia regulaminu wynagradza-
nia dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Gminę Bielawa 
oraz w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miejskiej Dzier-
żoniów w związku z realizacją pro-
jektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi 
Dzierżoniowskiej – wspólnie w stro-
nę zrównoważonego rozwoju”.

Radni przyjęli także sprawoz-
dania z pracy komisji Rady Miej-
skiej za 2013 rok.

 Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni
„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Gminy Bielawa na lata 2014-2020” przyjęta

W trakcie pierwszej w tym 
roku sesji Rady Miejskiej pod-
sumowano zrealizowaną już 
Strategię Rozwoju Gminy Biel-
awa na lata 2007 – 2013. Strate-
gia jest dokumentem określającym 
wizję rozwoju miasta i cele do zre-
alizowania, który jednocześnie daje 
możliwość ubiegania się o fundu-
sze unijne. To właśnie w tej stra-
tegii miasto nastawiło się głównie 
na rozwój infrastruktury drogowej, 
przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych dla przedsiębiorców oraz 
stworzenie doskonałych warun-
ków w szkołach i przedszkolach dla 
dzieci i nauczycieli.

Do największych sukcesów 
samorządu w tym okresie zaliczyć 
należy rekordową skuteczność w 
pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. W latach 2007-2013 miasto 
zdobyło w sumie około 90 mln 

zł, co bezpośrednio przełożyło się 
na dynamiczny wzrost budżetu 
Bielawy – z 53 mln zł w 2006 roku 
do około 111 mln zł w 2014 roku. 
Fundusze zewnętrzne miały wpływ 
na skalę miejskich inwestycji, któ-
rych łączna wartość na przestrze-
ni minionych 7 lat wyniosła 108,5 
mln zł. 

Dzięki największemu budże-
towi i nakładom na inwestycje w 
powiecie dzierżoniowskim, miasto 
wybudowało bądź przebudowało 
kilkadziesiąt kilometrów dróg, wy-
budowało 4 ronda na newralgicz-
nych skrzyżowaniach oraz w pełni 
przygotowało tereny inwestycyjne. 
W tym czasie powstała bowiem 
Podstrefa WSSE Invest-Park, 
w której zainwestowała już firma 
Techspring, tworząc kilkadziesiąt 
miejsc pracy, a także utworzono 
Bielawski Park Przemysłowy, 

Milionowe inwestycje i rozwój gospodarczy - efekty Strategii Gminy Bielawa na lata 2007-2013

gdzie inwestują Frech Tools Poland 
i DK System.

Oprócz tego, otwarty 
został Bielawski Inkubator 
Przedsiębiorczości (pracu-
je w nim około 100. osób) oraz 
Dolnośląski Inkubator Art-
Przedsiębiorczości, ukierunko-
wany na rozwój działalności gospo-
darczej w sektorze kreatywnym.

Inwestycje nie ominęły też 
bielawskiej oświaty, w której 
przeprowadzono modernizację 
wszystkich szkół i przedszkoli. 
Otwarte zostały również nowe pla-
cówki – Przedszkole Publiczne nr 
4 i Żłobek Publiczny. Jednocze-
śnie miasto wybudowało 6 nowo-
czesnych kompleksów sportowych 
przy szkołach, dostępnych dla 
wszystkich mieszkańców. 

  Łukasz Masyk

Znane są wyniki Badania Sa-
tysfakcji Klienta Urzędu Miejskiego 
w Bielawie, które zostało przepro-
wadzone pod koniec 2013 roku. 
Ankietowanie klientów, którzy od-
wiedzali magistrat i załatwiali w 
nim sprawy urzędowe, odbyło się 
już po raz piąty. Ocena, jaką wys-
tawili mieszkańcy Bielawy pra-
cownikom miejscowego urzędu, 
jest najwyższa z dotychcza-
sowych.

Ogólny poziom zadowolenia 
klientów ze świadczonych usług w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie wy-
niósł bowiem aż 84%. Badanie zo-
stało przeprowadzone na rekordo-
wej liczbie 441 osób.

Ankietowani najwyżej oce-
nili przede wszystkim warun-
ki obsługi klienta, kompetencje 
pracowników urzędu oraz ich 
uprzejmość i okazywaną po-
moc. Bardzo dobrą ocenę urząd 
uzyskał za terminowość wykony-
wania usług oraz za oznakowanie 
i łatwość poruszania się po budyn-
kach.

Osoby odwiedzające urząd 
doceniły także modernizacje, któ-
re w 2013 roku zostały wykonane w 
budynku przy ulicy Piastowskiej 1. 

Bielawianie ocenili pracę Urzędu Miejskiego

Chodzi oczywiście o remont kla-
tek schodowych, a także wymianę 
okien i modernizację oświetlenia. 
Prace te wpłynęły zdaniem miesz-
kańców na komfort obsługi.

Z kolei wśród spostrzeżeń 
ankietowani wskazywali w formu-
larzach potrzebę dalszych moder-
nizacji urzędowych budynków oraz 
poprawiania funkcjonalności i szyb-
kości działania magistratu.

  Łukasz Masyk

Bielawscy policjanci mają 
nowy pojazd patrolowo-inter-
wencyjny. Zakup samochodu z 

linii Kia Cee’d sfinansowały po 
połowie miasto Bielawa i Komen-
da Główna Policji.

Bielawscy policjanci mają nowy samochód Uroczyste przekazanie auta 
z udziałem komendanta powia-
towego Policji w Dzierżoniowie 
Marka Mitraszewskiego, komen-
danta Komisariatu Policji w Bie-
lawie Ryszarda Mazurkiewicza 
oraz burmistrza Bielawy Ryszarda 
Dźwiniela, odbyło się 11 lutego. 

Nowa Kia trafi do wydziału 
prewencji, gdzie na co dzień bę-
dzie wykorzystywana do działań 
patrolowych terenu Bielawy. Dzięki 
odpowiedniemu wyposażeniu, sa-
mochód posłuży również polic-
jantom do szybkich i skutec-
znych interwencji. 

Jak twierdzą funkcjonariu-
sze, auto nie tylko podniesie jakość 
pracy stróżów prawa, ale przede 
wszystkim wpłynie na zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców Bielawy. 

  Łukasz Masyk

Szanowne Panie,
z okazji Dnia Kobiet Wszystkim Bielawiankom z całego serca życzymy 

zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a przede 
wszystkim poczucia własnej wartości oraz wsparcia ze strony najbliższych.

Dziękujemy Wam za Waszą zapobiegliwość, troskę, mądrość i odwagę 
okazywane w codziennym życiu. Wiemy, że warto uczyć się od Was, jak za-
chować to, co najważniejsze – miłość, przyjaźń i bliskość drugiego człowieka.

Dziękujemy również za to, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.
     Z wyrazami szacunku
       Leszek Stróżyk   Ryszard Dźwiniel
       Przewodniczący                                           Burmistrz
Rady Miejskiej Bielawy

Moment uroczystego przekazania samochodu przez burmistrza Ryszarda Dźwiniela.Moment uroczystego przekazania samochodu przez burmistrza Ryszarda Dźwiniela.
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Rada Miejska przyjęła pod-
czas styczniowej sesji nową Strate-
gię Rozwoju Gminy Bielawa na lata 
2014-2020. Została ona przygoto-
wana w wyniku kilkumiesięcznej 
pracy zespołu powołanego przez 
burmistrza Bielawy. Pomocni przy 
nakreśleniu kierunków rozwoju 
miasta byli również mieszkańcy, 
uczestniczący w grudniowych 
i styczniowych konsultacjach 
społecznych.

To właśnie wspólnie z 
mieszkańcami, w oparciu o zde-
finiowane silne i słabe strony 
oraz szanse i zagrożenia Bie-
lawy, określono wizję miasta 
na najbliższe lata, która brzmi: 
„Bielawa – innowacyjne miasto 
przedsiębiorczości, turystyki, 
ekologii i kultury”. Strategia na-
szego miasta jest spójna z pla-
nami rozwojowymi województwa 
dolnośląskiego i co ważne, jest 
zgodna z celami przyjętymi przez 
Unię Europejską. 

Jest to istotne, ponieważ 
w nowej perspektywie finanso-
wej (2014-2020), Bruksela bę-
dzie kłaść szczególny nacisk 
na wspieranie projektów roz-
wijających przedsiębiorczość, 
zagospodarowywanie terenów 
poprzemysłowych na cele tury-
styczne, jak również promujące 
kulturę i poszanowanie środowi-
ska naturalnego. Warto zauwa-
żyć, że nowa Strategia Rozwoju 
Gminy Bielawa jest kontynuacją 

„Bielawa - innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury”
zrealizowanej już strategii przy-
padającej na lata 2007-2013. Po-
kazuje to, że nakreślone wcze-
śniej kierunki rozwoju miasta są 
przemyślane i przynoszą efekty.

Burmistrz, który dziękował 
radnym za akceptację nowej stra-
tegii i mieszkańcom, którzy wzię-
li udział w konsultacjach społecz-
nych, powiedział m.in., że przyjęty 
właśnie dokument będzie źró-
dłem wielu korzyści dla Bielawy.

  Łukasz Masyk

Zespół ma swoją siedzibę 
na II piętrze budynku Ekologiczne-
go Gimnazjum nr 3 przy ul. Lotni-
czej, który nie był w pełni wykorzy-
stywany ze względu na małą ilość 
uczniów. Otwarcie nowej siedziby 
nastąpiło 12 lutego po dwóch la-
tach modernizacji tej części budyn-
ku i odpowiedniego przystosowania 
go do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Jeszcze w listopadzie ub. 
roku bielawscy radni podjęli decy-
zję o likwidacji Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej oraz reorga-
nizacji Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, mieszczących się przy 
ul. 3 Maja 20, gdzie była niewiel-
ka ilość pomieszczeń, utrudniony 
dostęp do do pracowni, a przede 
wszystkim budynek nie był dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Efektem listopado-
wej decyzji radnych jest połączenie 
tych instytucji i utworzenie Zespołu 
Ośrodków Wsparcia.

W uroczystym otwarciu  sie-
dziby Zespołu uczestniczyli m. in.: 
Dorota Grzybowska – dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy oraz bie-
lawscy radni, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel i jego zastępcy Andrzej 
Hordyj i Mariusz Pach, ks. ka-
nonik Krzysztof Pełech – pro-
boszcz parafii Ducha Świętego, 
który wcześniej dokonał poświęce-
nia siedziby, dyrektorzy i kierownicy 
Środowiskowych Domów Samopo-
mocy w Bystrzycy Kłodzkiej, Strze-
linie, Dzierżoniowie oraz Ośrod-
ków Pomocy Społecznej w Gminie 
Dzierżoniów i Pieszycach, dyrekto-
rzy bielawskich szkół, dyrektorzy i 
prezesi jednostek organizacyjnych 
gminy, przedstawiciele Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości – głównego wykonawcy 
modernizacji i remontu pomiesz-

czeń placówki, a także przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych 
działających w Bielawie.

Podczas otwarcia Graży-
na Smolińska – dyrektor Zespołu 
Ośrodków Wsparcia powiedziała 
m. in.: „Dzisiejszy dzień jest uwień-

czeniem dwuletnich zmagań inwe-
stycyjnych i finansowych, ale jak 
mówią, na sukces trzeba sobie za-

Bielawa rozdysponowała 
kolejne pieniądze z budżetu mia-
sta na rozwój sportu dzieci i mło-
dzieży. Wcześniej miasto przeka-
zało fundusze w wysokości 730 
tys. złotych dla klubów i stowa-
rzyszeń sportowych na ich cało-
roczną działalność oraz 44 tys. 
złotych w formie stypendiów dla 
kilkudziesięciu najlepszych spor-
towców.

Dofinansowanie dla bielawskich szkoleniowców
Teraz natomiast komisja kon-

kursowa rozdysponowała blisko 80 
tys. złotych dla trenerów, którzy w 
2014 roku organizować będą zaję-
cia dla młodych bielawskich spor-
towców. Wśród 27 szkoleniowców 
objętych dofinansowaniem znajdują 
się przedstawiciele takich dyscyplin 
jak: pływanie, siatkówka, zapasy, 
piłka nożna, futbol amerykański czy 
lekkoatletyka.  Łukasz Masyk

Przypominamy o obowiązku 
wnoszenia opłaty za „śmieci”
Opłatę należy uiszczać miesięcznie, do ostatniego dnia każde-

go miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pod-
stawą opłaty za dany miesiąc jest złożona deklaracja lub jej ostatnia 
korekta, z której wynika wysokość opłaty. Wpłat można dokonywać 
za więcej niż jeden miesiąc, podając w tytule przelewu za jakie mie-
siące opłata jest wnoszona.

Opłatę prosimy wpłacać przelewem internetowym, w banku 
lub na poczcie na otrzymany indywidualny numer rachunku banko-
wego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Bie-
lawie. Jako odbiorcę przelewu prosimy wpisać Urząd Miejski w Bie-
lawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa.

Przy braku możliwości wpłaty przelewem opłatę można uisz-
czać  bez dodatkowych opłat w: 

- kasie Banku Zachodniego WBK SA I Oddział w Bielawie,                
- kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1.
  Kasa Urzędu czynna jest:
  w poniedziałek, środę i czwartek od 9:00 do 15:15,
  we wtorek od 9:00 do 15:45, 
  w piątek od 9:00 do 14:45.

Każda osoba, która złożyła deklarację, otrzymała indywidual-
ny numer rachunku bankowego przewidziany tylko dla wnoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o nie-
wpłacanie przelewem na powyższy indywidualny numer rachunku 
wpłat dotyczących podatków lub opłat z innych tytułów. 

W przypadku utraty informacji o indywidualnym numerze ra-
chunku bankowego czy też o zadeklarowanej kwocie opłaty, Podat-
nik powyższe informacje może uzyskać osobiście w Referacie Do-
chodów Budżetowych w pokoju 6 B, pl. Wolności 1 lub pisemnie na 
stosowny wniosek.

Informujemy, że Urząd Miejski w Bielawie nie będzie wysyłał 
corocznie informacji o wysokości i terminie opłaty do każdego po-
datnika, ponieważ złożona przez niego deklaracja/korekta deklaracji 
jest podstawą opłaty zadeklarowanej kwoty.

   Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych
          Zbigniew Guzy

Uroczyste otwarcie Zespołu Ośrodków Wsparcia

Zarząd Miejski Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych w Bielawie poszukuje osób, które podejmą 
się noszenia sztandaru organizacji podczas uroczystości z okazji świąt 
państwowych, miejskich i kombatanckich.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się w siedzibie związku (ul. Banko-
wa 5) w poniedziałki i piątki w godzinach 12.00-14.00, lub o kontakt tele-
foniczny: 502259934, (074) 8333510.

Kombatanci zwracają się o pomoc

pracować. Dzisiaj, jak Kamil Stoch, 
jesteśmy na podium. Było trudno, 
ale daliśmy radę.”

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali dyrektor Dorota 
Grzybowska i burmistrz Ryszard 
Dźwiniel.

Zespół Ośrodków Wsparcia to 
przede wszystkim 19 przestronnych 

i nowoczesnych pracowni, osobne 
wejście, winda, duża świetlica i ogród. 
Z usług zespołu może korzystać na-
wet 120 mieszkańców Bielawy, senio-
rów oraz osób niepełnosprawnych.

Jak podkreślił burmistrz Ry-
szard Dźwiniel, z jednej strony 
ważną decyzją było wykorzysta-
nie w tym obiekcie pomieszczeń 
dla Zespołu, a z drugiej – zdobycie 
środków na ten cel. Na realizację 
inwestycji pozyskano 403 tys. zł z 
budżetu państwa, a Bielawa z wła-
snego budżetu dołożyła ok. 130 tys 
zł, czyli 27,2% jej kosztów.

Uroczystość otwarcia siedzi-
by uświetniły występy: Barbary 
Pachury, pensjonariuszy Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej 
oraz Klubu Seniora, działającego 
przy dzierżoniowskim Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej.

        Barbara Lesiewicz

Burmistrz Ryszard Dźwiniel omówił efekty realizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2007-2013

Uroczystość uświetniła koncertem 
Barbara Pachura

Burmistrz Bielawy przecina wstęgę

Grażyna Smolińska - dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia witała 
przybyłych gości.
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31 stycznia Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oficjalnie rozpoczął 
realizację Programu Rewitalizacji 
Społecznej – Bielawskie Centrum 
Aktywności Lokalnej. Program zo-
stał przygotowany w partnerstwie z 
Chrześcijańską Misją Pomocy Lu-
dziom „Nowa Nadzieja”. Patronat 
honorowy nad realizacją Programu 
objął burmistrz Ryszard Dźwiniel.

Z tej okazji odbyła się konfe-
rencja, w której uczestniczyli m. in.: 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy, wicebur-
mistrz Mariusz Pach oraz Graży-
na Smolińska – dyrektor Zespołu 
Ośrodków Wsparcia.

Rozpoczynając konferencję, 
Anna Petruk – dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bielawie 
podkreśliła, iż program ten może 
być realizowany tylko w tych mia-
stach, które miały opracowany i 
realizowany Projekt Rewitalizacji 
Strukturalnej, a także uczestniczy-
ły w konkursie na pozyskanie środ-
ków na ten cel. Bielawa spełniła 
wszystkie te warunki, a jej program 
został oceniony bardzo wysoko.

Projekt BCAL zakłada szereg 
różnorodnych działań, skierowa-
nych bezpośrednio do mieszkań-
ców Bielawy, a przede wszystkim 
jej górnej i dolnej części. Jego re-
alizacja rozpoczęła się 1 grudnia 
2013 roku i trwać będzie do końca 
listopada br.

Wiceburmistrz Mariusz Pach 
wyraził zadowolenie, że tego typu 
działania mają miejsce w Biela-
wie i cieszy fakt, że również na ten 
cel udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne. Odczytał też list gratula-

cyjny, skierowany przez burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela na ręce dy-
rektor Anny Petruk.

„Z okazji rozpoczęcia reali-
zacji programu „Bielawskie Cen-
trum Aktywności Lokalnej”, chcę 
pogratulować dyrektorowi i wszyst-
kim pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej zaangażowania się w 
innowacyjny na skalę regionu pro-
jekt. 

Gratulacje kieruję również na 
ręce głównego partnera przedsię-
wzięcia, czyli Chrześcijańskiej Mi-
sji Pomocy Ludziom Uzależnionym 
„Nowa Nadzieja”.  

Cieszę się, że mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli bez-
płatnie skorzystać z interesujących 
zajęć edukacyjnych, kulturalnych, 
doradztwa zawodowego, a także 
uzyskać pomoc prawną lub wziąć 
udział w licznych warsztatach i gru-

W Bielawie rozpoczęto realizację programu 
„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej”

pach wsparcia. Myślę, że ważnym 
elementem projektu będą działa-
nia Streetworkerów, którzy mają w 
Bielawie duże sukcesy w pracy z 
ludźmi mającymi znaczne trudno-
ści życiowe, jak również z osobami 
uzależnionymi. 

Jestem przekonany, że po-
dobne sukcesy osiągnie w ramach 
realizacji projektu Centrum Wolon-
tariatu, ponieważ Bielawa może 
pochwalić się najlepszymi wolonta-
riuszami na Dolnym Śląsku, czego 
dowodem są niedawno otrzymane 
nagrody. 

Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w działania programu 
„Bielawskie Centrum Aktywności 
Lokalnej” życzę sukcesów i zre-
alizowania wszystkich śmiałych 
zamierzeń. Jako burmistrz mam 
nadzieję, że nowa inicjatywa przy-
niesie wiele korzyści dużej grupie 
bielawian, a przede wszystkim lu-
dziom wymagającym szczególne-
go zainteresowania.”

Główne cele i założenia Pro-
gramu CAL przedstawił Roman 
Wieczorek – jego koordynator. 
Główny cel Programu to dążenie 
do aktywizacji społecznej, zawodo-
wej i integracji mieszkańców Gór-
nej i Dolnej Bielawy oraz ograni-
czenie problemów społecznych i 
podniesienie jakości życia. Roman 
Wieczorek omówił także 8 celów 
szczegółowych oraz zadania, jakie 
będą realizowane w ramach Pro-
gramu.

Konferencję zakończył wy-
stęp Natalii Niemen, ale o tym w 
osobnym artykule.

 Barbara Lesiewicz

Uprzejmie informuję, że od dnia 
1 stycznia 2014 roku w Gminie Bielawa 
został wprowadzony system płatności 
masowych z tytułu podatków. Każdy z 
podatników Gminy Bielawa otrzyma in-
dywidualny numer rachunku bankowe-
go, na który winien wpłacać podatek. In-
formacja o tym numerze znajduje się na 
odpowiednich decyzjach wymiarowych 
dotyczących podatku od nieruchomo-
ści, rolnego lub leśnego a także łącz-
nego zobowiązania podatkowego i zo-
stała umieszczona w lewym górnym 
rogu decyzji oraz w jej pouczeniu. 
Decyzje te sukcesywnie roznoszone 
były w lutym i na początku marca.

W przypadku, gdy ktoś z Pań-
stwa ma dwie lub więcej nierucho-
mości i otrzymuje z urzędu dwie 
lub więcej decyzji, to oznacza, że 
w każdej decyzji będzie inny nu-
mer rachunku bankowego, tzn. po-
datek za każdą nieruchomość bę-
dzie płacony na inne konto. Zatem 
proszę zwrócić szczególną uwagę 
na numer rachunku wskazanego w 
każdej decyzji podatkowej.

Powyższy system płatności 
masowych obowiązuje już od poło-
wy zeszłego roku dla płatności za 
„śmieci” i każdy podatnik otrzymał 
już indywidualny rachunek, na któ-
ry wpłaca powyższą opłatę.

System ten zapewnia identy-
fikację masowych wpłat i uspraw-
nia księgowanie ich na utworzone 
indywidualne konta płatników w 
poszczególnych rodzajach podat-
ków i opłat, co przyczynia się do 
sprawniejszej obsługi klienta.

W związku z tym, przy doko-
nywaniu wpłat dotyczących po-
szczególnych podatków lub opłat 
przelewem internetowym, w ban-
kach lub na poczcie prosimy o po-
sługiwanie się odpowiednimi nu-
merami rachunków podanymi na 
decyzji lub informacji dotyczącej 
danego podatku lub opłaty. Wszyst-
kie te rachunki są rachunkami Urzę-
du Miejskiego w Bielawie.

W przypadku, gdy dla danego 
rodzaju podatku lub opłaty podatni-
kowi nie został przydzielony indy-
widualny numer rachunku banko-
wego, wpłat należy dokonywać na 
dotychczasowe podstawowe konto 
Urzędu Miejskiego w Bielawie tj. 

BZ WBK O/Bielawa Nr: 
26 1090 2284 0000 0005 8600 0060

W szczególności dotyczy to: 
opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego, opłaty od posiadania 
psów, czynszu, opłaty skarbowej, 
opłaty za zajęcie pasa drogi, za wy-
kup nieruchomości i innych.

Jak płacić podatki i opłaty lokalne
Przy braku możliwości wpła-

ty przelewem na indywidualne 
konto bankowe podatek lub opłatę 
można uiszczać  bez dodatkowych 
opłat w: 

- kasie Banku Zachodniego 
WBK SA I Oddział w Bielawie,                

- kasie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie, pl. Wolności 1.

 Kasa Urzędu czynna jest:
w poniedziałek, środę i 

czwartek od 9:00 do 15:15,
we wtorek od 9:00 do 15:45, 
w piątek od 9:00 do 14:45.
W przypadku utraty infor-

macji o indywidualnym numerze 
rachunku bankowego czy też o 
zadeklarowanej lub wymierzonej 
decyzją kwocie podatku lub opła-
ty, Podatnik powyższe informacje 
może uzyskać osobiście w Refera-
cie Dochodów Budżetowych w po-
koju 6 B, pl. Wolności 1 lub pisem-
nie na stosowny wniosek.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Dochodów 
Budżetowych pod numerem telefo-
nu 74 832 87 13 i 74832 87 16

Kierownik Referatu 
Dochodów Budżetowych
Zbigniew Guzy

INFORMACJA NA TEMAT ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI WODY 
 W GMINIE BIELAWA

1. Wodociąg publiczny Bielawa
Wodociąg oparty jest na wodzie mieszanej powierzchniowo-wgłęb-

nej. Zaopatruje w wodę 99,9% mieszkańców Bielawy oraz mieszkańców 
gminy wiejskiej Dzierżoniów zamieszkałych w: Ostroszowicach, Owie-
śnie, Myśliszowie, Kietlicach, Józefówku i Jodłowniku. Procent zwodocią-
gowania tych miejscowości to 83%.

Wody powierzchniowe służące do zaopatrzenia ludności w wodę 
do spożycia należą do kategorii A2 i wymagają prostego uzdatniania fi-
zycznego – filtracji i dezynfekcji.

Wody wgłębne zawierają duże ilości żelaza i manganu.
W 2013 r. pobrano do badania laboratoryjnego 19 próbek do ba-

dań fizyko-chemicznych i 15 do badań mikrobiologicznych wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi. Stwierdzono przekroczenia najwyż-
szych dopuszczalnych wartości parametrów chemicznych w 3 próbkach. 
Przekroczenia dotyczyły żelaza i mętności. W związku z realizacją I eta-
pu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego”, polegającą między innymi na przebu-
dowie czterech stacji uzdatniania wody, wydano decyzję na warunkowe 
korzystanie z wody dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z terminem do 
31.08.2015 r. W decyzji określono dopuszczalną wartość glinu – 0,4mg/l, 
mętności – 3 NTU, manganu – 0,2mg/l i żelaza – 0,5mg/l.

Badania laboratoryjne przeprowadzone po wydaniu decyzji stwier-
dzają, że parametry wody są zgodne z wymaganiami określonymi w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 
późn. zm.).

2. Pływalnia Miejska „Aquarius”
Stan sanitarno-techniczny i porządkowy pływalni jest dobry. Jakość 

wody dobra. Na 58 przebadanych próbek wody kwestionowano 1, w któ-
rej wykryto chorobotwórcze gronkowce koagulazo-dodatnie w ilości 9 jtk.

3. Basen kąpielowy ul. Wysoka 1.
W 2013 roku basen nie był uruchomiony w sezonie letnim, podob-

nie jak w roku ubiegłym.

4. Ciepła woda użytkowa
W 2013 r. badanie ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii z 

grupy Legionella było przeprowadzone w budynku Szpitala Powiatowe-
go, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej. Nie 
stwierdzono skolonizowania instalacji wody ciepłej bakteriami z grupy Le-
gionella w kontrolowanych obiektach.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Dzierżoniowie

Wiesława Bronowicka

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów
Jeśli masz kota lub psa i chciałbyś poddać go sterylizacji teraz mo-

żesz zrobić to bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić pod numer podany na 
poniższym plakacie i umówić swojego pupila na zabieg. Akcję prowadzi 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

      Łukasz Masyk

Dyrektor Anna Petruk

Koordynator Programu - Roman Wieczorek
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Bielawa rozdysponowała 
kolejne pieniądze dla organizacji 
pozarządowych w ramach nie-
ograniczonego konkursu ofert. 
Tym razem wsparcie dla działań 
realizowanych na rzecz mieszkań-
ców Bielawy, otrzymały organizacje 
zajmujące się pomocą społeczną 
oraz ochroną i promocją zdrowia.

Dzięki pieniądzom z budże-
tu miasta, osoby potrzebujące z 
terenu Bielawy będą mogły nadal 
korzystać z bezpłatnej jadłodajni 
przy ulicy Małej. Jadłodajnia pro-
wadzona będzie przez Caritas Die-
cezji Świdnickiej dla minimum 250 

Pieniądze na pomoc społeczną i ochronę zdrowia
osób. Będzie ona dostępna sześć 
razy w tygodniu dla osób wskaza-
nych przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Na prowadzenie jadłodajni 
miasto przeznaczyło 50 tysięcy zło-
tych.

Dotację otrzymał również 
Związek Inwalidów Wojennych RP, 
między innymi na tworzenie wa-
runków umożliwiających włącze-
nie się osób niepełnosprawnych 
do czynnego życia.

W ramach ochrony zdrowia 
miasto przekazało pieniądze dla 
Stowarzyszenia Kobiet „Amazon-
ki”, na działania promujące profi-

laktykę nowotworową. Oprócz tego 
dofinansowanie pozyskało z budże-
tu miasta Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, które prowadzić bę-
dzie dla dzieci i młodzieży zaję-
cia z hipoterapii. 

Komisja konkursowa przy-
znała również fundusze Sudec-
kiemu Stowarzyszeniu na Rzecz 
Ochrony Zdrowia „Szansa”. Pienią-
dze zostaną wykorzystane na zaję-
cia edukacyjne poruszające pro-
blem anoreksji i bulimii wśród 
młodzieży i osób dorosłych.

  Łukasz Masyk
33 najbardziej utytułowa-

nych zawodników z Bielawy 
otrzymało stypendium sportowe 
na rok 2014. Wśród stypendystów 
znaleźli się przedstawiciele takich 
dyscyplin jak: siatkówka, pływanie 
synchroniczne, zapasy, kolarstwo 
górskie, boks, narciarstwo, piłka 
nożna, a nawet moto-cross. Duża 
liczba stypendystów pokazuje, że 
Bielawa ma wielu utalentowanych 
sportowców, w tym mistrzów Polski 
i Europy.

Pieniądze w wysokości 44 ty-
sięcy złotych rozdysponowała ko-
misja powołana przez burmistrza 
miasta. Stypendium otrzymali 
bielawianie, którzy w minionym 

roku zdobyli trofea na arenie 
międzynarodowej lub w zawo-
dach krajowych o wysokiej ran-
dze.

Bielawa nagradza stypen-
diami najlepszych zawodników już 
piąty raz z rzędu. Obserwując osią-
gane przez nich wyniki widać, że 
jest to jedna z lepszych inwestycji. 
Swoją postawą sportowcy nie tylko 
promują zdrowy styl życia, ale tak-
że reklamują Bielawę w kraju i za 
granicą. Z pewnością fundusze 
wydane na tegoroczne stypen-
dia zaprocentują kolejnymi osią-
gnięciami bielawskich zawodni-
ków. 

Łukasz Masyk

Stypendia dla najlepszych bielawskich zawodników  

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BIELAWY

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w rejonie ulicy Bo-
haterów Getta w Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst 
jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bie-
lawy uchwały Nr XLIII/419/13 z dnia 30 października 2013 roku o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego obszar  w rejonie ulicy Bohaterów 
Getta w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biela-
wie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 w terminie do dnia 24 marca 2014 r.

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

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235  z późn. 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu w/w miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat 
Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym do dnia 24 
marca 2014 r., do Burmistrza Bielawy, 

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

Uchwała Nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyję-
cia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
Gminy Bielawa na lata 2014-2020

Radni przyjęli do realizacji Strategię Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 
2014-2020. Więcej informacji w artykule „Bielawa – in-
nowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, eko-
logii i kultury”. 

Uchwała Nr XLVII/459/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bielawa 

Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bielawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/220/2000 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 roku 
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzier-
żoniów, Bielawa i Pieszyce w zakresie dotyczącym 
miasta Bielawy. Zmiana Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bielawa obejmuje obszar położony na północny za-
chód od linii kolejowej.

Uchwała Nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie pozba-
wienia części drogi kategorii drogi gminnej w Bie-
lawie

Zgodnie z podjętą uchwałą, pozbawia się części 
drogi gminnej nr 117916D (ul. Willowej), oznaczonej 
numerem geodezyjnym 65/1 obręb Fabryczna w Bie-
lawie, o powierzchni 43 m2, kategorii drogi gminnej i 
wyłącza się ją z użytkowania. 

Uchwała Nr XLVII/461/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Bielawa

Ustalono regulamin wynagradzania dla nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Bielawa. 

W regulaminie określono: wysokość i szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wy-
płacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała Nr XLVII/462/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyż-

szenia kryterium dochodowego uprawniające-
go do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 
dla osób objętych programem wieloletnim „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 
– 2020 w formie posiłku lub świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych oraz 
świadczenia pieniężnego

Zgodnie z podjętą uchwałą podwyższa się do 
150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 
8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przy-
znawania pomocy w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego progra-
mu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
(M.P. z 2013 r., poz. 1024). Do wysokości 150% kry-
terium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków 
za udzielone świadczenie pieniężne, posiłek oraz 
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywno-
ściowych.

Uchwała Nr XLVII/463/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów 
w związku z realizacją projektu pn. „Partnerstwo 
JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę 
zrównoważonego rozwoju”

Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu 
Gminy Bielawa pomocy finansowej Gminie Miejskiej 
Dzierżoniów z przeznaczeniem na realizację projektu 
pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspól-
nie w stronę zrównoważonego rozwoju”. Ta pomoc fi-
nansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 
do 4.310,00 złotych oraz na 2015 rok w wysokości 
25.776,00 złotych.

Uchwała Nr XLVII/464/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2014 rok 

Budżet po dokonanych zmianach na 2014 rok wy-
nosi: dochody 111.345.058 zł,  wydatki 112.949.956 zł. 

Uchwała Nr XLVII/465/14 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa. 

Zmiany dotyczą uchylenia załączników nr 1, 2 i 
3 i wprowadzenie w ich miejsce nowych załączników.

         Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2014 roku

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o.  informuje 
właścicieli lokali mieszkalnych, że 
jak każdego roku w okresie od 24 
lutego do 4 kwietnia odbywają się 
roczne zebrania Wspólnot Miesz-
kaniowych. Celem zebrania jest 
między innymi ustalenie planu go-
spodarczego wraz z wysokościami 
zaliczek na koszty zarządu nieru-
chomością wspólną. Jednocześnie 
informujemy, że w przypadku nie-
możności wzięcia udziału w zebra-
niu osobiście, istnieje możliwość 
udzielenia pisemnego pełnomocnic-
twa innej pełnoletniej osobie fizycz-
nej. Szczegółowych informacji od-

nośnie udzielenia Pełnomocnictwa 
udziela dział Wspólnot Mieszkanio-
wych, pok. nr 4, lub telefonicznie 
pod nr tel. 74 833 42 53 wew 21.

Przypominamy, że uczestnic-
two w zebraniu jest przywilejem, 
a zarazem obowiązkiem każdego 
właściciela lokalu, ponieważ daje 
możliwość wpływu na kształt osta-
tecznych uchwał podejmowanych 
na zebraniu oraz wniesienia i prze-
dyskutowania z właścicielami uwag 
dotyczących funkcjonowania nieru-
chomości wspólnej. 

Aktualny grafik zebrań jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.mzbmbielawa.eu

MZBM informuje

31 stycznia dzieci z Przed-
szkoli Językowych „Europejska 
Akademia Dziecka” w Dzierżonio-
wie i Bielawie rozpoczęły sezon 
narciarski w Ośrodku „Na Stoku”  w 
Rzeczce. 

Miejsce jest idealne dla 
początkujących małych narcia-
rzy, którzy debiutują w upra-
wianiu  nowej dla nich dyscy-
pliny sportowej. Przedszkolaki 
pod opieką wykwalifikowanych 
instruktorów  rozgrzewały się 
powoli i oswajały ze śniegiem. 
Trzeba było opanować tech-
nikę turlania i odpowiedniego 
upadania, żeby nie zrobić so-
bie krzywdy. Po takiej zaprawie 
szusowanie było dużo łatwiej-
sze i przyjemne.  Przedszkolaki  
opanowały szybko zjeżdżanie 
na pontonach.

Po sportowych wyczynach 
„narciarze” rozsiedli się w restaura-
cji. Naleśniki z czekoladą i dżemem 
oraz herbata z cytryną smakowały 
wyjątkowo.

„Apetyt na narty”
Wprawdzie nieco zmęczo-

ne, ale zadowolone i pełne wrażeń 
dzieci wróciły do swoich placówek.  

Wyjazdy na narty będą odbywać 
się w każdy piątek, aż do zakoń-
czenia sezonu.
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Mimo, że styczeń jest zimo-
wym miesiącem, pełnych chłod-
nych dni, są takie dni, jedyne w 
roku, kiedy każdemu robi się cie-
plej na sercu, bo to przecież świę-
to naszych ukochanych babć i 
dziadków. Święto  ‚’Babci i Dziad-
ka” to dzień niezwykły, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszystkim 
dla babć i dziadków. To dzień pe-
łen uśmiechów, wzruszeń i rado-
ści.

Dnia 23 stycznia Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bielawie w 
partnerstwie z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku oraz Spółdzielczym 

„Wspólny Dzień Babci i Dziadka”
Centrum Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Bielawie, w ramach 
Centrum Aktywności Lokalnej, zor-
ganizował tę wspaniałą imprezę w 
budynku przy ul. Lotniczej 5.

Po przywitaniu wszystkich 
gości ciepłymi słowami, dzieci ze 
Spółdzielczego Centrum Kultury w 
udekorowanej sali, wraz ze swo-
ją wychowawczynią, przedstawiły 
piękny program artystyczny. Były 
to wzruszające piosenki okolicz-
nościowe związane tematycznie z 

tymże świętem. Na zakończenie 
programu dzieci otrzymały z rąk 
swojej wychowawczyni dyplomy z 
podziękowaniami oraz słodycze.

Oprócz występu muzyczne-
go, goście brali udział w konkur-
sach przygotowanych przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, każdy 
z uczestników za udział w kon-
kursie otrzymał upominek. Wszy-
scy byli zaangażowani w te zaba-
wy.

Atmosfera uroczystości 
była wspaniała, podziękowaniom 
nie było końca. Spotkanie upły-
nęło w miłej i serdecznej atmos-
ferze. Dzieci poprzez piosenki i 
zabawę  mogły wyrazić kocha-
nym babciom i dziadkom swo-
je uczucia za trud włożony w ich 
wychowanie.

Na zakończenie imprezy zo-
stały zrobione wspólne zdjęcia.

Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do Pani Sabiny Ra-
dziemskiej,  rodziców dzieci  oraz 
Pani Grażyny Smolińskiej za udo-
stępnienie sali, pomoc w przyjęciu 
gości i zaangażowanie w to przed-
sięwzięcie.

Co roku w styczniu młodzież 
z ZSZ CRRiMP w Bielawie gości w 
Domu Opieki Społecznej przy ul. 
Żeromskiego. Podopieczni czeka-
ją na tę wizytę, uczniowie są stre-
mowani, bo zawsze przychodzą z 
krótkim programem artystycznym o 
tematyce bożonarodzeniowej. Mło-
dzi wiedzą, że ten dzień jest bardzo 
ważny dla seniorów.

Co łączy te pokolenia, a co 
ich różni? Różnią się wszystkim: 
sposobem  życia, inaczej płynie 
im czas i inaczej patrzą na świat. 
Młodości wiele wybaczą, starość - 
drażni nieporadnością… Młodość 
szuka samotności z wyboru, sta-
rość przyjmuje ją jako wyrok. „Sa-
motność jest fanaberią młodości 
oraz tragedią starości” (Lidia Ja-
sińska). Nie dla starości są wiel-
kie miasta, wysokie stopnie auto-
busów, pośpiech. Szlaki młodości 
wyznaczają modne kluby, szyb-
kie auta, komputeryzacja. Starość 
przemyka chyłkiem, ewentualnie 
budzi resztkę marzeń i fantazji. Jest 
nieśmiała - bo młodość nie ma dla 
niej zrozumienia, krytykuje, odbiera 
prawo fantazji, a często i prozaicz-
nych pragnień. Młodość jak rozka-
pryszone dziecko skupia na sobie 
uwagę, starość nieśmiało wsuwa 

,,Jesteś tak młody, jak twoje nadzieje, i tak stary, jak twoje lęki” 
     (Pfelffer Vera)

Uczniowie ZSZ CRRiMP w Domu Opieki Społecznej
się do pokoju i mówi: jak dobrze, 
że was widzę. Starość już wie - jak 
szybko wszystko mija, podczas gdy 
młodość łudzi się, że na wszystko 
ma jeszcze czas.

Pokolenia różnią się od siebie 
nie tylko ilością lat, lecz także uspo-
sobieniem, poglądami, podejściem 
do świata i planami. Te różnice 
mogą okazać się dobre lub złe, po-
mocne lub szkodliwe. Starzy i mło-
dzi tworzą całość, nawet gdy wiele 
rzeczy muszą wykonywać oddziel-
nie, bo każdy wiek ma właściwe so-
bie zadania i możliwości.

Na pewno sprawiliśmy radość 
swoją wizytą, ale dla nas przede 
wszystkim była to lekcja wychowania, 
lekcja pokory wobec życia, uczestni-
czyli w niej: Roksana Zapała, Agata 
Golat, Klaudia Kozłowska, Seba-
stian Klemke, Dawid Płaczek.  

 Nie wszyscy seniorzy mogli 
przyjść do świetlicy, więc młodzież  
odwiedziła pozostałych w ich po-
kojach. Bardzo ważna dla każde-
go była ta chwila rozmowy, uścisk 
dłoni, życzliwe słowo. Obiecali-
śmy, że będziemy częściej odwie-
dzać mieszkańców DOS, nie tylko 
z okazji świąt. Podziwialiśmy rów-
nież prace plastyczne, precyzję 
przy wycinaniu kwiatków, witraży i 

innych ozdób, które eksponowane 
są w świetlicy. Wszystkim życzyli-
śmy zdrowia, pogody ducha, życz-
liwości, a chorym przede wszystkim 
cierpliwości i ulgi w cierpieniu.

Spędziliśmy wraz z pensjo-
nariuszami DOS czas, który na-
szej młodzieży pozwolił na chwilkę 
zatrzymania się nad losem star-
szych, schorowanych ludzi, których 
oknem na świat są wizyty tych, któ-
rzy pragną ich odwiedzić. Cóż, każ-
dy powinien dzielić się tym co ma. 
Młodzi ludzie mają ogromną ilość 
niewykorzystanej energii, chcą i 
potrafią pozytywnie zmieniać świat, 
choćby ten najmniejszy, wokół sie-
bie. Nie brak im empatii, wrażliwo-
ści, ale nie zawsze umieją to oka-
zać, przełamać się - trzeba jednak 
dać im szanse, wskazać możliwo-
ści. Bo każdy z nas ma coś, czym 
mógłby obdarować innych.

To były dla tych młodych lu-
dzi chwile, czasem trudne, cza-
sem niemieszczące się w ramach 
ich młodego, zwariowanego życia, 
ale jak ważne w budowaniu świa-
domości dobrego, wartościowego 
człowieka. ,,Prawdziwa młodość to 
przymiot, który zdobywa się z wie-
kiem” (Cocteau Jean).

                   Jadwiga Łakomska

W środę, 22 stycznia, z okazji 
Święta Babci i Dziadka w Zespole 
Szkół Społecznych gościliśmy uko-
chane Babcie oraz Dziadków dzieci 
z klas 0 - III, dla których ich pocie-
chy przygotowały wiele pięknych 
niespodzianek. 

Po uroczystym, wierszowa-
nym powitaniu w języku migowym, 
dzieci zachwyciły swoje Babcie i 
swoich Dziadków śpiewem, grą na 
metalofonach i gitarach, premiero-
wym przedstawieniem koła teatral-

nego, recytacją wierszy i żywioło-
wymi tańcami przygotowanymi na 
zajęciach tanecznych.

Po tych niezwykłych wystę-
pach, wzruszeni Dziadkowie i Bab-
cie zostali zaproszeni do klas, gdzie 
czekał na nich uroczysty, słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
dzieci wraz z wychowawczyniami.

Obdarowani własnoręcznie 
wykonanymi przez dzieci prezenta-
mi, Dziadkowie i Babcie opuszczali 
szkołę w doskonałych nastrojach.

Dzień Babci i dziadka w Zespole Szkół Społecznych

27 stycznia uczniowie klasy 
IIIc  Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Bielawie w zimowy poranek przyszli 
do  Niepublicznego Przedszkola nr 
1, aby zaprezentować  przedsta-
wienie teatralne, pt. „ Gęsiarecz-
ka”, oparte na motywach baśni bra-
ci Grimm pod tym samym tytułem. 
Trzecioklasiści pracują już kolejny  
rok w klasowym kole teatralnym „ 
Skrzat”. Pod okiem wychowawczy-
ni, p. Agnieszki Adamczyk, szlifu-
ją swe aktorskie umiejętności, cze-
go efektami  są przygotowywane 
systematycznie teatrzyki.  Prezen-
tują je na szkolnej scenie dla dzieci 
klas I-III, grup przedszkolnych oraz 
rodziców. 

Tym razem z wielkim przeję-
ciem prezentowali się przed młod-
szą publicznością. Dla wielu z nich 
było to ponowne spotkanie  „po  
latach” z ukochanymi paniami z 
czasów przedszkolnych , m.in. p. 
Alfredą Graf oraz p. Jolantą Ka-

Mali aktorzy przedstawiają klasyczne baśnie
sicą. Po czułym przywitaniu z pa-
niami, aktorzy zapomnieli o tremie, 
a zgromadzona publiczność w nie-
samowitej ciszy i skupieniu uczest-
niczyła w baśniowym spektaklu. 
Teatrzyk opowiada  historię pięk-
nej królewny, która udaje się w po-
dróż, by poślubić ukochanego księ-
cia. Po drodze jedna z pokojówek 
wymusza na niej, aby zamieniły 
się rolami. W ten sposób prawdzi-
wa królewna zostaje służącą, któ-
rej zadaniem jest pilnowanie gęsi, a 
pokojówka Matylda przyszłą panną 
młodą. Miłości nie da się jednak tak 
łatwo oszukać... .  

Po przedstawieniu były bra-
wa i słodki poczęstunek, a na za-
kończenie wspólne zabawy in-
tegracyjne. Pobyt w przedszkolu 
zapamiętamy na długo, zapewnia-
jąc o kolejnej wizycie z następnym 
przedstawieniem, które już  planu-
jemy.

 Agnieszka Adamczyk  

Na planowanie przyszłości ni-
gdy nie jest za wcześnie. O wyborze 
drogi zawodowej trzeba myśleć już w 
gimnazjum. Dlatego doradca zawo-
dowy Gimnazjum Ekologicznego nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Biela-
wie zaprosił do szkoły przedstawicieli 
świata pracy i pracodawców: dyrekto-
ra Cechu Rzemiosł Różnych w Biela-
wie - panią Katarzynę Wierzbicką i 
Starszego Cechu - pana Kazimierza 
Rachowieckiego. Goście przybyli 
wraz z wiceprezesem zarządu Izby 
Rzemieślniczej w Opolu, do której na-
leży Bielawski Cech Rzemiosł, dr. so-
cjologii -  panem Arturem Kniejskim. 

Spotkanie odbyło się 24 stycz-
nia. Wizyta pracodawców była jed-
nym  z elementów edukacji zawo-
dowej prowadzonej w szkole pod 
kierunkiem pani Ewy Obacz. Pod-
czas prelekcji młodzież uzyskała nie-
zwykle ważne informacje na temat 
sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Zaproszeni goście zwrócili uwagę, 
na jakie zawody jest obecnie naj-
większe zapotrzebowanie, a w któ-

rych podaż przewyższa popyt.  Pan 
Artur Kniejski, jako właściciel firmy, 
wskazywał młodzieży, które cechy, 
umiejętności i zainteresowania mło-
dych pracowników są szczególnie 
cenione przez pracodawców i przy-
datne w poszczególnych zawodach. 
Zwrócił także uwagę, że szansę na 
stałą pracę i możliwość awansu mają 
przede wszystkim ci pracownicy, któ-
rzy wykażą się zaangażowaniem, 
sumiennością, odpowiedzialnością, 
dbałością o powierzone rzeczy, 
punktualnością oraz chętnie będą się 
rozwijać i dokształcać. 

Dla młodzieży szczególnie 
cenne były informacje na temat re-
krutacji na praktyki zagraniczne, 
które organizuje Izba Rzemieślni-
cza w Opolu we współpracy z fir-
mami: Bosch, Siemens, BMW, w 
ramach projektu „Modern craft qu-
alifications on the European labor 
market, współfinansowanego przez 
Unię Europejską. W tym roku szkol-
nym na  trzytygodniowe praktyki do 
Niemiec Izba Rzemieślnicza wysła-

ła dwie grupy młodzieży: fryzjerów 
i mechaników pojazdów samocho-
dowych. Umiejętności i kwalifikacje 
nabyte  w ramach takich praktyk 
pozwolą młodym ludziom zdobyć 
atrakcyjną pracę w Unii Europej-
skiej, ale, co również ważne, zało-
żyć po powrocie do kraju własne fir-
my konkurencyjne na rynku pracy, a 
zdobyte u pracodawców doświad-
czenie, w połączeniu  z rzetelno-
ścią, pasją i zaangażowaniem w re-
alizację powierzonych zadań, dadzą 
szansę przebicia się na rynku pracy 
pomimo wysokiego bezrobocia. 

Bardzo dziękujemy Szanow-
nym Gościom za poświęcony czas 
i ciekawe informacje.

Szkolny Doradca Zawodu
Ewa Obacz

Gimnazjaliści myślą o pracy
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KULTURA

13 stycznia Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki był współ-
organizatorem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Akcje zbierania pieniążków prowadziło w naszym mieście 
170 wolontariuszy. W sumie zebrano 35.000 zł.

Podczas ferii zimowych 2013 po raz pierwszy odbyły 
się warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6-12 lat za-
tytułowane „Zabawa przestrzenią”. Rezultaty pracy naszych 
małych konstruktorów przeszły najśmielsze oczekiwania. 
Młodzi architekci wykazali się niesamowitą wyobraźnią, two-
rząc ciekawe obiekty przestrzenne.

8 marca tradycyjnie na scenie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki z koncertem dla Pań wystąpili znani i mniej zna-
ni Panowie, a m. in.: burmistrz Ryszard Dźwiniel i jego za-
stępcy Andrzej Hordyj i Mariusz Pach, dyrektor MOKiS-u Jan 
Gładysz, Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy  i Marek Pyziak – wiceprzewodniczący tej Rady.

10 marca w sali Teatru Robotniczego wystąpił duet 
z Rostowa VOLNIJ DON. Duet przedstawił bardzo bogaty 
repertuar obejmujący tradycyjne pieśni kozaków dońskich, 
dumki, rosyjskie pieśni ludowe oraz popularne radzieckie 
szlagiery.

23 marca 11 zespołów uczestniczyło w II Ogólnopol-
skim Przeglądzie Zespołów Rockowych – Rockmania 2013, 
którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

25 marca na scenie Teatru Robotniczego wystąpiła Jo-
anna Skubik – ceniona aktorka i animatorka, która zaprezen-
towała się w monodramie „Fedra”, będącym połączeniem 
teatru dramatycznego z teatrem lalki. Okazją do występu, 
który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i dzie-
dzictwa Narodowego, był Międzynarodowy Dzień Teatru.

28 marca w Galerii Korytarz odbyło się wręczenie na-
gród w konkursie „Jajo z klasą” i „Jajo z fantazją”. Na kon-
kurs wpłynęło 40 prac.

14 kwietnia wystąpił z koncertem „Nie ma jak pompa” 
zespół ERATO, działający w MOKiS-ie pod kierunkiem Elż-
biety Zachowskiej. Zespół wykonał piosenki znane, i te mniej 
znane, których autorką tekstów jest Agnieszka Osiecka. 
Skład zespołu: Dominika Boczula, Justyna Mazurkiewicz, 
Magdalena Borodajko, Ewelina Jursza, Paweł Pieróg, Bar-
tek Brzeziński i Krystian Wróblewski.

22 maja w sali Teatru Robotniczego wystąpił Carlos Pi-
nana Conasy z koncertem „Body and Soul”, będącym spek-
taklem muzyczno-tanecznym, w którym taniec flamenco 
symbolizuje ludzkie ciało, a muzyka – duszę. Wraz z tym 
hiszpańskim wirtuozem gitary wystąpili: perkusjonalista Mi-
guel Angel Orengo i tancerka Hortencja Laencina.

31 maja,  w ramach Dni Bielawy, miała miejsce V noc 
muzyki clubowej SUDETY SOUND.

Rok 2013
NAJWAŻNIEJSZE 

DOKONANIA I WYDARZENIA
Część II

W dniach 31 maja – 2 czerwca odbywały się XXXVI 
Dni Bielawy. Gwiazdami tegorocznych dni naszego miasta 
byli m. in.: Sebastian Riedel z zespołem Cree, Maciej Maleń-
czuk i Psychodancing, Zbigniew Wodecki i Kora.

19 czerwca Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki został wpi-
sany do rejestru Firm Renomowanych pod numerem ANC 
13927. Certyfikat EuroRenoma jest przyznawany firmom i 
instytucjom wysoko ocenianym jako rzetelne i godne współ-
pracy.

13 lipca odbyło się SUDECKIE LATO, na które złożyły 
się imprezy sportowe – turnieje plażowej piłki siatkowej, piłki 
nożnej i koszykówki ulicznej, a w części estradowej wystąpi-
ły zespoły: Amber, Obstawa Prezydenta oraz Fairy tale show 
– finalista  programu „Must be the music”.

Fani twórczości J.R.R. Tolkiena już po raz XV zawitali 
do Bielawskiego Śródziemia. Impreza odbyła się w dniach 
15-21 lipca, a motywem przewodnim były urodziny Bilba. Z 
okazji jubileuszu, uczestnicy spędzili na Tolk-Folku nie 3 dni, 
jak w latach ubiegłych, ale cały, pełen atrakcji tydzień. Tol-
kieniści między innymi zdobyli Wielką Sowę, testowali swoją 
sprawność w konkursie łuczniczym i turnieju szermierczym, 
sprawdzali swoją wiedzę w konkursie wiedzy Tolkienowskiej 
oraz kalamburach, a przede wszystkim wspaniale się bawili 
i odpoczywali w pięknych sceneriach Gór Sowich. Na Tolk-
-Folk, oprócz fanów z całej Polski, zawitały grupy z Czech, 
Niemiec i Irlandii.
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Rok 2013
NAJWAŻNIEJSZE 

DOKONANIA I WYDARZENIA
Część II

W dniach 22-24 sierpnia w Bielawie brzmiała muzyka 
reggae, a to za sprawą 15. edycji Regałowiska, czyli naj-
starszego, nieprzerwanie odbywającego się festiwalu 
reggae w Polsce. Tak jak każdego roku i tym razem wystą-
piły w Bielawie legendy tego gatunku muzyki z Polski i zagra-
nicy. Wydarzenie otworzył koncert przed Urzędem Miejskim 
Jakuba i Dariusza Cajznerów oraz  gwiazdy wieczoru Ijah-
mana Levi. W tej edycji festiwalu równolegle grały trzy sce-
ny, na których wystąpiło ponad 30 zespołów.

1 września nastąpiła inauguracja tegorocznych Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, a rozpoczęła ją 
msza święta dożynkowa w kaplicy przy ul. Wolności, którą 
odprawił ks. dr Robert Begierski – proboszcz parafii Miło-
sierdzia Bożego. W godzinach popołudniowych w parku 
miejskim odbył się piknik parafialny, na którym z inicjatywy 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie przeprowadzony został konkurs chleba, który co roku 
nosi nazwę Misterium Chleba. 

8 września, w ramach Wratislavii Cantans, w kościele 
pw. WNMP wystąpił Żeński Chór Bułgarskiego Radia i Tele-
wizji, znany w świecie jako Le Mystere des Voix Bulgares. 
Oprócz tradycyjnych pieśni bułgarskich, bielawska publicz-
ność mogła posłuchać również współczesnych „wariacji” wo-
kalnych, będących źródłem zaskakujących przeżyć. W pie-
śniach Le Mystère des Voix Bulgares słychać archaiczne 
tradycje wokalne, monastyczne chóry wprowadzające wier-
nych w świat cerkiewnego sacrum, odległe echa muzyki tu-
reckich okupantów.

11 września w Galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki odbył się wernisaż wystawy fotografii i haftu 
czeskiej artystki Very Kopeckiej. Wystawę zorganizowano z 
okazji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

15 września, w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej, w kościele Bożego Ciała wystąpił Piotr 
Matuszewski – organista, dyrygent, kompozytor, absolwent 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
W repertuarze koncertu znalazły się utwory Jana Sebastia-
na Bacha, Georga Friedricha Haendla, Jana Podbielskiego, 
Antonio Vivaldiego, Charlesa Gounoda, Leona Boellmana, 
Enio Moricone i Johna Williamsa. Wykonawca koncertu oka-
zał się wirtuozem organów. Przed koncertem wszystkich 
przybyłych, a szczególnie przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Leszka Stróżyka i burmistrza Ryszarda Dźwiniela 
powitał ks. kanonik Cezary Ciupiak - proboszcz parafii, a po-
szczególne utwory zapowiadał wikariusz ks. Artur Merholc.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomił in-
ternetową sprzedaż biletów na wybrane wydarzenia organi-
zowane przez placówkę. Od października bilety na niektóre 
imprezy można zakupić drogą internetową poprzez skorzy-
stanie ze strony www.mokisbielawa.pl i www.kino.mokisbie-
lawa.pl , jak i również na oficjalnym profilu na facebooku. 

W dniu 4 października w Galerii „Korytarz” odbył się 
wernisaż wystawy haftu pani Elżbiety Grosickiej. Przyby-
łych na wernisaż wystawy: autorkę prac – Elżbietę Grosicką, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka, Teresę 
Bazałę - zastępcę przewodniczącego Komitetu Organizacyj-
nego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej 
Rudzie – redaktora naczelnego Ziemi Kłodzkiej, bielawskich 
radnych, honorowych obywateli miasta, członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy oraz wszystkich zaproszonych gości 
powitał Jan Gładysz - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki. Występem artystycznym wernisaż uświetniła Ewelina 
Jursza – solistka z zespołu „Erato”. Wystawa została zorga-
nizowana w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.

5 października, w jesienne popołudnie, w wojsławickim 
Arboretum, w ramach imprezy „Biesiadowanie w kapuście”, 
zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżonio-
wie, odbyła się prezentacja zespołów śpiewaczych. W ra-
mach tych prezentacji ogłoszono konkurs na piosenkę o tra-
dycyjnej czynności jaką jest kiszenie kapusty. Jury  konkursu 
po przesłuchaniu 7 zespołów postanowiło przyznać nagrodę 
ZŁOTY PRZEBÓJ „Biesiadowania w kapuście” dla zespołu 
„KAPELA BIELAWSKA” z Bielawy. Słowa do „kapuścianego 
hitu” napisała mieszkająca w Pieszycach Lidia Kessel Gru-
ber. Jest to kolejny sukces reaktywowanej w ubiegłym roku 
kapeli. 

W dniach 5 i 6 października odbywał się w Bielawie 
Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycznych i Horrorów 
„eFHa 2013”. W jury festiwalu zasiedli aktorzy Iwonna Biel-
ska i Wojciech Duryasz oraz dziennikarz filmowy Krzysztof 
Spór. Na festiwal zgłoszono 38 filmów, do prezentacji kon-
kursowej zakwalifikowano 18 filmów 17 twórców o czasie 
trwania 361 min (ponad 6 godzin), dwa filmy prezentowane 
były poza konkursem. 

13 października w kościele pw. WNMP odbyła się uro-
czysta msza święta i koncert pieśni religijnych w wykona-
niu scholi pod kierunkiem Anny Lutz, działającej przy parafii. 
Koncert zorganizowano w ramach Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej.

20 października zakończyły się Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. Zakończenie odbyło się w kościele Du-
cha Świętego, gdzie po mszy świętej, odprawionej przez pro-
boszcza parafii ks. Krzysztofa Pełecha, odbył się koncert na 
fortepian na cztery ręce w wykonaniu małżeństwa Anny i Domi-
nika Zabłockich. Zebrani wysłuchali utworów Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, Franza Schuberta i Clauda Debussy’ego.

2 listopada po raz pierwszy w Bielawie miał miejsce 
Nocny Maraton Filmowy.  Wydarzenie to było skierowane do 
ludzi o mocnych nerwach, szukających sporej dawki emocji 
oraz adrenaliny w jesienne zimne wieczory. W czasie mara-
tonu zostały zaprezentowane 3 filmy: Piła 7 3D, Klątwa la-
leczki Chuchy oraz Kobieta w czerni.

Między projekcjami dostępny był bezpłatnie serwis ka-
wowy, dla wszystkich uczestników maratonu. 

3 listopada na scenie teatru wystąpili wokaliści Studia 
Piosenki i Tańca FART,   którzy wykonali znane piosenki z re-
pertuaru Czesława Niemena, doskonale radząc sobie z tym 
trudnym repertuarem.

10 listopada do Bielawy zawitały „Old Spice Girls”, czyli 
znane aktorki Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska oraz 
piosenkarka Lidia Stanisławska. Na spektakl kabaretowy 
złożyły się prześmieszne dialogi, skecze, dowcipne piosenki.

22 listopada na scenie Teatru Robotniczego wystąpił 
Kabaret Skeczów Męczących. 

Kabaret zaprezentował nowy program „Z życia niż-
szych sfer”. 

Anna Szałapak i Szymon Zychowicz w „Piwnicy Pod 
Baranami” oraz Barbara Pachura byli wykonawcami kolęd 
podczas Bielawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, któ-
ry odbył się 15 grudnia. Wcześniej na scenie zaprezento-
wali się: wokaliści Spółdzielczego Centrum Kultury, Studia 
Piosenki i Tańca Fart oraz MOKiS-u, zespół Czerwona Ja-
rzębina i Kapela Bielawska. Natomiast widowisko jasełko-
we przygotowali przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych 
i Środowiskowego Domu Samopomocy. Organizatorami 
Jarmarku byli: Gmina Bielawa, Sudeckie Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia SZANSA, Środowiskowy Dom 
Samopomocy oraz Miejski  Ośrodek Kultury i Sztuki w Biela-
wie. Nie zabrakło atrakcji dla tych dużych i tych małych 
mieszkańców miasta. Dla dzieci przechadzali się Mikołaje, 
w tym jeden na szczudłach. Był także renifer czerwonono-
sy. Były Bańki mydlane, w których można było się zamknąć.  
Największym powodzeniem cieszyły się przejażdżki zaprzę-
giem kucykowym. Na stoiskach można było kupić bożonaro-
dzeniowe ozdoby i smakołyki. 

31 grudnia tradycyjnie  mieszkańcy  Bielawy przybyli 
tłumnie na Plac Wolności by pożegnać stary i powitać Nowy 
Rok. Od godziny 23:00 na telebimie podglądaliśmy co się 
dzieje na największych sylwestrach w Polsce w Gdyni, Wro-
cławiu i Krakowie. Kwadrans przed północą zabrzmiały pierw-
sze rytmy szlagierów wykonywanych przez „sylwestrowy duet 
wokalny” BJ w składzie Magdalena Borodajko i Ewelina Jur-
sza. Po pierwszych rozgrzewających utworach nastąpiło uro-
czyste przywitanie wszystkich przybyłych mieszkańców. O go-
dzinie 23:55 Burmistrz Miasta Bielawa, Pan Ryszard Dźwiniel, 
złożył życzenia noworoczne zebranej publiczności i całemu 
miastu oraz widzom Telewizji Sudeckiej. Coroczne wystąpie-
nie Burmistrza poprzedziła nastrojowa piosenka „Mija Rok”, a 
potem chwila ciszy i gromkie odliczanie. Punktualnie o półno-
cy, wg wskazania zegara na bielawskim UM, hucznie, okrzy-
kami i wystrzałami szampana oraz życzeniami wszystkiego 
naj powitano 2014 rok, a niebo rozbłysło tysiącami fajerwer-
ków - rozpoczął się pokaz sztucznych ogni.

SPORT, REKREACJA

W styczniu Bielawa przeznaczyła miejscowym stowa-
rzyszeniom sportowym 670 tys. zł na działalność w 2013 
roku. 76 tys. zł zostało przeznaczone dla trenerów na prowa-
dzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a 40 tys. 
zł na stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej utytułowa-
nych sportowców.

W styczniu Pływalnia Miejska AQUARIUS wzbogaciła 
się o strefę saun – suchą i parową. Klienci pływalni mogą 
dzięki tej inwestycji połączyć relaks z korzystnym dla zdro-
wia oczyszczaniem organizmu.

W czasie tegorocznych ferii zimowych Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zorganizował dla dzieci i młodzieży 10-dniowe 
zimowisko, w którym uczestniczyło 50 uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych.

W pierwszych dniach marca w Gdańsku, podczas I eli-
minacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, bielawskie 
pływaczki - synchronki zdobyły 3 medale: złoto w kombinacji, 
srebro w zespole i brąz w duecie.
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13 marca w Legnicy odbyły się III Zawody Pływac-
kie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związ-
ku Pływackiego. Na starcie stanęło blisko 200 zawodników. 
6 zawodników MUKS Aquarius Bielawa zajęło II miejsce w 
klasyfikacji medalowej i 13 medali (8 złotych, 4 srebrne i 1 
brązowy).

W dniach 22-24 marca bielawskie synchronki brały 
udział w Śremie w Ogólnopolskich zawodach do lat 13. Bie-
lawianki zdobyły aż 6 medali we wszystkich konkurencjach i 
zdecydowanie zdominowały te zawody.

W dniach 26-30 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 10 
z Oddziałami Sportowymi odbyły się po raz pierwszy „XXXI 
Mistrzostwa Polski Juniorek, Juniorów, Juniorek Starszych, 
Juniorów Starszych w Warcabach 100-polowych”, „XX Mi-
strzostwa Polski Seniorek i Seniorów Starszych” oraz „VII 
Puchar Młodziczek i Młodzików w Warcabach 100-polo-
wych”. Imprezie patronował Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego Radosław Mołoń, a organizatorami byli Pol-
ski Związek Warcabowy, Gmina Bielawa oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. W turniejach wzięło udział 146 zawodników i 
zawodniczek reprezentujących 20 klubów.

W dniach 27-28 kwietnia na Pływalni Aquarius odbyły 
się „X Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Pły-
waniu w Kategorii Masters”. W zawodach startowało 98 za-
wodników zrzeszonych w 26 klubach masters.

W dniach 25 i 26 maja odbyła się XIII edycja MOTO 
SHOW BIELAWA, tym razem na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego Sudety. Gwiazdą imprezy był „Mokus” - moto-
cyklowy kaskader ze światowej czołówki.

W dniu 16 czerwca na OW Sudety po raz pierwszy od-
były się zawody w kolarstwie górskim pn. „I Sowiogórski Ma-
raton Rowerowy”, organizowane przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Lincoln Electric  oraz profesjonalny Sklep Rowerowy 
Dream Bike. Na starcie stanęło 221 zawodników, którzy mieli 
do wyboru 3 dystanse.

W dniu 20 czerwca na Pływalni Miejskiej Aquarius od-
były się zawody pływackie pn. „Puchar Lata Bielawa – Aqu-
arius 2013”. W zawodach startowało 71 zawodników z 8 

klubów z województwa dolnośląskiego. W klasyfikacji druży-
nowej bielawska ekipa zajęła II miejsce.

W dniach 30 czerwca-2 lipca synchronki z Bielawy 
startowały w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi, 
gdzie wygrały klasyfikację klubową. W sumie wywalczyły aż 
5 medali. 

W lipcu pływacy z bielawskiego klubu startowali w 
Wiedniu w Światowym Festiwalu Sportu, który w 2013 roku 
odbywał się pod hasłem „Sport dla lepszego świata”. Biela-
wianie spisali się rewelacyjnie zdobywając w sumie 31 me-
dali.

20 lipca miał miejsce w Bielawie Bike Maraton – jeden 
z najważniejszych wyścigów kolarstwa górskiego w Polsce. 
Na starcie stanęła rekordowa liczba zawodników – ponad 
tysiąc, którzy mieli do pokonania trzy bardzo dobrze oznako-
wane i zabezpieczone trasy.

Kilkudziesięciu najtwardszych zawodników wystarto-
wało w piątym Biegu po Schodach Wieży Kościoła, który 
odbył się 27 lipca w Bielawie. Aby zdobyć szczyt, należa-
ło nie tylko pokonać 300 wachlarzowych schodów, ale 
zmierzyć się również z niesamowitym upałem. Na star-
cie stanęli zawodnicy z wielu zakątków naszego kraju, któ-
rzy postanowili stawić czoła jednej z najwyższych wież 
kościelnych w Polsce. 

28 lipca odbył się Bieg Masowy Ulicami Bielawy. 
Trasa zawodów licząca 10 kilometrów przebiegała od pla-
cu Wolności przez ulice: Piastowską, Kopernika, 3-go Maja, 
Parkową i Wolności. Na starcie stanęło blisko 200 biegaczy, 
którzy do pokonania mięli 5 takich pętli. Niestety, ze wzglę-
du na upał wielu zawodników nie wytrzymało trudów biegu. 

W dniach 01-07 sierpnia Bielawa była europejską sto-
licą warcabową. W tych dniach  do naszego miasta przy-
jechali młodzieżowi mistrzowie z 14 europejskich krajów: 
Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Estonii, Francji, Holandii, Li-
twy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Węgier, Włoch  i oczy-
wiście z Polski, aby rywalizować o tytuł Młodzieżowego Mi-
strza Europy 2013r. Patronat Honorowy nad mistrzostwami 
objęli: Lidia Geringer de Oedenberg – Europosłanka, Rado-
sław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
i Ryszard Dźwiniel - Burmistrz Miasta Bielawa. Gośćmi ho-
norowymi ceremonii otwarcia i mistrzostw byli: Janek Maagi 
– Prezydent Europejskiej   Konfederacji Warcabowej  (EDC), 
Wiktoria Lehtmets – Dyrektor Biuro EDC, Johan Demasu-
re - Dyrektor Turniejów Młodzieżowych Światowej Federacji 
Warcabowej (FMJD), Jacek Pawlicki -  Dyrektor Turniejów 
FMJD  i jednocześnie Prezes Polskiego Związku Warcabo-
wego, Dr Maria Modenhawer Trey – Honorowy Prezes Pol-
skiego Zawiązku Warcabowego.

4 sierpnia zakończyły się dwudniowe, coroczne 
największe i najbardziej znaczące zawody deskorolko-
we w Polsce – Lines of Bielawa, które w 2013 roku były 
drugim przystankiem Skateboardowego Grand Prix Polski, 

będącego serią zawodów w ramach mistrzostw kraju. Zawo-
dy były więc ogromnym sportowym wydarzeniem po 
Space Jam na PTG w Katowicach i przed Baltic Games w 
Gdańsku. Bielawa stała się ważnym punktem w deskorolko-
wym świecie, dlatego też do Bielawy przyjechali najlepsi za-
wodnicy z każdego zakątku Polski i kilku europejskich kra-
jów. Po raz pierwszy w mistrzostwach wystartował też 
zawodnik ze Stanów Zjednoczonych. 

5 października w Parku Miejskim w Bielawie odbył się 
II Memoriał Michała Wojtanowskiego, trenera i założyciela 
klubu ULKS MUFLON Bielawa. Organizatorem biegu był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. W ciepły i słoneczny 
dzień na listę startową wpisało się 199 zawodników. Każdy 
uczestnik biegu otrzymał pamiątkową przypinkę, natomiast 3 
najlepsze osoby z każdej kategorii wiekowej zostały nagro-
dzone dyplomem, medalem oraz nagrodą rzeczową.

Drużyna prowadzona przez Marka Pyziaka, czyli 
Smerfy Bielawa wygrała 4. Turniej Orlika o puchar premiera 
Donalda Tuska. Finał, który odbył się 12 października, miał 
miejsce na warszawskim Torwarze przy ul. Łazienkowskiej. 
Trofeum w kategorii wiekowej12-13 lat, dziewczynki odebra-
ły z rąk minister sportu i turystyki Joanny Muchy.

25 października Ośrodek Sportu i Rekreacji był organi-
zatorem 43. Otwartych Mistrzostw Bielawy w Skoku Wzwyż 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych im. Zdzisława Jeżow-
skiego. W zawodach wzięło udział 44 zawodników. Uroczy-
stego otwarcia zawodów dokonał Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

Klub Sportowy OSiR Bielawa uczestniczył w Międzyna-
rodowych Zawodach Pływackich „Świdnicka Gwiazdka 2013”, 
które odbyły się 6 i 7 grudnia. Udział w zawodach wzięło 30 
klubów. Bielawski klub reprezentowali zarówno bardziej do-
świadczeni młodzi pływacy, jak również zawodnicy, którzy do-
piero stawiają pierwsze kroki w rywalizacji sportowej. Repre-
zentacja zdobyła 11 medali (3 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe). 
W rankingu medalowym klub z Bielawy zajął 5 miejsce.

13 i 14 grudnia odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu 
Dolnośląskiego w Nowej Rudzie. W Centrum Turystyczno - 
Sportowym na krótkim basenie rywalizowało 346. pływaków, 
w tym reprezentanci Klubu Sportowego „OSIR”. Podopieczni 
trenera Rafała Łacnego zdobyli 14 medali, w tym 4 złote, 6 
srebrnych i 4 brązowe. 

15 grudnia na Poznańskich Termach odbyły się zawo-
dy Mikołajkowe dla najmłodszych pływaczek (12 lat i młod-
sze). W zawodach udział wzięło 70 zawodniczek z 6 klubów.  
Nasze najmłodsze bielawskie synchronki wypadły tam fanta-
stycznie: w konkurencji ZESPÓŁ zdobyły złoty medal, rów-
nież w konkurencji DUET medal złoty i srebrny. 

W dniu 30 grudnia na Pływalni Miejskiej „Aquarius” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie był organizatorem 
„XI Sylwestrowych Zawodów Pływackich Bielawa - Aquarius 
2013r.”. Do startu zgłosiło się 9 klubów, w zawodach udział 
wzięło ponad 116 zawodników z roczników 2004, 2005, 
2006. Uczestnicy rywalizowali w 9 konkurencjach.

   Opracowała
   Barbara Lesiewicz

Rok 2013
NAJWAŻNIEJSZE 

DOKONANIA I WYDARZENIA
Część II



9

Już 9 marca o godzinie 17:00 
zapraszamy na finał programu 
„Metamorfozy po drugiej stronie lu-
stra”, który odbędzie się w sali ki-
nowej Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki w Bielawie. 

Odmienione uczestniczki pro-
gramu wezmą udział w wielkim fi-
nale, tuż po Dniu Kobiet. W pro-
gramie imprezy m. in. pokaz mody 
i efekty metamorfoz, ekscytujące 
rozmowy z kobietami sukcesu, wy-
jątkowa galeria zdjęć z przemiany 
uczestniczek, której autorem jest 
Jarosław Florczak oraz wiele nie-
spodzianek.

„Metamorfozy po drugiej stro-
nie lustra” to program stworzony i wy-
myślony przez dwie wykwalifikowane 
specjalistki Agnieszkę Ciszewską – 
właścicielkę salonu kosmetycznego 
INFINITY oraz Ewę Ciszek – właści-
cielkę salonu fryzjerskiego. Te wspa-
niałe kobiety, które przez lata pracy 
obserwowały inne kobiety w swojej 
codziennej pracy, zdecydowały się im 
pomóc. Inicjatywę wspierają: Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Urząd 
Miejski w Bielawie.

- Program powstał bardzo 
spontanicznie, odkąd poznałam 
Ewę, wiedziałam, że obie, oprócz 
rzemieślniczej pracy, pragniemy da-
wać z siebie to, co mamy najpięk-
niejsze, chcemy sprzedawać do-
bre uczucia – mówi o początkach 
współpracy Agnieszka Ciszewska. 

Pomysłodawczynie i realiza-
torki zarazem wpadły więc na po-
mysł połączenia sił i stworzenia plat-
formy porozumienia dla kobiet – po 
to, by pokazać im jak mogą się do-
wartościować poprzez proces meta-
morfozy wewnętrznej i zewnętrznej.

- Wiele z nas zapomina o 
tym, jak ważną częścią naszego 
życia jest wygląd, autoprezenta-
cja, ten element szalenie dopełnia 
wszystko to, co mamy wewnątrz, 
pokazujemy światu kim jesteśmy – 
dopełnia Ewa Ciszek.

W taki właśnie sposób powstał 
program „Metamorfozy po drugiej 
stronie lustra”, którego celem ma 
być przemiana mieszkanek powiatu 
dzierżoniowskiego poprzez pomoc 
fachowców od wnętrza i wizerun-
ku. Pomysł szybko znalazł swoich 
fanów, do współpracy nie trzeba 

było długo namawiać pozostałych 
specjalistów. Do zespołu szybko 
dołączyli więc: Dagmara Aleksan-
drowicz - właścicielka sklepu i pra-
cowni Świat Magii zRęcznie Zrobio-
ny, Jarosław Florczak - fotograf, 
konferansjer, aktor, reżyser, Magda-
lena Maławska - doradca żywienio-
wy, psychodietetyk, technolog żyw-
ności oraz Katarzyna Czepirska 
- absolwentka Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej. Swoją pomoc 
zaoferowali też liczni sponsorzy, a 
specjalistki dzięki ich życzliwości 
korzystały z kosmetyków topowych 
firm takich jak ekspert w koloryzacji 
MATRIX czy unikalne kosmetyki Dr. 
Baumann. 

Sztab wykwalifikowanych 
specjalistów przygotowany na pro-
fesjonalne przeprowadzenie ko-
biet przez proces metamorfoz był 
gotowy do pracy. W październiku 
w Dzierżoniowie w lokalu gastro-
nomicznym „U MACIEJA” projekt 
miał swój wielki start. W przemi-
łej atmosferze, pomysłodawczynie 
programu przedstawiły założenia 
i czas trwania procesu metamor-
foz. Wyboru kapituła dokonała w 
dwóch etapach: pierwszy wybra-
ny poprzez indywidualne zgłosze-
nia Pań, które oprócz przesłane-
go zdjęcia musiały przekonać, że 
to właśnie one potrzebują zmiany, 
oraz w drugim etapie - poprzez gło-
sowanie na facebooku. Metamorfo-
zom zostały finalnie poddane: Pani 
Grażyna, Pani Małgorzata, Pani 
Janina, Pani Anna oraz Pani Jola.

Przedsięwzięcie było dla 
uczestniczek w 100% darmowe. 
Wybrane w procesie eliminacji Pa-
nie, to kobiety, które potrzebowa-
ły uwierzyć w siebie, a ich wygląd 
zewnętrzny wymagał gruntownej 
przemiany. W tym celu dietetyk 
edukował uczestniczki jak się odży-
wiać, by dobrze wyglądać i wspa-
niale się czuć, terapeuta pomógł 
uporać się z problemami, w gabi-
necie kosmetycznym Panie zmieni-
ły się nie do poznania, a maestro 
fryzjerstwa z niedopieszczonych 
fryzur stworzyła dopełniacz całości. 

Metamorfozy dobiegły końca! 
Zapraszamy na finał, nie może was 
tam zabraknąć.

               Marzena Zdolska

Nie możesz tego przegapić!

Metamorfozy po drugiej stronie lustra

31 stycznia Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, w partnerstwie z 
Chrześcijańską Misją Pomocy Lu-
dziom Uzależnionym „Nowa Na-
dzieja”, zorganizował konferencję 
w związku z rozpoczęciem realiza-
cji Programu Rewitalizacji Społecz-
nej – Bielawskie Centrum Aktyw-
ności Lokalnej. Uwieńczeniem tej 
konferencji był koncert Natalii Nie-
men, której na instrumentach kla-
wiszowych akompaniował Tomasz 
Kałwak.

Natalia Niemen łączy w sobie 
najlepsze geny swoich rodziców 
– urodę po mamie Małgorzacie i 
ogromny talent po tacie Czesławie. 
Ma niesamowity głos – piękny, głę-

boki, mocny i bardzo doniosły, mo-
mentami bardzo przypominający 
głos taty. Także jego gesty, sposób 
poruszania się.

Na koncert złożyły się utwory 
autorstwa Natalii, a także piosenki z 
repertuaru Czesława Niemena: „Spoj-
rzę za siebie” i „Począwszy od Kaina” 
z płyty Terra Deflorata oraz „Dziwny 
jest ten świat” i „Jednego serca”.

Z własnych utworów zaśpie-
wała m. in. „Ja jednak” - tę kompo-
zycję zadedykowała swojemu ojcu 
oraz wszystkim na sali, którzy stra-
cili kogoś bliskiego, utwór „Cudow-
ne Boże serce” dedykowała za-
kochanym małżonkom, a „Dzieci” 
swoim dwóm synom. Acapella wy-

Koncert Natalii Niemen w Bielawie

konała psalm 128 - „Błogosławiony 
każdy kto się boi Pana”, a na bis 
zaśpiewała przepiękną piosenkę 
„Niebo” z repertuaru zespołu Allies.

Piękny, wzruszający koncert, 
skłaniający do refleksji nad swoim 
życiem, do głębokich przemyśleń.

 Barbara Lesiewicz
Zdjęcia: Jarosław Florczak

8 lutego dwanaścioro dzielnych 
zuchów z 26 GZ ”Kubusie Puchat-
ki”, działającej w Hufcu Ziemi Dzier-
żoniowskiej ZHP przy Zespole Szkół 
Społecznych w Bielawie, wyruszyło 
do Sosnówki k/ Karpacza na Wypra-
wę Polarną Zuchów. A razem z nimi 
druhny przyboczne Katarzyna Kargul 
i Karolina Waś oraz druhna opiekun 
pwd. Hela Kargul. Przed wyjazdem 
nauczyliśmy się nowego okrzyku, a 
„zuchobusy” opatrzone zostały profe-
sjonalnymi tablicami. Od tego momen-
tu nikt nie mógł już mieć wątpliwości 
kto jedzie ku przygodzie.

Dojazd do Sosnówki po krętych, 
górskich drogach trochę nas znużył, 
ale gdy dostaliśmy na miejscu żół-
to-czerwone czapki gromady, uszy-
te własnoręcznie przez komendantkę 
Hufca hm. Krysię Waś, wstąpił w nas 
duch przygody. Z zawołaniem ”Wypra-
wa Polarna to dla nas gratka, jesteśmy 
brygadą Kubusia Puchatka” ruszyliśmy 
na polanę. Czekało tam na nas ok. 
400 zuchów z Dolnego Śląska i ogro-
ooooomna polana, na widok której nie-
którym z zuchów zaświeciły się oczy. 

Wyprawa Polarna rozpoczęła 
się prezentacją okrzyków i gawędą o 
Władcy Wichrów, który skradł dobre 
zakończenia bajek. Naszym zada-
niem było odszukać ostatnią stronę 
księgi baśni, która to dobre zakończe-
nie zawierała. Dostaliśmy na starcie 
numer 7, mapę  i przydział na obiadek 
po zrealizowaniu piątego punktu trasy. 
Na pierwszym punkcie musieliśmy od-
czarować serce Kaja. Do boju zagrzał 
nas oczywiście nowy puchatkowy 
okrzyk i serce ułożone z nas samych. 
Najbardziej podobało nam się jednak 
noszenie wody  do szklanki przy po-
mocy korków od butelek. Po tak do-
brym starcie czekaliśmy na atrakcje 
punktu drugiego. Tu zastał nas pierw-
szy korek organizacyjny, który odetka-
liśmy ”Osiołkiem”, a potem niedosyt 
zadaniowy, który w pełni zrekompen-
sował nam punkt trzeci biegu. Na dru-
gim punkcie odtańczyliśmy taniec z 
żabką, wrzuciliśmy Calineczce mebel-
ki (kulka papieru) do łupiny orzecha i 
oddelegowaliśmy dh. Kasię do wypró-
bowania tunelu Kreta zrobionego z na-
szych nóg. Szkooooda, że nie wszyst-
kie zuchy mogły wejść do tunelu. Na 
punkcie trzecim zbieraliśmy dla babci 
Czerwonego Kapturka złote kamyki 
na polanie (na czas), w czym bardzo 
skutecznie przeszkadzała nam wata-
ha wilków. Każdy poszukiwacz zacze-
piony przez wilka musiał odczarować 
się wyciem do księżyca. Po zebraniu 
kamyków ruszyliśmy przez włóczko-
we zasieki, rozwieszone między drze-
wami, do miejsca gdzie czekała na 

nas babcia. Tym razem żaden wilk 
nie zdołał nam w tym przeszkodzić. 
Babcia została przez nas uratowana! 
Na czwartym punkcie spotkaliśmy ku 
naszej uciesze Krzysia, Prosiaczka, 
Sowę, Królika, Tygryska i Puchat-
ka. Nasz niepohamowany entuzjazm 
ostudził jednak fakt, że wybrać mogli-
śmy tylko jedną postać do zrealizowa-
nia zadania. Wybraliśmy oczywiście 
Puchatka. Zadanie polegało na odna-
lezieniu w lesie pszczółkowego ula. 
Tu wynikło małe zamieszanie, które 
udało się opanować gromadnym zdję-
ciem z pluszowym Kubusiem Puchat-
kiem. Na piątym punkcie czekała na 
nas Roszpunka na wieży widokowej i 
chmara czarownic, które ją więziły. Tu 
zawód sprawiły wszystkim... jajka, któ-
re nie chciały się rozbić w naszych mi-
skach z papieru. Czarownice na punk-
cie bawiły się świetnie, a zuchy... miały 
czujną kadrę. Po tym punkcie poszli-
śmy na zapowiedziany obiadek, któ-
rym okazał się ciepły bigos z chlebem. 
Tu wzięliśmy udział w kolejnym korku 
organizacyjnym, ale również daliśmy 
radę go odetkać.

Na ostatnim punkcie wyprawy  
bawił się z nami Władca Wichrów. Po-

mogliśmy jednak bogaczowi znaleźć 
złoto w zamieci (wiaderko z mąką), 
ubraliśmy choinkę, zaśpiewaliśmy pio-
senkę, a na końcu zdobyliśmy w szta-
fecie zapałki dla baaaaardzo zmar-
zniętej Dziewczynki z zapałkami. Po 
zdobyciu ostatniego kolorowego zna-
ku na mapie trasy, otrzymaliśmy od 
nadwornego Królika ogromny puzzel 
do ostatniej karty księgi. Przykleiliśmy 
go wspólnymi siłami do tablicy i poszli-
śmy na „małe co nieco”. Pałaszując 
smakołyki, czekaliśmy na zapełnie-
nie całej karty przez wracające z trasy 
gromady.

Na koniec Wyprawy otrzymali-
śmy pamiątkowy dyplom i popląsali-
śmy wspólnie na polanie. Owiani wia-
trem, trochę zmarznięci, ale bardzo 
zadowoleni wróciliśmy do naszych 
stęsknionych Rodziców z postano-
wieniem, że za rok też tu wrócimy. 
Zanim jednak wpadliśmy w ich obję-
cia, rzekliśmy wszyscy słów kilka w 
tradycyjnym kręgu rady. Dzięki temu 
dowiedzieliśmy się, że nie ma to jak 
Wyprawa Polarna Zuchów, a już naj-
bardziej żarty opowiadane w drodze 
powrotnej. Integracja przez wielkie „I” 
została osiągnięta. „ A nam czegóż to 
więcej potrzeba...?”

Brygada „Kubusia Puchatka” na wyprawie polarnej
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Tylko 1 punkt w meczu z Olavią Oława
Kto nie wygrywa 3:0, prze-

grywa 2:3. Po raz kolejny to stare 
siatkarskie powiedzenie sprawdzi-
ło się w rzeczywistości. Po dobrych 
dwóch setach w wykonaniu nasze-
go zespołu pojawił się przestój w 
trzeciej partii, co skrzętnie wykorzy-
stali goście, a następnie poszli za 
ciosem i wygrali całe spotkanie 3:2. 
A nasi siatkarze znowu jakby prze-
spali spotkanie, nie grając choćby 
50% tego co w zaprezentowali pod 
koniec 2013 roku, kiedy w meczu 
derbowym pokonali u siebie wice-
lidera Victorię Wałbrzych. Szkoda, 
bowiem już na tym meczu było wi-
dać znaczny spadek frekwencji na 
trybunach (około 1/3 mniej publicz-
ności niż spotkaniu  z AZS-em). A 
co będzie na kolejnym spotkaniu, 
jeśli kibice wychodzą z hali zde-
gustowani postawą miejscowych? 
Oby po dwóch słabych meczach 
nie odwrócili się od swoich ulubień-
ców. W zespole gości z dobrej stro-
ny pokazał się nasz wychowanek i 
były kapitan Piotr Borkowski, choć 
i on w dwóch pierwszych partiach 
popełnił kilka błędów, m.in. psując 
zagrywkę przy drugiej piłce setowej 
dla BBBB w pierwszym secie. Ale 
później Piotrek grał bardzo pewnie, 
a wtórowała mu pozostała szóstka 
siatkarzy, dzięki czemu szczęśliwi 
z Bielawy wyjeżdżali goście. W na-
szym zespole można na pewno wy-
różnić za pewne przyjęcie Kurpiela 
i Wierzbickiego. Krzysiek także był 
dosyć pewny w ataku, choć piłek nie 
dostawał zbyt wiele. Pozostali nasi 
siatkarze wypadli dosyć przeciętnie, 
bardzo dobre zagrania przeplatane 
były słabszymi, co wpływało na po-
ziom spotkania. Zmiennicy, którzy 
pojawiali się na parkiecie także nie 
wnosili poprawy gry swojego zespo-
łu i po kilku akcjach trener Dariusz 
Ratajczak wracał do wyjściowej 
szóstki. Po tej przegranej dalej po-
zostajemy na pierwszym miejscu w 
walce o utrzymanie mając na swoim 
koncie 10 punktów. 

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs MKS Olavia 
Oława 2:3 (23, 18,-21,-20,-12 )

BBBB: Wajdowicz, Strubbe, 
Prokopowicz, Kurpiel (K), Jurczyń-
ski, Jerzyk, Wierzbicki (libero) oraz 
Sdebel, Botwina, Leński, Surtel. 
Trenerzy: Ratajczak, Zemanek.

OLAVIA: Paciukanis, Nako-
nieczny, Reczuch (K), Engel, Glin-
ka, Borkowski, Patykiewicz (libero) 
oraz Jarecki, Pasierbowicz. Tren-
er: Arkadiusz Stadnik.

Widzów: około 200
Serdecznie dziękujemy 

następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizze-
ria Barizolla z Dzierżoniowa – Pani 
Maria Danuta Matuszczyk, Pizzeria 
Koko-Haus w Bielawie (ul. Wolno-
ści) - Pan Łukasz Kurek, OSiR Bie-
lawa - basen Aquarius.

Zdjęcia z tego spotkania 
można obejrzeć na stronie inter-
netowej naszego partnera medial-
nego - portalu doba.pl (fot. Woj-
ciech Bolesta) http://ddz.doba.
pl/?s=subsite&id=37906&mod=1

*****
O włos od wygranej z Sobieskim Żagań 
za trzy punkty, ostatecznie mamy dwa

Mecz drugiej kolejki z WKS 
Sobieski Żagań był bardzo wy-
równany, choć bliżsi zgarnięcia 
kompletu punktów byli gospoda-
rze, którzy w czwartej partii nie 
wykorzystali dwóch piłek meczo-
wych. Goście, mimo głośnego do-
pingu na stojąco bielawskiej pu-
bliczności, obronili te meczbole, 
by po chwili wywalczyć dla siebie 
piłkę setową i w pierwszej pró-
bie wygrać tego seta na przewagi 
(25:27), dzięki czemu ostatecznie 
o zwycięstwie decydował tie-bre-
ak. W nim lepsi okazali się siatka-

rze Beewatec Bielawianki Bester 
Bielawa (15:12), ale musieli się 
mocno napocić, żeby zejść z par-
kietu zwycięsko. 

Po tej wygranej dalej zo-
stajemy na pierwszym miejscu 
w walce o utrzymanie, mając 
na swoim koncie 12 punktów i 
utrzymujemy 4 punkty przewagi 
nad drugim zespołem SPS Chro-
bry Głogów, który wygrał po tie-
-breaku w Oławie. Sobieski Ża-
gań jest trzeci z 7 punktami, a 
tabelę zamyka Olavia Oława z 3 
oczkami. 

W przerwie między pierw-
szym a drugim setem odbyła 
się uroczysta ceremonia wrę-
czenia złotych medali dla zło-
tej drużyny juniorów Beewatec 
Bielawianki Bester Bielawa, 
która w tym sezonie wywalczy-
ła Mistrzostwo Dolnego Śląska. 
Puchar, dyplom oraz medale 
przekazane od Dolnośląskie-
go Związku Piłki Siatkowej 
wręczył trenerowi Jarosławo-
wi Duszy i jego podopiecznym 
wiceburmistrz Bielawy Pan 
Mariusz Pach. Kibice gromkimi 
brawami nagrodzili naszych Mi-
strzów i życzyli powodzenia w 
ćwierćfinale Mistrzostw Polski. 
Sukcesu swoim młodszym ko-
legom pogratulowali także nasi 
seniorzy wraz ze sztabem tre-
nerskim, przybijając każdemu 
juniorowi z osobna przysłowio-
wą „piątkę”. Zdjęcia z tego wy-
darzenia znajdziecie klikając w 
następujący link: http://ddz.doba.
pl/?s=subsite&id=38066&mod=1

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs WKS Sobieski 
Żagań 3:2 (-21, 20, 26, -25, 12)

BBBB: Wajdowicz, Strubbe, 
Prokopowicz, Kurpiel (K), Jurczyń-
ski, Jerzyk, Wierzbicki (libero) oraz 
Sdebel, Botwina, Leński, Surtel. 
Trenerzy: Ratajczak, Zemanek.

Sobieski: Maciej Baum-
gartenm, Milczarek, Świerzewski, 
Kawka, Sajdak, Janusz, Michał 
Baumgarten (libero) oraz, Kiełbus, 
Radomski, Śląski. Trener: Adrian 
Milczarek.

Widzów: około 200

Serdecznie dziękujemy 
następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Piero-
garnia s.c. z Bielawy - ul. Zermkie-
go 28a i ul. Paderewskiego 6 - Pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Masta-
lerz, Pizzeria Koko-Haus w Bie-
lawie (ul. Wolności) - Pan Łukasz 
Kurek, OSiR Bielawa - pływalnia 
Aquarius.

Zdjęcia z tego spotkania 
można obejrzeć na stronie inter-
netowej naszego partnera medial-
nego - portalu doba.pl (fot. Woj-
ciech Bolesta) http://ddz.doba.
pl/?s=subsite&id=38056&mod=141

Mecze bielawskich siatkarzy

Juniorzy Beewatec Biela-
wianki Bester Bielawa zostali Mi-
strzami Dolnego Śląska w siat-
kówce w sezonie 2013/2014. Nie 
będzie zatem dodatkowego dwu-
meczu z drugą Gwardią Wrocław, 
która ze względu na posiadanie 
swojego zawodnika w SMS Spa-
ła mogła skorzystać z takiej opcji, 
ale tego nie uczyniła. Tym samym 
o triumfie w rozgrywkach na Dol-
nym Śląsku decydowała runda za-
sadnicza, w której  młodzi siatka-
rze Bielawianki wręcz zdeklasowali 
pozostałe kluby wygrywając aż 12 
spotkań na 14 rozegranych.

Warto dodać, że za naszy-
mi plecami uplasowały się kluby z 
dużo większymi tradycjami siatkar-
skimi, jak: Gwardia Wrocław i Vic-
toria Wałbrzych, czy dużo bogatsze 

Historyczny sukces dla klubu i Bielawy
JUNIORZY BIELAWIANKI BESTER WYWALCZYLI 

MISTRZOSTWO DOLNEGO ŚLĄSKA
jak Cuprum Lubin. Jest to histo-
ryczny sukces dla naszego klubu 
i trenera Jarosława Duszy, który 
tak wspaniale przygotował naszych 
siatkarzy do sezonu. 

Sięgając do historii, to podob-
nej rangi osiągnięcie w 2006 roku 
pod wodzą Andrzeja Zemanka od-
nieśli nasi młodzicy, którzy zajęli 
drugie miejsce na Dolnym Śląsku 
i awansowali do rozgrywek central-
nych, gdzie w ćwierćfinałowym Tur-
nieju zajęli dobre czwarte miejsce. 

Miejmy nadzieje, że nasi JU-
NIORZY pójdą za ciosem i powal-
czą także w Polsce o jak najwyższe 
pozycje. Jeszcze raz gratulujemy 
trenerowi Jarosławowi Duszy i jego 
podopiecznym tak wspaniałego re-
zultatu i życzymy powodzenia na 
przełomie lutego i marca.

TABELA KOŃCOWA NA DOLNYM ŚLĄSKU
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE SETY PUNKTY MAŁE PKT
1. Beewatec Bielawianka 

Bester Bielawa 14 38:16 26 1216:1098
2. Gwardia II Wrocław 14 33:20 23 1176:1068
3. TS Victoria Wałbrzych 14 35:24 23 1303:1223
4. JKS Spartakus Jawor 14 32:29 22 1306:1292
5. MKS Cuprum Lubin 14 33:26 21 1282:1224
6. MKS Olavia Oława 14 19:31 19 1031:1119
7. Gwardia I Wrocław 14 17:37 17 1109:1234
8. MUKS Ikar Legnica 14 13:37 17 1008:1173

Ministerstwo Finansów oraz 
organy podległe, tj. urzędy skar-
bowe nie są autorami napływają-
cych na skrzynki e-mail podatni-
ków informacji zawiadamiających o 
zwrocie podatku dochodowego za 
ubiegły rok, wymagających od nich 
podania danych osobowych oraz 
numeru karty kredytowej. Poniżej 
przykład fałszywego maila.

Ministerstwo Finansów jak 
również urzędy skarbowe nie ko-
rzystają z takiej formy informo-
wania podatnika o zwrocie nad-

Uwaga na fałszywe e-maile z logo Administracji Podatkowej
płaty w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za dany rok. 
Treść e-maila wskazuje, że ce-
lem działania jego autora jest 
wyłudzenie od osoby, która go 
otrzymała, danych, poprzez pró-
bę przekierowania użytkownika 
internetu do podrobionej strony 
WWW (tzw. phishing). Minister-
stwo Finansów rozważa możli-
wość złożenia doniesienia do 
prokuratury o popełnieniu prze-
stępstwa. 

  Łukasz Masyk

Następne wydanie 

„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się 16 marca
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W sobotę 25 stycznia w Mi-
liczu odbył się XXXII Turniej Za-
paśniczy Dzieci oraz Młodzików 
w zapasach w stylu wolnym, zor-
ganizowany z okazji 69. rocznicy 
wyzwolenia Milicza. W zawodach 
uczestniczyło 100 zawodników z 
dolnośląskich klubów. Wśród wal-
czących do startu przystąpiło 5 
adeptów zapasów z klubu IRON 
BULLS BIELAWA: Szymon Ma-
sek, Krzysztof Chmielewski, 
Oskar Ewulum, Michał Marciniak 
oraz Mikołaj Maciejewski. 

Najlepiej z naszych zawodni-
ków walczył Oskar Ewulum, który 
zdobył złoty medal w kat. wagowej 
32 kg. Srebrne medale wywalczy-
li Mikołaj Maciejewski 37kg oraz 
Michał Marciniak 54kg, a brązo-
we - Szymon Masek 31kg oraz 

Inauguracja sezonu zapaśniczego 2014
Krzysztof Chmielewski 37kg.

Wielkie podziękowania na-
leżą się wszystkim zawodnikom, 
którzy uczestniczyli w zawodach, 
bo pokazali ogromne chęci do wal-
ki. Przed nami jeszcze sporo pra-
cy i wylanego potu na treningu, aby 
Ci młodzi chłopcy mogli zdobywać 
laury na zawodach sportowych. 

Zapraszamy wszystkie dzie-
ci oraz młodzież do treningów za-
pasów oraz ju jitsu w klubie IRON 
BULLS BIELAWA działającym przy 
Szkole Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie. 
Wszelkie informacje pod nr telefo-
nu 693 981 359 – Norbert Warchoł.

Strona internetowa : http://
ironbullsbielawa.strefa.pl , 

Szukajcie nas również na Fa-
cebook-u – IRON BULLS BIELAWA

25 stycznia zawodnicy bielawskiego ZKS „Biela-
wianka” wzięli udział w pierwszym w tym roku starcie 
w ramach Ogólnopolskiej Ligi Młodzików i Dzieci w 
zapasach w stylu klasycznym. Turniej został prze-
prowadzony w miejscowości Żary. Na matach stawiło 
się ok. 130 zawodników z 8 klubów - w tym nasz klub 
reprezentowało 21 zawodników.

Trzeba zaznaczyć, iż był to bardzo udany start, 
ponieważ zarówno w grupie młodzików, jak i w gru-
pie dzieci, ZKS Bielawianka w klasyfikacji drużyno-
wej zajmował miejsca na podium, wyprzedzając takie 
potęgi zapaśnicze jak Zagłębie Wałbrzych czy So-
bieski Poznań.

Klasyfikacja drużynowa w grupie młodzików 
(roczniki 1999-2001): I - Agros Żary, II - SKF Olimp 
Kostrzyn, III - Bielawianka Bielawa, IV – Zagłę-
bie Wałbrzych, V - JCSW Jelenia Góra, VI - Sobieski 
Poznań.

Klasyfikacja drużynowa w grupie dzieci 
(roczniki 2002 i młodsi): I - Agros Żary, II - Biela-
wianka Bielawa, III - Zagłębie Wałbrzych, IV - Hutnik 
Pieńsk, V - SKF Olimp Kostrzyn, VI - Orlęta Trzciel.

Za wspaniałe walki, sportową postawę fair play 
oraz upór w dążeniu do celu, którym jest ciągłe do-
skonalenie swoich umiejętności, należy pochwalić 
wszystkich zawodników.

Poziom sportowy rywalizacji oceniam, w ramach 
wspomnianych grup wiekowych, jako bardzo wysoki. 
Nasi zawodnicy ponownie potwierdzili swoją bardzo 
dobrą dyspozycję, zdobywając w sumie 12 medali, w 
tym 4 złote, 2 srebrne oraz 6 brązowych krążków. 

Oby pozostałe starty naszych zawodników w 
roku 2014 były równie udane…

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUAL-
NEJ ZAWODNIKÓW

ZAPAŚNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„BIELAWIANKA” BIELAWA

W kategorii dzieci:
Miejsce Kat. Wag Nazwisko Imię Rok urodzenia
II 27 Idziak Maciej  2003
V 29 Kciuk Kacper  2004

I 32 Stolarczyk Piotr  2002
II 32 Palus Oktawian  2003
IX 35 Pilarczyk Łukasz  2003
III 42 Zabadeusz Konrad 2003 
I 46 Patyrała Bartłomiej 2002
III 46 Pawlak Borys  2003 
I +60 Pakosz  Daniel  2002

W kategorii młodzików:
Miejsce Kat. Wag Nazwisko Imię Rok urodzenia
V 35 Krupnicki Patryk  2001 
II 38 Wojtala Kamil  2000
III 38 Orawiec Mateusz 2001
III 42 Adamski Krystian 2001
IX 42 Zatrapa Michał  1999
X 42  Pilarczyk Przemysław 2001
III 59 Kazubek Przemysław 2001
I 66 Moskal Sebastian 2001
V 66 Romanowicz Daniel 1999
V 66 Harańczyk Mateusz 1999
VIII 66 Buta Dawid  1999
V 73 Orawiec Maciej  2000

Trenerzy i opiekunowie: Artur Czypionka, Włady-
sław Stolarczyk, Jacek Zamirski, Łukasz Stolarczyk.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, któ-
rzy udzielają wsparcia bielawskim zapasom, m. in.: Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 za bezpłatne użycza-
nie sali do zajęć treningowych, Pani Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 4, firmie Hydro Instal-Plast Zamirski oraz in-
nym osobom,  bez których sukces naszych zawodników 
nie byłby możliwy. Każdy wygrany pojedynek i radość na 
twarzach naszych zawodników są dowodem, że Państwa 
pomoc przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił 
na macie zapaśniczej zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej, gdzie znajdą informacje na te-
mat treningów: http://zapasy.bielawa.pl/

   Opracował: Marcin Kujawa

DWA PUCHARY DLA BIELAWIANKI

8 lutego w Dzierżoniowie 
odbył się III Ogólnopolski Turniej 
NO-GI FIGHT Dzierżoniów 2014. 
Wśród walczących na matach tego 
dnia zawodników i zawodniczek nie 
mogło zabraknąć reprezentantów 
IRON BULLS BIELAWA. Nasi pod-
opieczni w składzie: Martyna Mo-
rawska, Klaudia Błacha, Agata 
Kasprzyk oraz Kamil Kołodyński 
wywalczyli 4 medale. 

Najlepiej wśród zawodniczek 
zaprezentowała się Klaudia Bła-
cha kobiety + 56kg, która wywalczy-
ła srebrny medal w zawodach. Jej 

koleżanki, Martyna Morawska ko-
biety + 56kg oraz Agata Kasprzyk 
kobiety – 56kg, zdobyły brązowe 
medale. Nasz najbardziej doświad-
czony z zawodników Kamil Koło-
dyński zdobył srebrny medal w ka-
tegorii białe pasy + 96kg. 

- Był to udany start dla nasze-
go klubu zwłaszcza, że do startu 
przystąpiły kobiety z naszej drużyny. 
Jest to początek ich zmagań na ma-
tach, ale jak można było zauważyć, 
niczym nie odbiegały od panów, a 
nawet wykazały się większym ser-
cem do walki – Norbert Warchoł.  

IRON BULLS BIELAWA na NO-GI FIGHT w Dzierżoniowie

7 lutego odbyły się XI Mis-
trzostwa Wałbrzycha w Pływaniu, 
zaliczane do cyklu Grand Prix 
„Idol”. Udział w zawodach wzię-
ło 60 osób. Klub Sportowy „OSiR” 
reprezentowało trzech mastersów: 
Czesław Marciak (kategoria M 
80), Eugeniusz Marcinowski (kat. 
M 50) i Wojciech Drzyzga (kat. M 
40). Wszyscy spisali się znakomi-
cie zdobywając złote medale. Gra-
tulujemy formy i życzymy dalszych 
sukcesów! Łukasz Masyk

Bielawscy mastersi ze złotymi medalami
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7 – 9.03
RODZINKA NIE Z TEJ ZIEMI 

godz.17.00 prod. KAN/USA
Astronauta Scorch Superno-

va uchodzi za bohatera narodo-
wego populacji planety Baab. Pod-
czas kolejnej kosmicznej wyprawy 
jego celem staje się Ziemia, z której 
odebrano tajemniczy sygnał S.O.S. 
Międzyplanetarny podróżnik nie 
zdaje sobie sprawy, że jej miesz-
kańcy nie zareagują przyjaźnie na 
widok przybysza z innej planety. 
Tkwiącemu po uszy w tarapatach 
bohaterowi przychodzi z pomocą 
brat Gary, a gdy on również wpad-
nie w pułapkę Ziemian, na ratunek 
ruszy cała rodzinna flotylla Super-
novych, która udowodni, że w ro-
dzinie nieziemska wręcz siła.

7 – 13.03
JACK STRONG godz. 19.00 

prod. POL
Pułkownik Ryszard Kukliński 

ma dostęp do najtajniejszych akt 
Układu Warszawskiego. Kiedy do-
wiaduje się o planach, które mogą 
doprowadzić do wybuchu III wojny 
światowej, postanawia działać. Po-
dejmuje współpracę z CIA. Funk-
cjonując w samym środku syste-
mu sowieckiego jest skazany na 
samotną walkę, o której nie może 
powiedzieć nikomu. Przekazu-
jąc Amerykanom tajne dokumenty 
wie, że ryzykuje życiem. Nie tylko 
swoim, ale także synów i żony. Kie-
dy w walce o wolność zaryzykuje 
wszystko, wszystko może stracić.

14 – 16.03
PIŁKARZYKI ROZRABIAJĄ 

3d godz. 17.00 prod. HISZ.
Kiedy niepozorny chłopiec 

będzie musiał uratować swoje mia-
steczko przed niesympatycznym 
mistrzem piłki nożnej Kosmosem, 
pomocną dłoń podadzą mu piłka-
rzyki. Figurki z jego ukochanej gry 
ożyją i stworzą drużynę, która ro-
zegra decydujący mecz o przy-
szłość miasteczka. Dzięki małym, 
ale niezwykle rozgadanym i żywio-
łowym graczom, chłopiec pozna 
siłę przyjaźni i współpracy, a w koń-
cu będzie musiał... dorosnąć. Czy 
zespół, który zbierze będzie miał 
szansę wygrać z zawodowcami?

POMPEJE 3D godz.19.00 
prod. NIEM/USA

Jest 79 rok naszej ery. Rzym-
skie Pompeje są w pełni rozkwitu. 
Milo, niewolnik, który stał się nie-
zwyciężonym gladiatorem, przyby-
wa do miasta, by stoczyć walkę, 
która odmieni jego życie. Niespo-
dziewanie zakochuje się w pięknej 
Cassii, córce bogatego kupca, któ-
ra została już przeznaczona sko-
rumpowanemu rzymskiemu do-
wódcy. Wkrótce potęga natury daje 
o sobie znać. Kiedy Wezuwiusz 
wybucha, wyrzucając z siebie po-
toki lawy, Milo musi wydostać się z 
areny, aby uratować życie ukocha-
nej kobiety, podczas gdy majesta-
tyczne Pompeje zostają pochłonię-
te przez żywioł.

   kom lg

3 marca
g.16.00 Uniwersytet III Wieku 

– rozpoczęcie II semestru  - Teatr 
Robotniczy 

4 marca
g. 8.00-13.00 Spektakle dla 

szkół  Dolnośląskiego Teatru Mło-
dego Widza  – Teatr Robotniczy

7 marca
g. 18.00 - ARS AMANDI – 

wernisaż wystawy malarstwa Mar-
ka Cieśli – Galeria Korytarz 

8 marca
g. 17.00 –KWIATEK DLA 

EWY X – Koncert: znani i mniej 
znani panowie dla Pań. Panie 
wstęp wolny, panowie – kwiatek.  
Teatr Robotniczy

9 marca
g. 17:00 Finał programu „ME-

TAMORFOZY - po drugiej stronie 
lustra”, wstęp wolny, więcej w od-
rębnej informacji. Teatr Robotniczy

10 marca
g. 8.00 – 13.00 Narodowy Te-

atr Edukacji – spektakle dla szkół – 
Teatr Robotniczy

g. 16.00 Uniwersytet III Wie-
ku  - wykład: tematy na: butw.pl - 
Teatr Robotniczy 

15 marca
g. 14.00 - III Konkurs ze-

społów rockowych ROCKMANIA. 
Wstęp. 5 zł – Teatr Robotniczy

18 marca
g. 18.30- CZY JEST NA SALI 

LEKARZ - komedia szpitalna w 
gwiazdorskiej obsadzie – Teatr Ro-
botniczy

Szalona, pełna absurdów i 
zabawnych nieporozumień, kome-
dio-farsa, będąca odzwierciedle-
niem tego wszystkiego, co dzieje 
się w tzw. „służbie zdrowia”. Szpi-
tal nadaje się w zasadzie do za-
mknięcia. Personel szpitala przez 
cały czas w napięciu oczekuje wi-
zyty komornika. Kiedy ten wresz-
cie się zjawia... no, ale w tym miej-
scu właśnie, musimy już zaciągnąć 
zasłonę tajemnicy, w nadziei, że 
widz przychodząc na spektakl, z 
ciekawości sam ją sobie odsłoni.  
W komedii jest również wątek mi-
łosny, a nawet dwa, jest rywaliza-
cja między lekarzami, jest nieocze-
kiwany zwrot akcji, który wszystko 
wywraca do góry nogami, jest też 

nawet „Hamlet” w amatorskim wyko-
naniu szpitalnego personelu. Całość 
jest przepleciona łatwo wpadający-
mi w ucho piosenkami oraz śmiesz-
nymi dialogami. Dwie godziny do-
brej zabawy. To trzeba zobaczyć! 
Reżyseria: Zbigniew Lesień 
Występują (wymiennie): Jacek Fe-
dorowicz / Tadeusz Ross, Dariusz 
Gnatowski / Andrzej Zaborski, Piotr 
Pręgowski / Sylwester Maciejewski, 
Tomasz Stockinger, Viola Arlak, Ali-
cja Kwiatkowska

bilet- 65 zł.  Zbiorowe powy-
żej 20 osób 60zł do nabycia w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki w go-
dzinach 8.30 -16.00

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

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

- Scena M (teatr młodzieżo-
wy) –  prowadzi M. Cios -  ponie-
działki: 17.30 – 19.00 

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

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

- Bielawska Kapela Podwór-
kowa – środy 16.00 – sala prób or-
kiestry

- Teatr „Biel’arte” - prowadzi 
Anna Zychowicz  –  czwartki 17.00 
– scena

-  Fotograficzne seniorów – 
prowadzi Rafał Smoliński – wtorki 
– 12.00 – galeria

- Teatralne seniorów – prowa-
dzi Jarosław Florczak – piątki 15.30 
- scena

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

Koncert odbył się 16 lutego 
w Teatrze Robotniczym. Wystąpi-
li Wiesława Wawrzyniak (sopran) 
i Mirosław Owczarek (baryton) 
oraz Barbara Sas (instrument kla-
wiszowy). 

Wiesława Wawrzyniak to ab-
solwentka Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu, solistka Teatru Muzycz-
nego Operetki Wrocławskiej. Miro-
sław Owczarek to również absolwent 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 
ale także Akademii Muzycznej w 
Brnie, występował na wielu scenach 
we Włoszech, Niemczech, Francji, 
Austrii, Szwajcarii, USA oraz Repu-
blice Czeskiej. Pan Mirosław okazał 
się śpiewającym konferansjerem, 
który rozbawiał publiczność anegdo-
tami i prześmiesznymi dowcipami.

Usłyszeliśmy znane arie operet-
kowe z operetek „Księżniczka Czar-
dasza”, „Wesoła Wdówka”, „Perikola”, 
„Giuditta”, „Clivia”, czy musicalu „My 
Fair Lady” i „Skrzypek na dachu”. Ale 
była także piosenka z filmu „Manewry 
miłosne”, którą śpiewaliśmy wspólnie 
z wykonawcami koncertu. Wspólnego 
śpiewania było więcej: „Tango Milon-
ga”, „W zielonym gaju”.

Warto było przyjść i miło, 
śpiewająco i zabawnie spędzić 
niedzielne popołudnie.

 Barbara Lesiewicz

Walentynkowa Gala Operetkowo-Musicalowa,
czyli... powróćmy jak za dawnych lat w 

zaczarowany bajek świat

Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (MBP) przy ul. Piastowskiej 19c, 
zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, do klasy VI szkoły podstawowej włącz-
nie, do udziału w konkursie plastycznym  „Mój 
ulubiony Miś – bajkowy bohater na obrazku”.

Zadanie polega na przedstawieniu techniką do-
wolną, na kartce z bloku technicznego formatu A4 lub 
A3, przygody Misia – bohatera książki.

Praca powinna być wykonana przez jedne-
go uczestnika konkursu (nie przyjmujemy prac 
zbiorowych). Na odwrocie prosimy podać swoje 
dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, numer szkoły 
lub przedszkola (dodatkowo nr telefonu i miejsce 
zamieszkania w przypadku dzieci nie uczęszcza-
jących do przedszkola) oraz podać tytuł książki, 
której Miś jest bohaterem.

Prace należy składać do dnia 9 kwietnia 
2014 r. w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym MBP 
przy ul. Piastowskiej 19c. Na autorów najbardziej 
pomysłowych obrazków czekają nagrody!

Z regulaminem konkursu oraz dodatkowymi 
informacjami można zapoznać się w Dziale Dzie-
cięco-Młodzieżowym biblioteki.

Konkurs opracowała i zorganizowała biblio-
tekarka Działu Dziecięco-Młodzieżowego MBP 
Jolanta Matuszczak.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

UWAGA KONKURS !!! 
„MÓJ ULUBIONY MIŚ 

- BAJKOWY BOHATER NA OBRAZKU” 
Havana Dance i Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości zapraszają na kursy tań-

ca - Salsa Cubana, Rumba, Bachata i Kizomba. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 mar-
ca o godzinie 19.00 w Art-Inkubatorze przy ulicy Piastowskiej 19c. Wstęp wolny. Łukasz Masyk
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