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Tegoroczny, Dolnośląski 
Dzień Bibliotekarza  odbył się 14 
maja w Oleśnickiej Bibliotece Pub-
licznej. Na uroczystość przybyło 
blisko 200 gości z całego regionu,  
w tym również Bielawy. 

Uroczystość zaszczycił swo-
ją obecnością Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bogdan 
Zdrojewski, który po okazjonal-
nym przemówieniu wręczył odzna-
czenia państwowe i resortowe pra-
cownikom bibliotek oraz ośrodków 
kultury z Dolnego Śląska, a także 
Opolszczyzny. Odznakę honorową 
ZASŁUŻONY DLA KULTURY POL-
SKIEJ otrzymał m. in. Jan Gładysz 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki w Bielawie. 

Bielawa jako jedyne miasto 
w powiecie dzierżoniowskim po-
zyskało fundusze z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ogól-
nopolskim konkursie ofert na dofi-
nansowanie miejsc żłobkowych. 
Pieniądze w wysokości 579.000 
złotych w 68% pokryją koszty 

funkcjonowania Żłobka Pub-
licznego, prowadzonego przez 
Gminę przy ulicy Gen. Grota 
Roweckiego.

Bielawa już drugi raz z rzędu 
zdobyła dofinansowanie w ramach 
rządowego programu „Maluch” na 
utrzymanie miejsc żłobkowych w 

Pieniądze na miejsca żłobkowe

9 maja w Dolnośląskim In-
kubatorze Art-Przedsiębiorczo-
ści odbyło się I Forum Wspólnot 
Mieszkaniowych, którego orga-
nizatorem był Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych w Bielawie. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Bielawa.

Forum było odpowiedzią na 
zapotrzebowanie spotkań przed-
stawicieli wspólnot mieszkanio-
wych, które klienci MZBM wyr-
azili w przeprowadzonym przez 
spółkę badaniu ankietowym. 

W trakcie spotkania omówio-
no większość najważniejszych te-
matów, którymi interesują się wła-
ściciele budynków zarządzanych 
przez MZBM. Rozmawiano więc 
między innymi o sposobie rozli-
czania opłat za wodę, gospodar-
ce odpadami i zagospodarowa-
niu podwórek. Istotnym tematem 
była oczywiście kwestia remontów 
budynków. Podczas forum pod-
sumowano także zakończone 
niedawno roczne zebrania 
wspólnot mieszkaniowych. 

Przedstawiciele wspólnot 
podkreślali dobrą współpracę z za-
rządcą swoich budynków, jedno-
cześnie wskazując możliwości udo-
skonalenia komunikacji pomiędzy 
mieszkańcami a spółką.

Jednym z efektów Forum 
było powołanie tzw Platformy 
Współpracy pomiędzy wspól-
notami mieszkaniowymi a MZBM. 
Inicjatywa ma na celu polepszenie 
komunikacji, szybsze podejmowa-
nie decyzji i poznanie wszystkich 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców 
wobec zarządcy. W trakcie spotka-
nia do Platformy Współpracy zgło-
siło się kilkanaście osób.

Większość uczestników spo-
tkania podkreślała, że forum powinno 
odbywać się każdego roku, ponieważ 
jest to świetna okazja do wymiany do-
świadczeń pomiędzy wspólnotami 
oraz do zacieśniania współpracy z 
Miejskim Zarządem Budynków Miesz-
kalnych. Przedstawiciele bielawskiej 
spółki zapowiedzieli, że będą 
kontynuować tę inicjatywę. 

  Łukasz Masyk

I Forum Wspólnot Mieszkaniowych za nami

gminnej placówce. W minionym 
roku ze środków MPiPS nasze mia-
sto otrzymało na ten cel 470.000 ty-
sięcy złotych. Warto również przy-
pomnieć, że w 2011 i 2012 roku 
Bielawa sięgnęła po pieniądze 
z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na utworzenie Pub-
licznego Żłobka i kompleksowy 
remont budynku przy ulicy Grota 
Roweckiego. Łącznie budżet Bie-
lawy zasiliło wówczas ponad 610 
tysięcy złotych.

Publiczny Żłobek jest drugą 
placówką utworzoną w Bielawie 
dzięki pozyskanym funduszom ze-
wnętrznym. W 2010 roku miasto 
pozyskało blisko 2 mln zł z Unii Eu-
ropejskiej na uruchomienie Przed-
szkola Publicznego nr 4 przy ulicy 
Żeromskiego. Jest to szczególnie 
istotne dla osób, które chcą podjąć 
zatrudnienie lub rozpocząć własną 
działalność gospodarczą, a do tej 
pory z powodu braku żłobka oraz 
miejsc w przedszkolach, musiały 
opiekować się własnymi dziećmi.

  Łukasz Masyk

Odznaczenia państwowe dla pracowników bibliotek i ośrodków kultury

W tym wyjątkowym dniu, wszyst-
kim Dzieciom, tym małym i tym już pra-
wie dorosłym, życzymy jak najwięcej 
radości, cieszenia się pięknem świa-
ta, dobrego życia, a także zrozumienia  
i ogromu miłości ze strony dorosłych.

Każde dziecko, nie tylko w tym 
dniu, zasługuje na szczególną życz-
liwość i okazywaną miłość. Życzymy 
więc, by tych ciepłych uczuć nigdy Wam 
nie zabrakło.

Spełnienia marzeń i wszystkiego 
co najlepsze.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez 
przerwy się otwiera” - Jan Paweł II

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

      Leszek Stróżyk Ryszard Dźwiniel
     Przewodniczący      Burmistrz
Rady Miejskiej Bielawy

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Bielawie

W odbywających się 25 maja wyborach do Parlamentu 
Europejskiego udział w głosowaniu wzięło 5073 bielawian, a 
frekwencja wyniosła 19,79%. Liczba ważnych oddanych głosów się-
gnęła 4907. 

Oto wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze, opubliko-
wane przez Państwową Komisję Wyborczą: 1. Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP - 

1639 głosów – 33.40%, 2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
- 1427 głosów – 29.08%, 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej - Unia Pracy - 775 głosów – 15.79%, 4. Komitet Wyborczy 
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 362 głosy – 7.38%, 5. Komitet 
Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 207 głosów – 4.22%, 6. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 162 głosy – 3.30%, 7. Ko-
alicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch - 143 głosy – 2.91%, 8. 
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina - 123 głosy – 2.51%, 
9. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - 69 głosów – 1.41%.

      Łukasz Masyk

W I Forum uczestniczyli także burmistrz Ryszard Dźwiniel i wiceburmistrz Mariusz Pach 
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Minister wraz  Grzegorzem 
Gaudenem - dyrektorem Instytutu 
Książki, uhonorował również samo-
rządowców z gmin, w których za-
kończono projekty BIBLIOTEKA+. 
Symboliczną statuetkę otrzymał bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel.

Wśród gości obecni byli m. in.: 
europosłanka Lidia Geringer de 
Oedenberg, wojewoda dolnośląski 
Tomasz Smolarz, marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski oraz dyrektor Dolnoślą-
skiej Biblioteki Publicznej Andrzej 
Tyws, który na zakończenie oficjal-
nej części spotkania w wykładzie 
„Nowe twarze bibliotek” przedstawił 
materiał multimedialny o przeobraże-

niach  dolnośląskich bibliotek. Wśród 
4 najciekawszych przykładów znala-
zła się bielawska Biblioteka. Jej loka-
lizacja w Art-Inkubatorze, obok kina, 
sal wystawowych, pracowni kom-

Odznaczenia państwowe dla pracowników bibliotek i ośrodków kultury
puterowych, jest zdaniem dyrektora 
przyszłościowym rozwiązaniem za-
sługującym na naśladownictwo.

Zdjęcia: www.olesnica.pl, 
http://olesnica.naszemiasto.pl/

Rok 2014 obfituje w ważne 
dla miasta rocznice: 90-lecia nada-
nia praw miejskich Bielawie, 170. 
rocznica Buntu Tkaczy Sowiogór-
skich, 10 lat Polski i Bielawy w Unii 
Europejskiej, 15 lat oświaty gimna-
zjalnej.

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

PROGRAM na CZERWIEC
2-6 czerwca zorganizowa-

ny zostanie przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, z okazji jubile-
uszu nadania praw miejskich Biela-
wie, plener malarski, którego wer-
nisaż zaplanowano na 6 czerwca w 
hotelu Pod Wielką Sową.

5 czerwca - z okazji 170. 
rocznicy Buntu Tkaczy Sowiogór-
skich, w godz. od 11.00 do 15.00 
odbędzie się pieszy II RAJD SZLA-
KIEM BUNTU TKACZY na trasie 
Pieszyce – Bielawa. Organizato-
rem rajdu będzie Miejska Biblioteka 
Publiczna. W rajdzie uczestniczyć 
będzie m.in. społeczność Zespołu 
Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w Bielawie. 

Program rajdu: 11.15 zbiór-
ka w Pieszycach, ul. Lipowa 2, 
rozdanie znaczków okolicznościo-
wych II Rajdu wszystkim uczestni-
kom, uroczyste przecięcie wstęgi 
rozpoczynające II Rajd, przejście 
z Pieszyc do Bielawy trasą zbun-
towanych tkaczy z roku 1844  (w 
trakcie - przystanek na odpoczynek 
oraz wspólną fotografię uczestni-
ków II Rajdu), w Bielawie, w Mul-
tikinie pokaz filmu Roberta Stando 
o buncie tkaczy „Tkacze i zielony 
słoń”, przed godz. 14.00 - uroczy-
ste odsłonięcie tablicy upamiętnia-

jącej pobyt Gerharta Hauptman-
na w Bielawie – ul. Piastowska 2, 
ok. godz. 14.00 – złożenie kwiatów 
przy Urzędzie Miejskim w Bielawie 
pod tablicą upamiętniającą wyda-
rzenia 1844 r., gdzie warta honoro-
wa uświetni całą uroczystość.  Za-
kończenie II Rajdu na pl. Wolności 

5 czerwca Miejski Zarząd 
Placówek Oświaty oraz dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych planują zorganizować na sta-
dionie miejskim Kulturalno-Spor-
towy PIKNIK INTEGRACYJNY.

6 czerwca – Konferencja
Wystawa zdjęć „Bielawa 

1924-2014. 90-lecie przyznania 
praw miejskich Bielawie” w Galerii 
Korytarz w MOKiS-ie podczas Kon-
ferencji z okazji 170. rocznicy Buntu 
Tkaczy Sowiogórskich, zorganizo-
wanej przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku  –  wystawa opracowana 
przez Dział Regionalno-Badaw-
czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Podczas konferencji zaprezento-
wany zostanie film  „Tkacze i zie-
lony słoń” o buncie tkaczy z 1844 r. 
– reż. Robert Stando, rok produkcji 
1989 – Dział Regionalno-Badaw-
czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokal-
nego przedstawi III edycję albumu 
„Bielawa wczoraj i dziś”.

6 czerwca o godz. 21.00 TE-
ATR ULICZNY zaprezentuje spek-
takl o Buncie Tkaczy Sowiogór-
skich. Odbędzie się także szereg 
imprez towarzyszących, zorgani-
zowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie.

7 czerwca o godz. 10.00 od-
będzie się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej z okazji 90. rocznicy 
nadania praw miejskich Biela-
wie, w której uczestniczyć będą 
także delegacje partnerskich miast 
Bielawy. Podczas Sesji w Galerii 
Korytarz wyeksponowana zosta-
nie wystawa zdjęć „Bielawa 1924-
2014. 90-lecie przyznania praw 
miejskich Bielawie” opracowana 
przez Dział Regionalno-Badawczy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

7-8 czerwca – 37. Dni Bie-
lawy – Festyn Rekreacyjny na 
OWW Sudety, w programie pre-
zentacje artystyczne bielawskich 
zespołów amatorskich oraz gwiazd 
polskiej estrady m. in Dody. 

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

i Burmistrza Miasta

W Bielawie trwa realizacja 
programu, na który miasto pozy-
skało 93 tysiące złotych z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Projekt prowadzony jest wspól-
nie przez Urząd Miejski w Biela-
wie, Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych oraz Misję Nowa 
Nadzieja.

Jest to bardzo nowatorski 
projekt, intensywnie angażujący 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, długotrwale bezro-
botne i nie posiadające dachu nad 
głową. Pieniądze przeznaczone są 
na remont 5. lokali socjalnych w bu-
dynku przy ulicy Wolności 120.

Co ważne, remont mieszkań 
wykonują, pod nadzorem pracow-
ników spółki MZBM, ich przyszli lo-

katorzy. Uczestnicy projektu, którzy 
wcześniej odbyli wielomiesięczną 
terapię w ośrodku Misji Nowa Na-
dzieja oraz zostali poddani szko-
leniu, otrzymali szansę rozpocząć 
nowy rozdział w swoim życiu. Jak 
twierdzą osoby nadzorujące moder-
nizację budynku, uczestnicy projek-
tu wykonują swoje obowiązki z dużą 
starannością i zaangażowaniem. 

Dzięki programowi, który jest 
doskonałym przykładem promowa-
nej przez miasto rewitalizacji spo-
łecznej, uda się uratować przed 
zniszczeniem kolejny budynek w 
Bielawie, a pozyskane w ten spo-
sób mieszkania będą przeznaczo-
ne dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców. 

  Łukasz Masyk

Własny dach nad głową - szansa na lepsze życie

8 maja na placu Kombatan-
tów odbyła się uroczystość z oka-
zji 69. rocznicy zakończenia II Woj-
ny Światowej, której gospodarzami 
byli bielawscy kombatanci wraz z 
prezesem ZM Kombatantów RP 
i BWP Bronisławem Wilkiem. 
Przygotowane przez Pana preze-
sa okolicznościowe przemówienie 
odczytał Jarosław Florczak – pra-
cownik Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki.

„W dniu rocznicy zakończe-
nia II Wojny Światowej wspomina-
my czas bolesny i heroiczny. 69 lat 
temu - 8 maja 1945 roku o godz. 
23.01 czasu środkowo - europej-
skiego nastąpiło przerwanie działań 
wojennych. Tej samej nocy podpi-
sano akt bezwarunkowej kapitulacji 
niemieckich sił zbrojnych. Tak za-
kończyła się II wojna światowa w 
Europie, bo trwały jeszcze intensyw-
ne walki na Dalekim Wschodzie. 

Dobiegała końca najstrasz-
liwsza ze wszystkich wojen w dzie-
jach ludzkości. Cały świat czekał 
na dzień, w którym nastąpi jej za-
kończenie. Jakie skutki przyniosła 
ta trwająca ponad 6 lat wojna, w 
której brało udział 61 państwa? 

Straty ludności szacuje się 
na ponad 50 milionów, połowa z tej 
liczby została inwalidami, a straty 
pieniężne wszystkich krajów bio-
rących udział w walkach szacu-
je się na 260 miliardów dolarów. 
Oprócz ogromu strat materialnych 
i ludzkich, spowodowała ogromny 
wstrząs moralny. Ukazała z całą 
ostrością mroczną stronę ludzkich 
możliwości: stosowanie wymyśl-
nych technik zabijania na maso-
wą skalę, terror i poniżenie ludzkiej 

godności. Pozostawiło to głębokie 
ślady w świadomości ocalonych.

Jedno jest pewne: znaczna 
część krajów odzyskała wolność, 
znaczna utraciła ją ponownie, na 
długie lata znajdując się pod ko-
lejną okupacją, tym razem rządu 
ZSRR i narzucanego przez niego 
reżimu komunistycznego. 

Pamięć o historii jest poucza-
jąca i twórcza tylko wtedy, gdy wy-
raża prawdę. Bez przemilczeń, bez 
zaciemniania jednych wątków i wy-
bielania drugich. Tak właśnie trze-
ba mówić o latach wojny, także o 
samym Dniu Zwycięstwa i trze-
ba zrobić wszystko, aby ta praw-
da była znana i doceniona wśród 
wszystkich narodów! 

Pamiętajmy - Wojna nigdy nie 
kończy się i nie zaczyna z dnia na 
dzień. II wojna światowa wywoła-
ła kolejną niepisaną wojnę, której 
skutki wielu ludzi odczuwa do dziś, 
kiedy żyjemy w cieniu supermo-
carstw, które mimo powszechnej 
globalizacji konkurują ze sobą. O 
wpływy, o pieniądze, o znaczenie 
we współczesnym świecie.

To co dzieje się za wschodnią 
granicą Unii Europejskiej na Ukra-
inie jest tego przykładem. To tak 
jakby świat zapomniał o wszystkim 
i niczego się nie nauczył.  Zapomi-
na się prawdę o tym, że w  każdej 
wojnie nie ma wygranych, przegry-
wają wszyscy,  przegrywa ludzka 
godność, przegrywają najszlachet-
niejsze wartości.

Mamy nadzieję, ze społecz-
ność międzynarodowa wykaże się 
mądrością i pokój zostanie utrzy-
many. My, kombatanci, wczorajsi 
żołnierze, chcemy, aby doceniony 

był nasz wysiłek właśnie poprzez 
utrzymanie pokoju i wzajemnego 
szacunku między narodami i pań-
stwami. Mamy prawo żądać poko-
ju. Mocno wierzymy, że nie powtó-
rzy się historia przed 69 lat, kiedy 
płaciliśmy wielką cenę za mocar-
stwową grę interesów i cyniczną 
politykę. Dzisiaj nie wolno milczeć 
i pozwalać - ani tu w Polsce, ani w 
Europie, ani na Świecie – NIKOMU 
na kolejne gry wojenne, manipulo-
wanie ludźmi i historyczną prawdą. 

My Polacy,  a zwłaszcza mło-
de pokolenie, musimy stale pamię-
tać tę lekcję historii jaką była II Woj-
na Światowa. PAMIĘĆ bowiem jest 
najlepszym STRAŻNIKIEM i TAMĄ 
przed powrotem złej przeszłości.” 

Wiązanki kwiatów pod obe-
liskiem złożyły delegacje: władz 
miasta Bielawa, Związku Komba-
tantów RP i BWP oraz OR w Biela-
wie, Związku Inwalidów Wojennych 
w Dzierżoniowie, bielawskich szkół 
gimnazjalnych i podstawowych, Ze-
społu Szkół Społecznych, Zespołu 
Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego, Zespołu Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie oraz SLD 
i Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej RM w Bielawie. 

  B. Lesiewicz
*****

Prezes Zarządu Miejskiego 
Kombatantów RP i BWP por. rez. 
Bronisław Wilk serdecznie dzię-
kuje Dyrektorowi MOKiS-u Janowi 
Gładyszowi oraz pracownikom tej 
instytucji za pomoc w zorganizowa-
niu uroczystości, a Jarosławowi 
Florczakowi za piękne odczytanie 
okolicznościowego przemówienia.

W 69. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Jan Gładysz odbiera honorową odznakę 
Zasłużony dla Kultury Polskiej     
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Od początku roku Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych w Bie-
lawie zrealizował już kilkadziesiąt prac 
remontowych i modernizacyjnych w 
budynkach komunalnych i należą-
cych do wspólnot mieszkaniowych. 
W sumie od stycznia do końca kwi-
etnia spółka wykonała inwestycje 
o wartości około 750 tys. złotych.

Jak zawsze najbardziej ko-
sztowne prace dotyczyły wymi-
any dachów, modernizacji ele-
wacji, a także remontów instalacji 
wodnych, gazowych, elektryc-
znych lub kanalizacyjnych. MZBM 
zajął się również wymianą drzwi i 
okien, wykonaniem nowych komi-
nów czy instalacją domofonów.

MZBM Bielawa – pierwsze remonty 2014 roku już zakończone
Odnowiona elewacja zdobi mię-

dzy innymi budynek przy ulicy 3 Maja 
33, a nowy dach pokrywa już budynek 
przy ulicy 11 Listopada 1. Jedną z naj-
bardziej kosztochłonnych prac była 
jednak wymiana instalacji gazowej w 
budynku przy ulicy Wolności 63, która 
kosztowała 57 tysięcy złotych.

Jak twierdzą pracownicy od-
powiedzialni w spółce za remon-
ty i modernizacje, wymienione wy-
żej prace są dopiero wstępem do 
tego co wydarzy się w kolejnych 
miesiącach tego roku. Największa 
intensywność realizowanych in-
westycji przypada bowiem na 
okres późnej wiosny i lata.

                Łukasz Masyk 

*****
podjęte na sesji w dniu 26 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/477/14 w spra-
wie nadania Medalu Honorowego Za-
służony dla Miasta Bielawa Polskiemu 
Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów - Zarząd Rejonowy w Bielawie 

Radni zdecydowali o nadaniu Medalu 
Honorowego Zasłużony dla Miasta Bielawa 
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Bielawie. 

UCHWAŁA Nr XLIX/478/14 w 
sprawie nadania Medalu Honorowego 
Zasłużony dla Miasta Bielawa Towarzy-
stwu Przyjaciół Bielawy 

Rada postanowiła nadać Medal 
Honorowy Zasłużony dla Miasta Bielawa 
Towarzystwu Przyjaciół Bielawy

UCHWAŁA Nr XLIX/479/14 w spra-
wie przyjęcia Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 

W związku z tym, iż kończy się 
ważność Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Bielawa na lata 2007-2013, 
więc aby zachować ciągłość dokumen-
tu strategicznego oraz umożliwić Gminie 
ubieganie się o środki finansowe z Unii 
Europejskiej w kolejnej perspektywie pro-
gramowej, należało opracować nowy do-
kument. Wyznacza on obszar wsparcia, 
który objęty zostanie działaniami rewita-
lizacyjnymi w latach 2014-2020, definiuje 
cele i zadania w trzech sferach: gospodar-
czej, społecznej oraz ekologiczno-prze-
strzennej. Okres obowiązywania Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa 
będzie przypadał na lata 2014-2020, co 
jest spójne z okresem programowania 
Unii Europejskiej. Dzięki temu dokument 
ten będzie mógł być wykorzystywany do 
aplikowania o środki z Unii Europejskiej w 
ramach nowej perspektywy programowa-
nia 2014-2020. Lokalny Program Rewita-
lizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020 
był poddawany konsultacjom społecznym 
na każdym etapie przygotowywania.

UCHWAŁA Nr XLIX/480/14 zmie-
niająca uchwałę w sprawie podziału mia-
sta Bielawa na stałe obwody głosowania

W związku z nadaniem nazw no-
wym ulicom, zasadnym stało się uzupeł-
nienie obwodów głosowania o powstałe 
ulice, w celu umożliwienia osobom tam 
zamieszkującym i ujętych w rejestrze wy-
borców uczestnictwo w wyborach, refe-
rendach. Pełny wykaz obwodów głosowa-
nia zamieszczony jest na str. 2. 

UCHWAŁA Nr XLIX/481/14 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Na mocy tej uchwały przystępuje się 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków.  

UCHWAŁA Nr XLIX/482/14 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Dolnośląskiemu na realizację 
zadania p. n. „Utrzymanie potoku Bielawi-
ca w obrębie miasta Bielawa w 2014 roku 

Wyraża się zgodę na udzielenie z 
budżetu Gminy Bielawa pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu z prze-
znaczeniem na realizację zadania p. n. 
„Utrzymanie potoku Bielawica w obrębie 
miasta Bielawa w 2014 roku”. Pomoc fi-
nansowa zostanie udzielona w formie do-
tacji celowej ze środków budżetu miasta 
na 2014 rok, w wysokości 8.000 złotych.

UCHWAŁA Nr XLIX/483/14 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Województwem Dolnośląskim w 
sprawie wykonania w 2014 roku remontu 
koryta potoku Bielawica w Bielawie

Wyraża się zgodę na zawarcie przez 
Gminę Bielawa porozumienia z Wojewódz-
twem Dolnośląskim w sprawie wykonania 
w 2014 r. „Remontu koryta potoku Bielawi-
ca w rejonie ul. Wolności 48-87, na odcin-
ku od 3,570 km do 4,170 km”. Wyraża się 
także zgodę na wydatkowanie na remont 
potoku Bielawica - stanowiącego własność 
Województwa Dolnośląskiego - środków 
własnych Gminy i środków przyznanych 
Gminie w promesie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 17 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/484/14 w 
sprawie utworzenia odrębnego obwo-
du głosowania w wyborach posłów do 
Parlamentu Europejskiego

Tworzy się odrębny obwód głosowa-
nia w wyborach posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 roku, określa się jego numer, granice 
oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej: 
obwód głosowania nr 22 Dom Pomocy Spo-
łecznej Bielawa z siedzibą obwodowej komi-
sji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w 
Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 2.

UCHWAŁA Nr XLIX/485/14 w spra-
wie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w roku 2014 

Przyjmuje się Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bie-
lawa w 2014r. Program stosuje się do bez-
domnych zwierząt domowych, w tym w szcze-
gólności do bezdomnych kotów i psów oraz 
zwierząt gospodarskich przebywających w 
granicach administracyjnych Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr XLIX/486/14 w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych 
podmiotów oświatowych oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości ich wy-
korzystywania

Ustalono tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich 
wykorzystania dla niepublicznych: przed-
szkoli – w tym specjalnych i z oddziałami 
integracyjnymi, innych form wychowania 
przedszkolnego (punktów przedszkolnych 
i zespołów wychowania przedszkolnego), 
szkół – w tym specjalnych i z oddziałami 
integracyjnymi.

UCHWAŁA Nr XLIX/487/14 w 
sprawie przekazania środków finanso-
wych na Fundusz Wsparcia Państwo-
wej Straży Pożarnej 

Radni wyrazili zgodę na udziele-
nie z budżetu Gminy Bielawa na rok 2014 
środków finansowych w wysokości 30.000 
zł (trzydzieści tysięcy złotych) na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z 
przeznaczeniem na zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego z funkcją do ograni-
czania stref skażeń chemicznych i ekolo-
gicznych. 

UCHWAŁA Nr XLIX/488/14 
w sprawie uchylenia uchwały nr 
XXXIV/369/13 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Dolnośląskiemu w związku z 
realizacją inwestycji pn. „Budowa ob-
wodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 382” 

Radni uchylili podjętą w marcu 
2003 roku uchwałę w związku z przesu-
nięciem na rok 2014 terminu realizacji tej 
inwestycji.

UCHWAŁA Nr XLIX/489/14 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu w 
związku z realizacją inwestycji pn. „Bu-
dowa obwodnicy Dzierżoniowa w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 382” 

Wyraża się zgodę na udzielenie 
z budżetu Gminy Bielawa pomocy finan-
sowej Województwu Dolnośląskiemu z 
przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”. Pomoc 
finansowa, zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej za środków budżetu gmi-
ny na 2014 rok, w wysokości 122.870,00 
złotych.

UCHWAŁA Nr XLIX/490/14 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakła-
dowego Funduszu Poręczeń Kredyto-
wych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. 
z o.o. 

Radni wyrazili zgodę na podwyż-
szenie o kwotę 20.000,00 PLN  kapitału 
zakładowego Fundusz Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. 
z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, po-
przez ustanowienie 10 nowych udziałów 
o wartości nominalnej 2000 zł i objęcie 
ich przez Gminę Bielawa. Podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 20.000,00 
PLN  nastąpi w roku 2014.

UCHWAŁA Nr XLIX/491/14 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w 
związku z realizacją projektu pn. „In-
nowacyjne E-usługi świadczone za 
pomocą Zintegrowanego Systemu In-
formatycznego Powiatu Dzierżoniow-
skiego”

Wyrażono zgodę na udzielenie z 
budżetu Gminy Bielawa pomocy finan-
sowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu z 
przeznaczeniem na realizację projektu 
pn. „Innowacyjne E-usługi świadczone za 
pomocą Zintegrowanego Systemu Infor-
matycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”. 
Pomoc finansowa zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budże-
tu gminy w roku 2015 do kwoty 25.540 zł.

UCHWAŁA Nr XLIX/492/14 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 2014 
rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: dochody - 
113.570.170 zł, wydatki - 115.175.066 zł. 

UCHWAŁA Nr XLIX/493/14 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Bielawa 

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

*****
podjęte na sesji w dniu 30 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr L/494/14 w spra-
wie nadania tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Bielawa

Tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Bielawa radni postanowili – na wnio-
sek przewodniczącego Rady Miejskiej i 
burmistrza miasta - nadać Ewie Glurze.

UCHWALA Nr L/495/14 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w Bielawie 
Drodze gminnej przebiegającej od ul. Księ-
dza Romana Biskupa przez działkę geode-
zyjną o numerze 1329 obręb Południe do 
ul. Jaśminowej w Bielawie, nadaje się na-
zwę: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. 

UCHWAŁA Nr L/496/14 w spra-
wie przejęcia przez Gminę Bielawa za-
dania publicznego polegającego na 
letnim i zimowym utrzymaniu drogi wo-
jewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-
-Bielawa 0+000 do 18+000 

Na mocy podjętej uchwały, Gmina 
Bielawa przyjmuje prawa i kompetencje 
w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia drogi wojewódzkiej nr 384 w okresie od 
1maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. 

UCHWAŁA Nr L/497/14 w spra-
wie określenia wysokości oraz szcze-
gółowych warunków i trybu przyzna-
wania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie 

W uchwale określono wysokość 
oraz szczegółowe warunki i tryb przyzna-
wania i zwrotu jednorazowego zasiłku ce-
lowego na ekonomiczne usamodzielnie-
nie, zwanego dalej „zasiłkiem”. Pomoc na 
ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub 
rodziny przyznawana jest przez Dyrekto-
ra Ośrodka Pomocy Społecznej w Biela-
wie w trybie określonym ustawą o pomocy 
społecznej w ramach przyznanych środ-
ków na realizację zadań własnych gminy. 

Zasiłek celowy na ekonomiczne 
usamodzielnienie może być przyznany 
osobom lub rodzinom kwalifikującym się 
do świadczeń pomocy społecznej według 
kryteriów określonych w art. 7 i 8 ustawy 
o pomocy społecznej. Zasiłek może zo-
stać przyznany, jeżeli okoliczności sprawy 
i przedłożone przez osobę zainteresowa-
ną propozycje działania rokują, że pomoc 
będzie wykorzystana zgodnie z przezna-
czeniem i doprowadzi do życiowego usa-
modzielnienia świadczeniobiorcy.

Jednorazowy zasiłek celowy na 
ekonomiczne usamodzielnienie przyzna-
je się w kwocie 10-krotności kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospo-
darującej określone w art. 8 ust 1 usta-
wy o pomocy społecznej, w dniu złoże-
nia wniosku przez osobę ubiegająca się 
o przyznanie takiej pomocy. Osoba zain-
teresowana, której przyznano zasiłek, jest 
zobowiązana udokumentować sposób 
jego wykorzystania okazując odpowiednie 
faktury, rachunki i inne dokumenty. 

UCHWAŁA Nr L/498/14 w spra-
wie stwierdzenia zgodności projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulicy Sportowej i Krańcowej w 
Bielawie z ustaleniami studium 

Stwierdza się, że projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Sporto-
wej i Krańcowej nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bielawa. 

UCHWALA Nr L/499/14 w spra-
wie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru po-
łożonego w rejonie ulicy Sportowej i 
Krańcowej w Bielawie

Uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego obsza-
ru położonego w rejonie ulicy Sportowej i 
Krańcowej w Bielawie. 

UCHWAŁA Nr L/500/14 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2014 rok 

Budżet po dokonanych zmianach 
na 2014 rok wynosi: dochody 116.972.220 
zł,  wydatki 118.577.116 zł.

UCHWAŁA Nr L/501/14 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa 

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

  Oprac. B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

W kwietniu rozpoczęła się reali-
zacja programu pod hasłem „Mieszkam 
w Bielawie - moja rodzina jest OK!”. Ce-
lem kampanii, na którą miasto pozyska-
ło blisko 100 tysięcy złotych z budżetu 
państwa, jest promocja rodziny jako po-
zytywnego wzorca, będącego źródłem 
bezpieczeństwa, miłości i akceptacji.

Już teraz dla mieszkańców Bie-
lawy dostępny jest psycholog, zajmują-
cy się przede wszystkim problematyką 
przemocy w rodzinie oraz radca prawny, 
który udziela porad dla osób doświadcza-
jących przemocy. Z bezpłatnych usług 
psychologa i radcy prawnego korzystać 
można w każdą środę od godziny 15.30 
do 17.30 w Dolnośląskim Inkubatorze 
Art-Przedsiębiorczości (ul. Piastowska 
19c) w pokoju 3.2 na drugim piętrze.

W ramach programu rozpoczęła 
również działalność grupa wsparcia dla 
ofiar przemocy. Spotkania tej grupy odby-
wają się w piątki od godziny 16.30 do 18.30 
w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Parkowej 12.

  Łukasz Masyk

Mieszkam w Bielawie - moja rodzina jest OK! - początek akcji

Mieszkańcy naszego miasta mogą 
zbierać szkło kolorowe i bezbarwne w 
oznaczonych pojemnikach lub workach. Do 
szkła kolorowego przeznaczone są pojem-
niki/worki w kolorze zielonym, natomiast do 
szkła bezbarwnego w kolorze białym. 

Poniżej przedstawiamy za-
sady segregacji szkła kolorowego 
i bezbarwnego na terenie Bielawy:

SZKŁO KOLOROWE
Do pojemnika/worka w kolorze 
zielonym
WRZUCAMY:
•  szklane kolorowe butelki po na-

pojach i słoiki po żywności,
• szklane kolorowe opakowania po 

kosmetykach,
• inne opakowania szklane kolorowe
NIE WRZUCAMY
oraz nie pozostawiamy obok pojemnika:
• szkła stołowego ,żaroodpornego, 
• ceramiki, doniczek, fajansu i por-

celany,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• szkła kryształowego, luster i witraży,
• reflektorów,
• nie opróżnionych opakowań po le-

kach, olejach, rozpuszczalnikach,
• termometrów i strzykawek,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• szyb okiennych i zbrojeniowych, 

szyb samochodowych.
SZKŁO BEZBARWNE

Do pojemnika/worka w kolorze białym

WRZUCAMY:
• szklane bezbarwne butelki po na-

pojach i słoiki po żywności,
• szklane butelki bezbarwne po na-

pojach alkoholowych,
• szklane  bezbarwne opakowania 

po kosmetykach,
• inne opakowania szklane  bezbarwne
NIE WRZUCAMY
oraz nie pozostawiamy obok pojemnika:
• szkła stołowego, żaroodpornego, 
• ceramiki, doniczek, fajansu i por-

celany,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• szkła kryształowego, luster i witraży,
• reflektorów,
• nie opróżnionych opakowań po le-

kach, olejach, rozpuszczalnikach,
• termometrów i strzykawek,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• szyb okiennych i zbrojeniowych, 

szyb samochodowych.
Ponadto właściciele nieruchomo-

ści mają możliwość oddania odpadów do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się 
przy ul. Ceglanej 2. Odpady takie jak szkło 
kolorowe i bezbarwne przyjmowane są w 
każdej ilości od mieszkańców Bielawy w 
ramach ponoszonej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Należy 
pamiętać, że PSZOK jest czynny w każ-
dą środę od godziny 12:00 - 20:00 oraz w 
każdą sobotę od godziny 8:00 do 16:00.  

Zasady segregacji odpadów komunalnymi na terenie Bielawy 
(szkło kolorowe i bezbarwne)
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ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia zabudowanej 
budynkiem trzykondygnacyjnym działki gruntu nr 415 obręb Północ położo-
nej  na terenie miasta Bielawa przy ulicy Stefana Żeromskiego 43.

1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyj-
nym działka gruntu nr 415 obręb Północ o pow. 600 m2. 

Nieruchomość ujawniona jest w KW 15452, prowadzonej przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań.

Budynek to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. za-
budowy 261,20 m2, powierzchni użytkowej 478,62, powierzchni piwnic 89,42 m2 i 
powierzchni ruchu (klatka schodowa i korytarze) 63,80 m2. Budynek jest w dobrym 
stanie technicznym, wykonany w technologii tradycyjnej-murowany z dachem 
dwuspadowym naczółkowym, wyposażony w instalacje wod-kan., elektryczną i 
c.o. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowo-handlowej, oznaczony symbolem Bi. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 16 /II piętro/. 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550 000,00 zł /pięćset pięć-
dziesiąt tysięcy złotych/, w tym wartość gruntu wynosi – 54 000,00 zł /pięćdzie-
siąt cztery tysiące złotych/, 

4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bie-
lawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 23 czerwca 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadia wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie 
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych 
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, do-

wodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a 
podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące) 

-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 167, 
poz. 1758 z późniejszymi zmianami), obowiązany jest przedstawić komisji zezwo-
lenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 
miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umo-
wy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, która wygrała przetarg bez 
usprawiedliwienia spowoduje, ze sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone 
wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK S.A. o/
Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieru-

chomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną.
11. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zainteresowanemu. Szczegó-

łowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ telefon (74) 8328714.

14. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i www.
bip.um.bielawa.pl .

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

15 maja w sali konferencyj-
nej Art-Inkubatora odbyło się spo-
tkanie promujące wydanie albumu 
„BIELAWA WCZORAJ I DZIŚ”, w 
którym zamieszczono zdjęcia i re-
produkcje Bielawy autorstwa Ta-
deusza Łazowskiego. Wydawcą 
albumu jest „EDYTOR” Drukarnia 
– Wydawnictwo w Dzierżoniowie, 
a współwydawcą Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Bielawie. Tekstem 
opatrzył album dr Rafał Brzeziń-
ski, nad redakcją czuwała Jadwiga 
Stępień, o korektę zadbała Urszula 
Ubych. Natomiast projekt okładki i 
skład był w rękach Michała Stawic-
kiego.

Spotkanie rozpoczęło się 
dość niecodziennie, bowiem pio-
senką o Bielawie, która powstała 
blisko 60 lat temu. Muzykę do niej 
skomponował Wacław Debich, 
przez wiele lat dyrygent orkiestry 
Dętej „Bielbawu”, natomiast słowa 
napisał Teodor Mierzeja – wielo-
letni redaktor gazety „Krosno”. Pio-
senka, którą kiedyś wykonywała 
pani Inka Socha, została odtwo-
rzona z okazji 90-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Bielawę – po-
wstał teledysk autorstwa Jarosła-
wa Florczaka z aranżacją muzycz-
ną Jacka Wanszewicza. Mogliśmy 
ten teledysk zobaczyć, a przed 
ekranem jedna wykonawczyń  pio-
senki– Patrycję Mizerską.

Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością m. in.: Emilian Kupiec 
– Honorowy Obywatel Miasta Bie-
lawa, Leszek Stróżyk – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy, 
wiceburmistrz Mariusz Pach, To-

masz Ligięza – właściciel Edytora 
oraz Aleksander Siódmak – pre-
zes Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego, która udostępniła po-
mieszczenie.

Wiceburmistrz Mariusz Pach 
podkreślił, iż album został pięk-
nie wydany i jest świetną promo-
cją miasta, a jego autor – Tadeusz 
Łazowski – włożył ogrom pracy w 
powstanie tej publikacji, która po-
dziwiana jest teraz, ale z czasem 
będzie nabierała wartości histo-
rycznej.

Tadeusz Łazowski z kolei 
opowiedział jak zrodził się pomysł 
i jak doszło do wydania wszystkich 
III części cyklu. Przygotował także 
na spotkanie specjalny pokaz Bie-
lawa – detale, czyli rzeźby, wie-
życzki zdobiące bielawskie budyn-
ki. Za rozpoznanie były nagrody. 
Okazało się jednak, że większość z 
nas przechodzi obok budynków nie 
zauważając tych zdobień.

I jeszcze kilka słów o sa-
mym albumie. Ma piękną okład-
kę, przedstawiającą kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, a skład został wykonany z 
wielkim wyczuciem i pietyzmem. 
To zasługa Michała Stawickiego – 
pracownika Edytora. W tekście Od 
Wydawcy możemy przeczytać:

„Niniejszy trzeci tom cyklu 
wydawniczego pt. „Bielawa wczoraj 
i dziś” stanowi zwieńczenie wysił-
ku autora fotografii dla udokumen-
towania rozwoju Bielawy i zmian 
w jej architekturze miejskiej. Nie-
przypadkowo album ten ukazuje 
się w przeddzień inauguracji ob-

Kolejny album ukazujący Bielawę wczoraj i dziś
chodów 90-rocznicy nadania Biela-
wie praw miejskich, ponieważ jest 
świadectwem dynamicznego roz-
woju miasta, szczególnie po II woj-
nie światowej, który to okres jest 
przedstawiony w tym opracowaniu.

Szczególne podziękowanie 
składam:

Panu Tadeuszowi Łazow-
skiemu za pracę dokumentacyjną 
i pomysł wydania albumów w ta-
kiej właśnie formie. Panu Rafało-
wi Brzezińskiemu za opracowanie 
części opisowej i determinację w 
celu wydania niniejszego albumu. 
Pani Ewie Glurze i Towarzystwu 
Przyjaciół Bielawy, z których inicja-
tywy została zapoczątkowana ni-
niejsza seria wydawnicza. Włoda-
rzom Miasta Bielawa, dzięki którym 
ta cenna inicjatywa wydawnicza 
uzyskała wsparcie finansowe.

Mam nadzieję, że album, 
który Państwu prezentujemy, bę-
dzie swoistą reminiscencją prze-
szłości, ale też powodem do dumy 
obecnych mieszkańców Bielawy i 
wszystkich Bielawian”. 

Podczas spotkania można 
było zakupić nie tylko część III al-
bumu, ale także cały zestaw. 

Album można nabyć w Cen-
trum Informacji Turystycznej (na-
przeciw kościoła pw. WNMP)  Ser-
decznie namawiam do zakupu, 
bo naprawdę warto mieć w swoim 
domu pozycje wydawnicze związa-
ne z naszym miastem, szczególnie 
ukazujące zmiany zachodzące w 
Bielawie.

Barbara Lesiewicz
  zdj. Krzysztof Bachiński

70. rocznicę ślubu świętowa-
li w gronie rodzinnym Stefania i 
Edward Beckowie, którzy pobra-
li się 12 lutego 1944 r. w Kołomyi, 
a od 1949 roku są mieszkańcami 
Bielawy. Pani Stefania liczy sobie 
89 lat, a pan Edward 93 lata.

Kamienne gody państwa Stefanii i Edwarda Becków
Dostojnym Małżonkom gratulu-

jemy tak pięknego Jubileuszu i życzy-
my wszelkiej pomyślności, dobrego 
zdrowia i doczekania kolejnych rocznic.

*****
W rodzinie Państwa Becków 

odnotowujemy jeszcze jedną rocz-

nicę. Otóż Aleks Beck – prawnu-
czek Stefanii i Edwarda obchodził 
1 maja tego roku 10. rocznicę uro-
dzin. Przyszedł na świat w dniu 
wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Jest uczniem Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie.      B. Lesiewicz

Wieloletnia współpraca  i przyjacielskie kontakty z przedstawicie-
lami  miasta partnerskiego Lingen z ugrupowania partyjnego CDU, 
zaowocowały kolejnymi odwiedzinami  w SOW  ul. Kopernika 2. Z wielką 
radością dnia 17 maja w godzinach  popołudniowych siostry i dzieci witały  
oczekiwanych gości.  Swoją obecnością zaszczycili nas panowie : Uwe 
Hilling, Stefan Heskamp, Thomas Brummer i Gunter Reppien. 

Zawsze, ilekroć przedstawiciele z miasta Lingen odwiedzą Bielawę, 
nigdy nie zapomną o spotkaniu z dziećmi -  tak było i tym razem. Całe spo-
tkanie  upłynęło w atmosferze bardzo radosnej, ciepłej i przyjacielskiej.  Nasi 
goście zwiedzili Ośrodek, spotkali się z siostrami i wychowawcami. Panowie 
obdarzyli dzieci słodyczami, złożyli też dar pieniężny na potrzeby dzieci.

     Dyrektor Ośrodka 
     s. Miriam Danuta Sierant 

Goście z Lingen z kolejną przyjacielską wizytą w Specjalnym Ośrodku 
Wychowawczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia – lokal mieszkalny, stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 117/2014 z dnia 21 maja 2014 roku. 

Jubilaci z rodziną 

Tadeusz Łazowski 
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8 maja w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wystawą zdjęć 
„Bielawa 1924-2014. 90-lecie 
uzyskania Praw Miejskich przez 
Bielawę” zainaugurowano Tydzień 
Bibliotek, który połączono z Dniem 
Bibliotekarza. Gośćmi inauguracji 
byli Leszek Stróżyk – przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy oraz 
wiceburmistrz Mariusz Pach, któ-
rzy przekazali pracownikom bie-
lawskiej biblioteki życzenia z okazji 
ich święta.

„Z okazji Dnia Bibliotekarza 
składamy wszystkim pracowni-
kom Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie serdeczne życzenia. 
Jednocześnie dziękujemy za cało-
roczne zaangażowanie w promocję 
czytelnictwa, organizowanie cieka-
wych konkursów i spotkań literac-
kich, podczas których czytelnicy 
mogą zgłębiać piękno języka pol-
skiego.

To dzięki Wam – Bibliote-
karzom, bielawska placówka cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
wśród czytelników i systematycznie 

się rozwija. Jest to niezwykle waż-
ne, ponieważ biblioteka żyje i po-
szerza horyzonty tylko wtedy, gdy 
są z nią czytelnicy, a tutaj ich nie 
brakuje.

Życzymy, aby dzisiejsze 
święto było dla wszystkich Bibliote-
karzy pełne radości, poczucia speł-
nienia misji upowszechniania kultu-
ry słowa.” 

Na wystawie przygotowanej 
przez Krzysztofa Palimąkę i Annę 
Węclewską z Działu Regionalno-

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. 
WISŁAWA SZYMBORSKA

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA połączony z TYGODNIEM BIBLIOTEK

-Badawczego MBP, którym poma-
gali Tadeusz Łazowski, Jarosław 
Florczak, Andrzej Bohdanowicz i 
Rafał Brzeziński, zaprezentowano 
wiele ciekawych zdjęć z 90-letniej 
historii Bielawy. Można zobaczyć 
m. in. zdjęcia wszystkich włoda-
rzy naszego miasta – burmistrzów, 
naczelników, obiektów – zakładów 
bawełnianych Christiana Dieriga, 
parku miejskiego w Bielawie, orkie-
stry dętej, która w latach świetności 
liczyła 100 osób i przy okazji mun-
dur kobiety grającej w orkiestrze, 
zdjęcia z pochodów 1-majowych, 
gazety wydawane w Bielawie – z 
czasów niemieckich, numer Kro-
sna z 1956 i 1965 roku, pierwsze 
wydanie Wiadomości Bielawskich, 
zdjęcia ze spektakli w Teatrze Ro-
botniczym.

Wystawa potrwa do 6 czerw-
ca i zachęcam do jej obejrzenia.

Podczas spotkania w biblio-
tece Urszula Ubych – pełniąca 
obowiązki dyrektora, opowiedziała 
o działalności biblioteki, która od 
trzech miesięcy funkcjonuje w no-
wych pomieszczeniach oraz o no-
wych inicjatywach – spotkaniach 
autorskich, powstaniu Klubu Po-
etów i Pisarzy, warsztatach dzien-
nikarskich.

 Barbara Lesiewicz

Z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 4  z Od-
działami Integracyjnymi w Bie-
lawie apel przygotowany przez 
uczniów klas szóstych. Zaprezento-
wali oni ciekawy program artystyczny 
o tematyce patriotycznej. Zapoznali 
także swoich kolegów z faktami hi-
storycznymi, które doprowadziły do 
tego wielkiego wydarzenia. Przypo-
mnieli, że 1. maja 2014 r. obchodzi-
my 90-tą rocznicą uzyskania praw 
miejskich przez Bielawę i 10-le-
cie przystąpienia Polski do UE. W 
2014 roku obchodzimy też okrągłą 
rocznicę Powstania Tkaczy Ślą-
skich, które miało miejsce w 1844r.  

Prezentację multimedialną 
przygotowała  uczennica Izabela 
Czerwińska. Przedstawiła ona jak 
z jej perspektywy zmieniła się Bie-

lawa od wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Duże wrażenie zrobiły 
zdjęcia przedstawiające zmiany ja-
kie w tym okresie nastąpiły w na-
szej szkole. Uczymy się w pięknie 
wyremontowanym budynku. Zaję-
cia sportowe i różne ciekawe impre-
zy odbywają się na pełnowymiaro-
wej sali gimnastycznej. Niedawno 
oddano do użytku wielofunkcyjne 
boisko sportowe, z którego mogą 
również korzystać okoliczni miesz-
kańcy. Kolorowy i świetnie wypo-
sażony plac zabaw dobrze służy 
najmłodszym uczniom. W większo-
ści klas znajdują się nowoczesne 
tablice interaktywne, które zostały 
zakupione w ostatnich kilku latach. 

Uczniowie przygotowali apel 
pod opieką historyków: pani B.Bo-
czuli i pana D.Fydrycha.

 Autorka: Barbara Boczula

HISTORYCZNE  ROCZNICE W  2014 ROKU

W roku szkolnym 2013/14 za 
pośrednictwem internetu znalazłam  
Międzynarodowy Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Bielawie.

Po raz pierwszy (i nie ostatni) 
wiosną tego roku z grupą uczniów 
ze szkoły ponadgimnazjalnej od-
wiedziłam Leśną Szkołę. Wrażenia 
niezapomniane. Przeprowadzone 
zajęcia w terenie nie tylko urozma-
iciły szkolną codzienność i pozwo-
liły przebywać na łonie natury, ale 
przede wszystkim uzupełniły reali-
zację podstawy programowej dla 
zawodu technik ochrony środowi-
ska.

Dziękuję panu Józefowi Gaj-
dzie, który prowadził lekcje w spo-
sób bardzo profesjonalny, dostoso-
wując przekazywane wiadomości 
do poziomu szkoły ponadgimna-
zjalnej. Odbyte zajęcia przyczyni-
ły się nie tyko do zdobycia nowych 
wiadomości ekologicznych wśród 

młodzieży, ale także poszerzy-
ły moją wiedzę, jak różnymi meto-
dami aktywizującymi motywować 
uczniów do logicznego myślenia.

Nie mogę zapomnieć o skru-
pulatnie przygotowanych materia-
łach i pomocach dydaktycznych 
do zajęć terenowych, dzięki którym 
czas w Leśnej Szkole minął bardzo 
szybko i młodzież nie spoglądała 
na zegarki kiedy będzie koniec.

Dziękuję za możliwość ela-
stycznego ustalenia godzin za-
jęć oraz za wyrozumiałość, że ze 
względu na odległość od Wrocła-
wia nie mogliśmy dotrzeć na miej-
sce wcześnie rano.

Wszystkim pomysłodawcom 
Leśnej Szkoły gratuluję trafnego 
przedsięwzięcia ekologicznego.

Agnieszka Madej nauczyciel-
ka z Zespołu Szkół nr 25 we Wro-
cławiu

Wrażenia z pobytu w Leśnej Szkole w Bielawie

8 maja Zarząd Rejonowego 
polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Bielawie zorga-
nizował spotkanie z okazji Między-
narodowego Dnia Inwalidów i Osób 
niepełnosprawnych. Witając zebra-
nych i przybyłych gości w osobach: 
Leszka Stróżyka – przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielawy oraz wicebur-
mistrza Mariusza Pacha, przewodni-
czący Zarządu Tadeusz Kowalczyk w 
swoim wystąpieniu przypomniał, że 
ten szczególny dzień został ustano-
wiony przez Międzynarodową Orga-
nizację Pracy w 1956r. po katastrofie 
w jednej z belgijskich kopalń, w której 
zginęło 262 górników. 

Przewodniczący podkreślił tak-
że, iż obchody Dnia Inwalidy i Lu-
dzi Niepełnosprawnych mają na celu 
przede wszystkim zwrócenie uwagi 
opinii publicznej na problemy, z jakimi 
zmagają się na co dzień osoby niepeł-
nosprawne, na ich potrzebę integracji 
i pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym oraz przełamanie związa-
nych z nimi negatywnych stereotypów.

Bariery architektoniczne utrud-
niające poruszanie się i samodzielne 
przemieszczanie, trudności ze zna-
lezieniem pracy, wysokie koszty le-
czenia i rehabilitacji – wszystkie te, i 
wiele innych czynników, zależnie od 
stopnia i rodzaju niepełnosprawno-
ści utrudniają, a czasem wręcz unie-
możliwiają osobom niepełnospraw-
nym codzienne funkcjonowanie i 
samorealizację. Wyeliminowanie, 

bądź znaczne ograniczenie wyżej 
wymienionych czynników to poważ-
ne wyzwanie dla współczesnych 
społeczeństw. Kampanie i rozwiąza-
nia systemowe, służące wyrówna-
niu szans osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy, konsekwentne elimi-
nowanie barier architektonicznych z 
urzędów, instytucji kultury, obiektów 
sportowych, środków transportu, czy 
też zdobycze nowoczesnej techniki 
wpływają na poprawę sytuacji osób 
niepełnosprawnych, niemniej jednak 
cały czas pozostaje w tej kwestii wie-
le do zrobienia.

Według danych GUS za 2013r. 
w Polsce żyje blisko 6 milionów osób 
niepełnosprawnych,   a więc u co 
szóstego mieszkańca naszego kraju 
stwierdzono jakiś  stopień niepełno-
sprawności. Blisko 20% spośród nich 
to osoby z orzeczonym  znacznym 
stopniem niepełnosprawności.

Ważne, by nieść osobom nie-
pełnosprawnym pomoc, która ułatwi im 

codzienne funkcjonowanie, a jednocze-
śnie doceniać i odpowiednio promować 
ich aktywność i samodzielność w sfe-
rach, w których mogą się nią wykazać.

Bielawski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów liczy obecnie 
ok. 620 osób, przy  czym 200 osób 
to osoby niepełnosprawne. Zarząd 
Związku stara się organizować spo-
tkania i imprezy mające na celu in-
tegrację rencistów i inwalidów będą-
cych naszymi członkami.

- Pragniemy – powiedział prze-
wodniczący - abyście Państwo ak-
tywniej w nich uczestniczyli, bo udział 
w tych spotkaniach jednoczy, zaciska 
więzi i relacje międzyludzkie, zaspa-
kaja potrzeby duchowe i kulturalne, 
zapobiega osamotnieniu. 

Starajcie się Państwo jak naj-
częściej przebywać między ludźmi, 
bo jak napisał ks. Twardowski „Tak 
naprawdę samotni jesteśmy wtedy, 
kiedy sami od ludzi stronimy.”

Kończąc to krótkie wystąpie-
nie pragnę w imieniu własnym i ca-
łego Zarządu życzyć Państwu dużo 
zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i 
samych radosnych i słonecznych dni.

Życzenia przekazali także:w 
imieniu bielawskiej Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk, a w imieniu Burmi-
strza jego zastępca Mariusz Pach.

Spotkanie odbywało się przy 
słodkim poczęstunku, a następnie 
jego uczestnicy udali się  na przy-
gotowany specjalnie obiad.

 Barbara Lesiewicz 
foto: Wanda Stępień-Kowalczyk

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy

Życzenia dla bibliotekarzy od władz miasta 

22 maja odbyło się ostatnie spotkanie 
z cyklu „Z książką po zdrowie i urodę”. Pani 
Jolanta Pawlak z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, gościła tym razem w grupie wycho-
wawczej dziewcząt w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Dzierżonio-
wie. Dziewczęta były bardzo przejęte tą wi-
zytą i starały się jak najlepiej spożytkować 
czas, który został im poświęcony. 

Skupiliśmy się na temacie „Nie 
oceniaj książki po okładce” zarówno w od-
niesieniu do książki jak i życia codzienne-
go i oceniania innych ludzi po wyglądzie, 
sposobie ubierania czy przyzwyczaje-
niach. Ludzie mają czasami tendencje do 
oceniania innych, szufladkowania, przy-
klejania łatek, co może być krzywdzące 
dla drugiego człowieka. Zajęcia pokazały 
wychowankom, że nie warto być „sędzią”, 
bo nigdy nie wiemy, dlaczego człowiek za-
chowuje się tak a nie inaczej, i jakie sytu-
acje sprawiły, że jest taki, jaki jest. Wiele 
naszych zachowań kształtuje samo życie i 
doświadczenia, jakie mamy za sobą. 

Uczestnicy mieli za zadanie roz-
wiązać ankietę, a także wypowiedzieć 
się na temat scenek im przedstawionych, 
które pokazały, ze człowiek jest wartością 
samą w sobie i każdy ma możliwość by 
być kimś, a jego wartość nie zależy od 
żadnych zewnętrznych cech. Rozmowa 
zabrnęła też trochę w stronę emocji. Kie-
dy krytyka może zranić drugiego człowie-
ka, a kiedy może być motywująca i jakie 
temu towarzyszą odczucia. W nazywaniu 
emocji, pomogła dziewczętom książka 

Marcina Brykczyńskiego pt.; „ Co się czu-
je w sercu na dnie? Kto przeczyta ten od-
gadnie. 25 Uczuciowych zagadek”. 

Ponieważ krytyka ludzi w stosunku 
do innych często bazuje na ocenie ubio-
ru czy wyglądu, pani Jola poleciła nam 
jeszcze książki, trochę związane z modą 
i urodą. Pierwsza z nich to książka Joan-
ny Szczepaniak „Pamiętnik modowej blo-
gerki”, która pokazuje jak dążenie za tren-
dami, może wprowadzić nieodpornych w 
zakupoholizm i z czym się to wiąże.  Jana 
Frey w książce pt.; „Być piękną” tłuma-
czy jak wizerunek piękna i myślenie tylko  
o własnym wyglądzie może zniszczyć 
nam życie. Ostatnia książka Heidi Has-
senmuller „Koszmarne piękno” – ukazu-
je ile wyrzeczeń, bólu i poprawek muszą 
znieść niektórzy ludzie w dążeniu do jed-
nego celu – „piękna”. 

Spotkanie minęło w miłej i sympa-
tycznej atmosferze przy zapachu świe-
żych owoców i aromatycznej herbaty. 
Szkoda, ze rok szkolny dobiega już koń-
ca a wraz z nim nasze spotkania. Mamy 
nadzieję, że wraz z wrześniem, będzie-
my mogli w dalszym ciągu uczestniczyć 
w równie ciekawych spotkaniach, które 
przyniosą nam wiele nowych wrażeń. 

Składamy podziękowania pani 
Jolancie Pawlak za zaangażowanie i 
organizację cyklu spotkań, za zrozu-
mienie i cierpliwość, oraz chęć  wysłu-
chania oraz przenoszenie nas w świat 
przygód i nowych przeżyć. 

Magdalena Borzestowska

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju. 
J.Parandowski
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Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się ok. 5 lipca.

Artykuły, dla których zabrakło miejsca w tym wydaniu gazety, ukażą 

się w jej wydaniu lipcowym, które będzie już 400 !

To już szósta edycja Konkursu 
organizowanego przez Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Bielawie, adresowanego dla  
uczniów gimnazjów. Konkurs był 
realizowany jako jedno z zadań 
projektu ,,Drzwi otwarte szkoły”. 
Główne cele konkursu to propa-
gowanie walorów historyczno-tury-
stycznych naszego miasta, rozpo-
wszechnianie wiedzy o rzemiośle i 
naszej szkole oraz pogłębianie wie-
dzy na temat różnych zawodów, a 
także budzenie szacunku dla trady-
cji, historii, pracy. Trzyosobowe ze-
społy z trzecich klas gimnazjalnych 
rywalizując między sobą odpowia-

dały na wylosowane przez siebie 
pytania. Jedno z zadań wymagało 
również od zawodnika umiejętności 
aktorskich, ponieważ po wylosowa-
niu zawodu musiał, posługując się 
animacją, zobrazować drużynie, o 
jaki zawód chodzi. Po odgadnięciu 
należało omówić, czym zajmuje się 
rzemieślnik i jakimi predyspozycja-
mi powinien się odznaczać. Kalam-
bury dostarczyły wiele emocji i roz-
rywki nie tylko zawodnikom. 

Trzeba było wykazać się ob-
szerną, wszechstronną wiedzą na 
temat historii rzemiosła, zadań za-
wodowych poszczególnych zawo-
dów rzemieślniczych oraz historii 
i współczesności naszego miasta. 

Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle 
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy

Do niełatwych należały pytania do-
tyczące wysokości wieży kościoła, 
najstarszych zabytków Bielawy, dat 
uzyskania praw miejskich czy bun-
tu tkaczy. Pytania związane z rze-
miosłem również nie były proste, 
np. czym zajmował się zdun, koło-
dziej albo gwarek.

Główną nagrodą był puchar 
ufundowany przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy Lesz-
ka Stróżyka, fundatorami pucharów 
za drugą i trzecią lokatę byli: Prezes 
Izby Rzemieślniczej w Opolu Tade-
usz Staruch oraz Starszy Cechu w 
Bielawie Kazimierz Rachowiecki.

Pierwsze miejsce w rywaliza-
cji zajęła drużyna z Gimnazjum nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi, dru-
gie - Gimnazjum Społeczne, trzecie 
- Gimnazjum nr 2, czwarte miejsce 
przypadło równie dzielnie walczą-
cym drużynom Gimnazjum nr 1 
oraz uczniom z Gimnazjum nr 1 z 
Dzierżoniowa. Oprócz pucharów 
uczniowie otrzymali dyplomy indy-
widualne i dla szkół.

Po uroczystości wręczenia 
nagród uczestnicy i goście zapro-
szeni zostali na słodki poczęstu-
nek. Chętni mogli skorzystać z 
usług adeptki fryzjerstwa – uczen-
nicy klasy III ZSZ CRRiMP. Gim-
nazjaliści mieli możliwość obejrzeć 
szkołę, zapoznać się ze specyfiką 
kształcenia i – być może – wziąć 
pod uwagę wybór placówki planu-
jąc najbliższą przyszłość. 

Jadwiga Łakomska

Żywiołowa zabawa, wystę-
py laureatów, wspólny śpiew: 
„Hulali po polu i pili kakao” i 
wreszcie werdykt jury …Wielki 
Koncert Galowy zakończył we 
wtorek 29 maja IX Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Majki Jeżow-
skiej “Rytm i Melodia”.

W festiwalu wzięła udział 
nasza liczna grupa młodszych i 
starszych wokalistów z Bielawy . 
Cieszymy się z bardzo dobrych wy-
stępów i wyśpiewanych przez na-
szych podopiecznych nagród.

Jury w składzie: Majka Je-
żowska – przewodnicząca, Szy-
mon Wydra – wokalista, kompozy-

tor, autor tekstów i Andrzej Kisiel 
– muzyk, nauczyciel MDK w Ra-
domiu po przesłuchaniu 126 wy-
konawców w 4 kategoriach wieko-
wych przyznało:

w kategorii wiekowej 11–13 
lat - III miejsce Julii Lisiewicz za 
piosenkę „Kołysanka dla Michałka”, 
w kategorii wiekowej 14–16 lat - II 
miejsce Weronice Krystek za pio-
senkę „Już nigdy nie dam się na-
brać”, II miejsce Jagodzie Różyc-
kiej za piosenkę „Ratuj się sam”, 
wyróżnienie otrzymał Kacper Sie-
kirka za piosenkę „Moja planeta”.

Opiekunem artystycznym 
laureatów jest pani Anna Lutz.

„Rytm i melodia”

30 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Pio-
senki Obcojęzycznej. W konkur-
sie uczestniczyli  uczniowie szkół 
podstawowych z Bielawy i Dzier-
żoniowa, rywalizując w dwóch ka-
tegoriach wiekowych:  klasy 1-3 i 
klasy 4-6. Uczniowie prezentowali 
jedną piosenką w dowolnym języ-
ku. W auli SP 10 zabrzmiały utwo-
ry włoskie, francuskie, rosyjskie i 
angielskie.  Podczas konkursu jury 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

w składzie: Małgorzata Otrocka, 
Ewa Klimczak, Magdalena Pluta 
i Jacek Wanszewicz  po wysłucha-
niu wszystkich uczestników wyłoni-
ło zwycięzców i wyróżnionych. 

W kategorii klas 1-3 zwycię-
żyła Agnieszka Letniowska SP10 
Bielawa, II był  Mateusz Subocz 
SP9 Dzierżoniów, a III miejsce 
wyśpiewała Nikola Markowska – 
SP4 Bielawa. Wyróżnienia otrzy-
mali: Wiktoria Byszek  SP7 Biela-
wa oraz Wiktoria Nocuń i Dominik 
Pawelec z ZSS Bielawa.

W kategorii klas 4-6 zwy-
ciężyła Julia Rewucka SP9 
Dzierżoniów, II miejsce zaję-
ły Katarzyna Kargul i Andże-
lika Bobrowska ZSS Bielawa, 
a miejsce III – Natalia Minkina 
SP4 Bielawa. Wyróżnienie spe-
cjalne jury przyznało Martynie 
Abram i Natalii Skwarek SP10 
Bielawa. Wyróżnienia otrzyma-
ły także: Daria Jędrowska SP5 
Dzierżoniów, Patrycja Bzdeń i 
Julia Lisiewicz ZSSS Dzierżo-
niów oraz Wiktoria Hanuszek, 
Anna Jadwińczyn i Marcelina 
Wagiel SP7 Bielawa.

Organizatorem konkursu jest 
od wielu lat jest Szkoła  Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie.

Statuetki  i nagrody ufundo-
wała dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 10 i  Wydawnictwo  Pearson.

Nad organizacją  konkursu 
i jego przebiegiem czuwały panie: 
Renata Zachowska–Reis i Anna 
Lutz. 

W ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek, które odbywają się 
rokrocznie w dniach od 8 do 15 maja, 
Miejska Biblioteka Publiczna zorga-
nizowała już II Noc w Bibliotece. 

9 maja biblioteka tętniła ży-
ciem aż do godz. 23.00. Dla dzie-
ci biorących udział w tej imprezie 
była to noc pełna wrażeń i niespo-
dzianek. Zaczęła się o godz. 19.00 
przedstawieniem teatrzyku „Ku-
kiełkowo”, w którym bibliotekar-
ki przedstawiły nową sztukę „Bie-
lawskie skrzaty”, opartą na jednej 
z legend sowiogórskich. Iluzjoni-
sta Marcin Kubera okazał się nie 
lada atrakcją. Wprowadził dzieci w 
świat magii i iluzji, w którym uczest-
nicy Nocy z wielkim zaangażowa-
niem brali udział, a czarodziejskie 
zaklęcie sim sala bim wypowiada-
ne przez dzieci wyczarowywało ko-
lejne magiczne sztuczki. 

Zbigniew Zając, aktor, literac-
ko inspirował nas tej Nocy. Kolejną 
niespodzianką była wspólna nauka 
śpiewania w piwnicznych pomiesz-
czeniach Pozytywki pod kierunkiem 
i przy gitarowym wsparciu Barba-
ry Pachury, która później porwała 
wszystkich uczestników do żywio-
łowych tańców. Już pod osłoną i w 

mrokach nocy dzieci udały się do 
muzeum w poszukiwaniu ukrytych 
skarbów, które można było znaleźć 
dopiero po rozwiązaniu wielu zaga-
dek. Kolejne prawidłowe rozwiąza-
nia powoli zbliżały poszukiwaczy do 
skarbów ukrytych w kufrach. A po-
tem swoją ciągle, mimo już późnej 
pory, niespożytą energię dzieci pró-
bowały wyładować w grach tanecz-
nych przy konsoli xboxie. Na koniec 
obdarowane dyplomami za uczest-
nictwo w II Nocy w Bibliotece, poże-
gnały się puszczaniem lampionów, 
które kolorowe poszybowały daleko 
w mrok nad miastem. 

Uczestnicy II Nocy w Biblio-
tece: Lena Barszcz, Nikola Bie-
lak, Weronika Bielak, Mikołaj 
Bujnowski, Maja Czapla, Kaja 
Kucharczyk, Weronika Maciak, 
Julia Markowska, Milena Matec-
ka, Aleksandra Matejczuk, Jakub 
Napierski, Oliwia Pandowska, 
Oliwia Parcheta, Adrian Skow-
ronek, Natalia Skrzypiec, Alek-
sandra Stiepańczuk, Wiktoria 
Stopka, Aleksandra Suchecka, 
Dominika Wąsowicz, Patryk Wi-
śniewski, Oliwier Wyrzucki na 
pewno długo będą wspominać tę 
niezwykłą noc swojego życia.

Noc w Bibliotece

Dyrektor Szkół Niepublicz-
nych w Bielawie p. Daria Michal-
ska wyraża słowa wdzięczności 
kierowane do p. Sławomira So-
bosa - słuchacza  IV semestru Li-
ceum dla Dorosłych za przekaza-
nie cennego daru dla społeczności 
szkolnej.

Wizerunek Orła Białego wy-
konany został techniką ręcznego 
haftu krzyżykowego. Praca, poza 
walorami patriotycznymi, ma dużą 
wagę artystyczną. 

Wcześniej w naszej placów-
ce prezentowaliśmy z okazji Ju-

Godło  narodowe dla Szkół Niepublicznych w Bielawie
bileuszu 15-lecia Szkół Niepu-
blicznych  pokoleniową wystawę 
prac p. Zdzisława-ojca i Sławo-
mira -syna Sobosów. Pasja z 
jaką panowie poświęcają się temu 
niezwykle oryginalnemu hobby, 
wzbudziła zachwyt wszystkich 
uczestników konferencji  realizo-
wanej 3 maja 2014 roku. Różne 
tematycznie dzieła imponują gaba-
rytami, a nade wszystko jakością 
wykonania. 

Dziękujemy, gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Majka Jeżowska z uczestnikami festiwalu



7

BIELAWA 



8

BIELAWA 



9

BIELAWA 



10

BIELAWA 

zdjęcia i reprodukcje Tadeusza Łazowskiego



11

Dzieci są ciekawe świata. Za-
dają dużo pytań, interesuje je wiele 
dziedzin nauki. W Szkole Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie uczniowie mają 
możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań i pasji poprzez uczęsz-
czanie na koła  zainteresowań. 
Oferta tych zajęć jest zgodna z po-
trzebami dzieci, ponieważ najpierw 
dokonujemy diagnozy potrzeb i za-
interesowań uczniów, a następnie 
organizujemy takie koła, które cie-
szą się  powodzeniem wśród  nich. 

Uczeń naszej szkoły może 
rozwijać zdolności aktorskie na 

Nauka pozwala poznawać prawdę i rozumieć świat!

kole teatralnym, uprawiać ulubione 
dyscypliny sportowe na zajęciach 
koła sportowego, dokonywać od-
kryć naukowych na kole ekspery-
mentalnym, doskonalić umiejętno-
ści językowe na kołach językowych, 
rozwiązywać ciekawe zadania i ła-
migłówki matematyczne na kole 
matematycznym, malować, wyci-
nać, rzeźbić na kole plastycznym, 
pisać artykuły do gazetki szkolnej 
na kole dziennikarskim, tworzyć 
strony internetowe i prezentacje 
multimedialne na kole informatycz-
nym oraz poznawać najbliższą 
okolicę na kole turystycznym. 

6 maja w naszej szkole odbył 
się Dzień Nauki, na którym ucznio-
wie uczestniczyli w zajęciach wszyst-
kich kół zainteresowań. W tym dniu 
każde dziecko mogło dokładnie 
przyjrzeć się, na czym polega praca 
na kole, a następnie podjąć decyzję, 
które zajęcia wybrać na następny 
rok szkolny. Koło eksperymentalne 
prezentowało najciekawsze ekspe-
rymenty i doświadczenia, koło mate-
matyczne zaś pokazywało, że mate-
matyka może być świetną zabawą.  
Koło języka angielskiego zaprosiło 
dzieci w podróż po Londynie, a na 
kole teatralnym można było wcielić 
się w różne role. Każdy uczeń mógł 
sprawdzić swoje umiejętności na 
sprawnościowym torze przeszkód. 
Koło dziennikarskie dało możliwość 
przeprowadzania wywiadów z wy-
branymi osobami i zaprezentowało 
szkolne gazetki, natomiast w pra-
cowni komputerowej każde stanowi-
sko rozgrzane było do czerwoności 
z powodu przeprowadzania robota 
przez trudny labirynt. 

Dzień nauki pokazał, że moż-
na w szkole łączyć przyjemne z po-
żytecznym, a czas spędzony na 
zajęciach pozalekcyjnych to fajna 
zabawa, przy której można się wie-
le nauczyć. 

Autorka: Elżbieta Zych

13 maja klasy piąta i szósta 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Biela-
wie odwiedziły Miejską Bibliotekę 
Publiczną. W ramach Tygodnia Bi-
bliotek uczniowie mogli obejrzeć, 
prezentowaną z okazji 90 rocznicy  
uzyskania przez miasto praw miej-
skich, wystawę zdjęć „Bielawa 1924 
– 2014”. Po wystawie oprowadza-
ła dzieci pani Anna Węclewska. 
Niezwykle ciekawie opowiadała o 
początkach miasta, jego rozwoju i 
zmianach, które zaszły w ostatnim 
okresie. Na eksponowanych zdję-
ciach  dzieci mogły zobaczyć np. 
znane sobie budynki, które w prze-
szłości pełniły zupełnie inne funkcje. 
Po obejrzeniu wystawy uczniowie 
zwiedzali bibliotekę. Okazało się, 
że niektórzy są stałymi bywalcami 
tego miejsca, znanymi dobrze pa-
niom bibliotekarkom. Inni mieli szan-
se przekonać się, że  w bibliotece 

można nie tylko wypożyczać lektu-
ry. Poza lekturami jest wiele innych 
pozycji, które odpowiadają ich zain-
teresowaniom – są książki o sporcie 
czy o wędkarstwie, są audiobooki i 
filmy do wypożyczenia. Każdy zna-
lazłby coś dla siebie.

Wizyta w bibliotece okazała 
się podwójnie korzystna – ucznio-
wie pogłębili swoją wiedzę o ro-
dzinnym mieście i przekonali się, 
że biblioteka to dobre miejsce do 
spędzania wolnego czasu.

Ewa Wojciechowska
nauczyciel SP4 z OI

Wizyta w bibliotece

25 kwietnia na zaproszenie na-
uczycielki przyrody przyjechał do Szko-
ły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie człowiek, 
który swoimi opowieściami czaruje i 
przenosi wyobraźnię w czasie i prze-
strzeni. Mowa tu o panu Bolesławie 
Grabowskim - nauczycielu z Nowej 
Rudy, którego sposobem na życie jest 
realizacja swoich marzeń o podróżach. 
Pan Bolesław był już  na wszystkich 
kontynentach, a z każdej podróży przy-
wozi moc wrażeń, zdjęć i pamiątek. Jak 
każdy podróżnik może godzinami opo-
wiadać o tym, co widział, kogo spotkał i 
co przeżył w czasie swoich wypraw. 

Podczas spotkania z uczniami klas 
szóstych mogliśmy dowiedzieć się wielu 

fascynujących informacji na temat Japo-
nii. Wiemy już, że jest to kraj, leżący na 
wyspach na terenie bardzo aktywnym sej-
smicznie. Dzieci w szkole japońskiej są 
przyzwyczajone do codziennych alarmów 
związanych z trzęsieniami ziemi. Szkoła 
japońska nieco różni się od tej, którą zna-
my. Na przykład rok szkolny rozpoczyna 
się w kwietniu. Uczniowie chodzą w mun-
durkach, nawet czapki i peleryny przeciw-
deszczowe mają jednakowe. Przecięt-
ny uczeń szóstej klasy nie zna jeszcze 
wszystkich liter i nie może przeczytać ga-
zety.  Dzieci same sprzątają swoją szkołę.  
Wielu młodych Japończyków nie uczy się 
żadnego języka obcego. Jest to naród o 

Podróże kształcą…
bardzo wysokiej kulturze. Ludzie w Japonii 
bardzo dużo pracują i mają tylko tydzień 
urlopu w czasie całego roku. Japonia - 
kraj kwitnącej wiśni - łączy w sobie bogatą 
tradycję i historię z niesamowicie wysoko 
rozwinięta technologią.  Wszystko niemal 
jest tu zautomatyzowane, a wiele urzą-
dzeń (np. toaleta) może wzbudzać w nas 
zdziwienie i zakłopotanie. Jest to kraj, w 
którym możemy zjeść lody  o dziwacznych 
smakach (np. zielonej herbaty), ale  kuch-
nia japońska oparta na owocach morza  i 
warzywach zaliczana jest do najzdrow-
szych na świecie, a Japończycy do ludzi 
długowiecznych (widok stuletnich osób nie 
należy do rzadkości).  

Od Japończyków możemy na-
uczyć się przede wszystkim pracowito-
ści, kultury i szacunku wobec wartości 
rodzinnych. W Japonii można podzi-
wiać piękne krajobrazy, a sztuka ogrod-
nicza, znana na całym świecie, zachwy-
ca swoją prostotą i pięknem.  

Dzięki pamiątkom przywiezionym 
przez pana Bolesława mogliśmy zoba-
czyć jak wyglądają tradycyjne stroje ja-
pońskie  (niektórzy nawet ładnie w nich 
wyglądali…), przedmioty codziennego 
użytku oraz książki. Podróżnik poka-
zywał nam wiele zdjęć, dzięki którym 
mogliśmy zapoznać się, jak wygląda 
przeciętny japoński dom, jak wyglądają 
świątynie, pałace, ogrody czy  sklepy w 
tym kraju. Pełni wrażeń złapaliśmy bak-
cyla podróżnika, wielu z nas marzy, aby 
w przyszłości odkrywać  świat, w tym 
również jakże niezwykłą Japonię.

 Autorka: Elżbieta Zych

Dawno temu, kiedy krasnoludki 
mieszkały jeszcze na swojej górze nie-
opodal Bielawy, miało miejsce dziwne 
zdarzenie. W noc świętojańską, kiedy 
zakwita kwiat paproci, jedna z sów pod-
czas nocnych łowów zauważyła dziwne 
światło. Podleciała bliżej i kiedy zniżyła 
lot, potężny blask oślepił ją tak mocno, 
że straciła równowagę i spadła wprost 
w jądro światła. Oślepiona, resztkami 
sił,  machnęła skrzydłami i wzleciała w 
górę, jednak jedną nogą lekko o coś 
uderzyła. Kiedy odleciała w głąb lasu i 
przysiadła na drzewie ujrzała, że jeden 
z jej pazurów błyszczy „żywym” złotem. 
Jak się okazało, oślepił ją kwiat paproci, 
a kiedy, ratując się przed upadkiem, jed-
nym z pazurów zawadziła o niego,  pa-
zur ten zamienił się w złoto. 

Od tej pory kiedy ktoś  nocą uj-
rzał w lesie błysk między drzewami, 
wiedział, że była to właśnie sowa ze 
złotym pazurem błyszczącym w pro-
mieniach księżyca. Dowiedziały się o 
tym krasnoludki i tę właśnie sowę objęły 
szczególną ochroną. Wiele razy, kiedy 
ludzie postanowili ją upolować, siadały 
ze świecidełkami na drzewach i błyska-
jąc, sprowadzały łowców na manowce.

Kiedy po wielu latach sowa ode-
szła do krainy „wiecznych lotów”, kra-
snoludki postawiły pochować ją w 
małej kamiennej grocie. Podczas ob-
rządku złoty pazur odpadł, co krasno-
ludki odczytały jako znak nadchodzą-
cych zmian. I tak się stało. Ludzie coraz 
częściej przychodzili na Górę Krasno-
ludków, wycinali drzewa i wydobywali 
kamień, a wokół góry pojawiły się komi-
ny fabryk i zanieczyszczały środowisko. 

Krasnoludki zabrały wtedy cały 
swój dobytek i odeszły na Ślężę, znaj-
dując tam nowy dom. Podczas pakowa-
nia dobytku zgubiły jednak szkatułkę, 
gdzie był schowany sowi złoty pazur, 
który obrósł legendą. Do dzisiaj krąży 
wśród nich przepowiednia, że gdy złoty 
pazur zostanie odnaleziony, to na Gó-
rze Krasnoludków znów zatriumfuje na-
tura, a one same wrócą na tę górę.

Regulamin
W grze uczestniczą drużyny 

składające się z 3 osób mieszkających 
w Bielawie,  powiecie dzierżoniowskim 
lub województwie dolnośląskim (mogą 
to być  mieszkańcy różnych miejsco-
wości). Warunkiem uczestnictwa jest 
obecność w drużynie przynajmniej jed-
nej osoby pełnoletniej, która będzie ka-
pitanem i weźmie na siebie odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo  drużyny 
podczas gry.

Uczestnicy muszą mieć ubranie 
dostosowane do pogody, buty sporto-
we, a także ubezpieczenie NW, gdyż 
startują na własną odpowiedzialność. 
Drużyna powinna posiadać przynaj-
mniej jeden sprawny telefon komórko-
wy (tylko do sytuacji alarmowych).  

Gra polega na jak najszybszym 
odgadnięciu „haseł kierunkowych”, wy-
konaniu zadań w wytypowanych miej-
scach, odnalezieniu i rozwiązaniu hasła 
głównego 

oraz otwarciu szkatułki ze „zło-
tym pazurem” sowy.

UWAGA!! 
DLA ZDOBYCIA DODATKO-

WYCH INFORMACJI W TRAKCIE 
GRY WOLNO KORZYSTAĆ KSIĄ-
ŻEK ALE NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z 
PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ ELEK-
TRONICZNYCH, MAP I PLANÓW MIA-
STA POZA TYMI, KTÓRE SA USYTU-
OWANE W MIEŚCIE (DODATKOWE 
INFORMACJE, POMOCNE W ODNA-
LEZIENIU WYTYPOWANEGO MIEJ-
SCA, UCZESTNICY GRY MOGĄ UZY-
SKIWAĆ OD PRZECHODNIÓW).  NIE 
WOLNO KORZYSTAĆ Z ŻADNYCH 
POMOCY W PRZYPADKU ODGADY-
WANIA HASŁA GŁÓWNEGO.

„Hasła kierunkowe” 
„Hasło kierunkowe” to informa-

cja o dalszym kierunku drogi. „Hasła 
kierunkowe” nie  są jednoznaczne i 
do uczestników należy odgadnięcie 
ich znaczeń oraz ustalenie kierunku 
marszu. Informacja o haśle kierunko-
wym jest jedna i nie ma do niej pod-
powiedzi.

„Wytypowane miejsca”
Są to miejsca określone w „ha-

słach kierunkowych”. Czas dojścia do 
nich jest nieograniczony. Informacje o 
„wytypowanych miejscach” są identycz-
ne dla każdej drużyny i zawarte w osob-
nych kopertach.

Do „wytypowanego miejsca” na-
leży przybyć pieszo lub wykorzystując 
autobusy, tylko, komunikacji miejskiej. 
Wszelkie opłaty za korzystanie ze środ-
ków lokomocji ponoszą drużyny. Organi-
zator nie zwraca kosztów związanych z 
korzystaniem ze środków lokomocji. Nie 
wolno używać jakichkolwiek prywatnych 
środków lokomocji jedno - czy dwuśla-
dowych, napędzanych silnikiem lub siłą 
mięśni oraz pojazdów służbowych, czy 
pojazdów prywatnego transportu. 

Zadania
W „wytypowanych miejscach” cała 

drużyna lub jej członkowie muszą wyko-
nać zadania określone przez organizato-
ra. Treści zadań nie zawsze nawiązują 
do charakteru „wytypowanego miejsca”. 
Zadania należy wykonywać zgodnie z 
instrukcjami osoby, która z ramienia or-
ganizatora jest odpowiedzialna za prze-
prowadzenie zadania w tym punkcie. Po 
prawidłowym wykonaniu zadania druży-
na otrzymuje kolejne „hasło kierunkowe” 
i kolejną wskazówkę konieczną do roz-
wiązania „hasła głównego”.

UWAGA !! Drużyna lub wytypo-
wani zawodnicy mogą rozpocząć wy-
konywanie zadania tylko wtedy, gdy w 
„wytypowanym miejscu” znajduje się 
100% składu drużyny.

„Hasło główne”
Aby rozwiązać „hasło główne”, 

należy zebrać wszystkie wskazów-
ki otrzymane po wykonaniu zadań we 
wszystkich „wytypowanych miejscach”. 
Jeśli drużyna nie ma kompletu wska-
zówek, nie może przystąpić do roz-
wiązywania „hasła głównego”. O ilości 
„wytypowanych miejsc” i wskazówek or-
ganizator informuje drużyny przed roz-
poczęciem gry. Jeśli na miejscu, gdzie 
znajduje się szkatułka ze „złotym pazu-
rem”, zjawi się kilka drużyn, pierwszeń-
stwo odgadnięcia „hasła głównego”              
i otwarcia szkatułki przysługuje tej dru-
żynie, z której min. dwóch członków 
przybyło na to miejsce najszybciej. Jeśli 
w ciągu 1 minuty drużyna nie odgadnie 
„hasła głównego” i nie otworzy szkatuł-
ki, może próbować po raz drugi po upły-
wie 5 minut. Jeśli znajdzie rozwiązanie 
w czasie krótszym, a na „mecie” nie bę-
dzie innej drużyny, może podać „hasło” 
szybciej. Ale jeśli na miejscu jest już ko-
lejna drużyna, przejmuje ona prawo do 
odgadnięcia „hasła” ( obowiązuje kolej-
ność przybywania drużyn na „metę”), to 
drużyna naradzająca się uzyska prawo 
podania „hasła” po upływie 5 minut. Je-
śli na mecie naradza się kilka drużyn, 
wygrywa ta,która pierwsza odgadnie 
„hasło” i otworzy szkatułkę.

Zwycięzca
Wygrywa ta drużyna, która  naj-

szybciej pokona całą trasę, odgadnie 
hasło i otworzy szkatułkę ze „Złotym 
Pazurem Sowy”. 

Termin
Gra zostanie rozegrana w nie-

dzielę 15 czerwca 2014 r. Miejsce startu 
– zbocze Góry Parkowej od strony ul. 
Sikorskiego. Rozpoczęcie gry o godz. 
9.00. Na miejsce zbiórki  należy przybyć 
przynajmniej 20 minut przed startem.

Zgłoszenia przyjmuje organizator 
telefonicznie 74 83 35 333, e-majlowo 
mokisbielawa@wp.pl lub osobiście w 
siedzibie MOKiS ul. Piastowska 19a.

Nagrody  
Drużyna zwycięska otrzyma sta-

tuetkę „Złotego pazura” i nagrodę pie-
niężną w kwocie 600 zł – fundator MO-
KiS Bielawa 

Zdobywcy drugiego miejsca 
otrzymają nagrodę w kwocie 300 zł – 
fundator BARL Bielawa

Zdobywcy trzeciego miejsca 
otrzymają nagrodę w kwocie 150 zł  – 
fundator BARL  Bielawa

Pozostałe drużyny otrzymają dy-
plomy udziału w grze i upominki.

Informacji udziela animator kultu-
ry Jarosław Florczak tel. 074 83 35 333

Bielawska gra terenowa
„Poszukiwacze Złotego Pazura”
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6 maja w art-galerii (budy-
nek Art-Inkubatora) odbył się wer-
nisaż wystawy wałbrzyskiej grupy 
artystów, tworzących grupę KON-
TRAST, która powstała w 1995 
roku. Należy do niej obecnie 15 
osób, który prace zaprezentowano 
w Bielawie. Są to: artyści malarze 
– Barbara Mucha-Brodzińska, 
Janina Sakowicz, Eugeniusz 
Kiszczak, Krzysztof Jędrzejec 
(moderator działań twórczych gru-
py), Alfred Oruba, Alicja Gor-
bacz-Palacios, Dominik Maty-
siak, Piotr Puterko, Agnieszka 
Hundert-Wawrzyniak, projektant 
wnętrz – Paweł Jach, artyści rzeź-
biarze – Jan Pałka, Katarzyna 
Fiołek-Szymala, artyści ceramicy 
– Zofia Czerw, Stanisław Moż-
dżeń, artystka szkła – Katarzyna 
Karbownik-Urbańska i Wojciech 
Jodłowski (wystawiający swoje 
prace gościnnie).

 W nastrój tego artystycznego 
wydarzenia wprowadziła uczest-

Wystawa prac artystów wałbrzyskiej grupy KONTRAST

ników wernisażu Agnieszka Let-
niowska, śpiewając piosenkę  o 
Paryżu, mieście sztuki i miłości.

W bielawskim wernisażu 
udział wzięli m.in.: wiceburmistrz 
Bielawy Mariusz Pach, który do-
konał oficjalnego otwarcia wysta-
wy, Aleksander Siódmak – prezes 

Bielawskiej Agencji Rozwoju Lo-
kalnego, Jan Gładysz – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki, który wszystkich przybyłych, a 
przede wszystkim liczną grupę ar-
tystów powitał i przedstawił. Szcze-
gólnymi gośćmi wernisażu byli: 
Zygmunt Nowaczyk – wiceprezy-
dent Wałbrzycha, który wyraził na-
dzieję, że ta wystawa zainauguruje 
dobrą współpracę z Bielawą oraz 
Alicja Młodecka – historyk sztuki, 
dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki 
BWA (organizator wystawy).

Na wystawie, która potrwa do 
8 czerwca, można podziwiać obra-
zy, płaskorzeźby oraz piękne rzeź-
by ze szkła i metalu. Naprawdę 
warto ją zobaczyć.

I na koniec podziekowania: 
Panu Tadeuszowi Nowakowi za 
aranżację i montaż  całości  wysta-
wy i Robertowi Letniowskiemu - 
gospodarzowi obiektu Art-Inkuba-
tora za pomoc oraz przygotowanie 
części artystycznej wernisażu.

 Barbara Lesiewicz

29 kwietnia przybyły 
„Pszczółki” i „Zajączki” ze Sporto-
wego Przedszkola Niepublicznego 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
aby spędzić wesołe chwile podczas 
zajęć czytelniczych „Nusia, Buczek 
i Bzyczek w bibliotece”. Przedszko-
laki przy wejściu do biblioteki za-
uważyły dużą tablicę informacyjną 
z godzinami otwarcia i logo z sową, 
przeszły bramkę zapisującą wej-
ścia i wyjścia, a następnie grzecz-
nie wysłuchały, gdzie znajdują się 
książki dla dorosłych i dzieci. W 
wypożyczalni dla dorosłych dowie-
działy się o karcie bibliotecznej i 
czytniku, aby nieco później zoba-
czyć w praktyce czynności wyko-
nywane przy wypożyczaniu ksią-
żek do domu. W Pokoju Skrzata na 
krótko zatrzymały się dzieci i oglą-
dały, rysowały, liczyły i pytały, co 
będą dalej robiły. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
zaprowadziła przedszkolaki na za-
jęcia do Pokoju Spotkań. 5- i 6-latki 
chętnie uczestniczyły w zabawach 
paluszkowych: Paluszki, Paluszek i 

gruszka, Rodzina. Zabawy te uroz-
maiciły i uatrakcyjniły spotkanie. 
Głównym tematem były pory roku i 
postacie z książek. Dzieci usłysza-
ły rymowanki o tym, że „Kwiecień w 
kalendarzu z tego bywa znany, że to 
taki miesiąc niezdecydowany” a „Kie-
dy przyjdzie maj. To daję wam słowo, 
wszędzie dookoła robi się majowo”. 
Nauczycielka Danuta Grzesiak po-
magała przedszkolakom w pokony-
waniu nieśmiałości lub poskramia-
niu zbyt żywotnych reakcji podczas 
odpowiedzi lub wyrażania swojego 
zdania. Bibliotekarka przeczytała 
„Rozdział Pachnący” z książki „Pu-
chate trzmieliki: od wiosny do zimy” 
czeskiego autora Jiriego Kahouna. 
Książka, pełna pięknych obrazków i 
krótkich wesołych historyjek o Bzycz-
ku i Buczku, o Trzmieloludzie i innych 
postaciach ze świata żuczków. Na 
zakończenie dzieci zaprezentowa-
ły swoim kolegom książeczki z serii 
„Nusia i .” i zabrały je do przedszko-
la. Dzieci odnajdą na pewno w książ-
kach swój świat!  

  Jolanta Pawlak

„Nusia, Buczek i Bzyczek w bibliotece”

Kryteria: ukończone  16 lat 
ale nie ukończone 18 lat, osoba 
nieaktywna zawodowo, nie posia-
dająca lub posiadająca niskie kwa-
lifikacje zawodowe, nie uczestni-
cząca w żadnej formie kształcenia/
szkolenia, mająca ukończone gim-
nazjum, mająca opóźnienia w cyklu 
kształcenia związane z sytuacją ży-
ciową lub zdrowotną. 

W ramach form wsparcia 
dla beneficjentów przewidujemy: 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, 
Stypendium dla uczestników KKZ, 
Warsztaty Aktywnego Poszukiwa-
nia Pracy, Kurs Przedsiębiorczości, 
Kurs Komputerowy ECDL START, 
Zajęcia z psychologiem i doradcą 
zawodowym.

Jest możliwość kontynuacji 
obowiązku szkolnego  poprzez 
udział w projekcie i zdobycie dy-
plomu potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu dodat-
kowo zostaną ubezpieczeni, za-
pewniony zostanie również zwrot 
kosztów dojazdów na zajęcia oraz 
wyżywienie. Beneficjenci otrzyma-
ją bezpłatne materiały szkoleniowe

Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt:  Środowiskowy Hu-

fiec Pracy w Dzierżoniowie
Rynek 36/35, 58-200 Dzierżoniów
tel. 74 831-48-54, e-mail: 

shp.dzierzoniow@ohp.pl
Program został zainicjowa-

ny  przez  Komisję Europejską

Rekrutacja do BEZPŁATNEGO programu „Gwarancja dla młodzieży” 
w ramach projektu „Pomysł na siebie” Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Bielawie, realizując Program 
Rewitalizacji Społecznej pt. „Bielaw-
skie Centrum Aktywności Lokalnej” 
- współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, podejmuje 
szereg działań na rzecz mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych, tj. „górnej 
i dolnej” Bielawy. Program realizowany 
jest przez OPS w partnerstwie z Chrze-
ścijańską Misją Pomocy Ludziom Uza-
leżnionym „Nowa Nadzieja”. 

W trakcie trwania Programu 
realizowane są już m. in.: zajęcia 
w Klubach CAL, zajęcia z artetera-
pii dla dzieci, warsztaty rozwijające 
uzdolnienia takie jak warsztaty te-
atralne i filmowe, warsztaty wizażu 
i charakteryzacji czy kroju i szycia, 
warsztaty „Praca-Sukces”, relak-
sacja, terapia uzależnień, zajęcia 
sportowe, zajęcia z języka angiel-
skiego, zajęcia komputerowe

Oferujemy również bezpłatne 
porady prawne. Prawnik przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek 
i środę w godz. 17.00 – 19.00 przy 
ul. Lotniczej 5 w Bielawie (budynek 
Gimnazjum nr 3, wejście przez Ze-
spół Ośrodków Wsparcia). Swoją 

pracę prowadzi tu również psycho-
log, u którego można skorzystać z 
bezpłatnych porad w każdy wtorek 
w godz. 14.00 – 16.00 oraz środę w 
godz. 14.30 – 16.30.

Ponadto w ramach Programu 
BCAL działa Centrum Wolontariatu.  
Funkcjonuje również „Bielawski Klub 
Seniora”, którego cykliczne spotka-
nia odbywają się w co drugi wtorek w 
godzinach od 16.00 do 18.00/19.00 
przy ul. Waryńskiego 50 w budynku 
SP 4, sala nr 2 – zapraszamy senio-
rów do udziału w spotkaniach.

Zaznaczyć również należy, że 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bie-
lawie, realizując Program „Bielawskie 
Centrum Aktywności Lokalnej” jest 
współorganizatorem DNI BIELAWY. 

W ramach obchodów oraz z oka-
zji 170 rocznicy Buntu Tkaczy Sowiogór-
skich dnia 6 czerca na Palcu Wolności 
o godz. 21.00 odbędzie się spektakl ple-
nerowy pod tytułem „Krwawy Sąd”, po-
święcony temu wydarzeniu. W spektaklu 
oprócz profesjonalistów udział wezmą 
beneficjenci Programu BCAL uczestni-
czący w warsztatach teatralnych. Kolej-
nym etapem promocji Programu BCAL 
będzie występ zespołu „Formacja Nie-
żywych Schabuff” podczas obchodów 
Dni Bielawy 7 czerwca o godz. 21.30 na 
OWW Sudety, ul. Wysoka 1.

Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w Programie i sko-
rzystania z bezpłatnych zajęć ser-
decznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
74 833 47 93 bądź w biurze Progra-
mu – Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bielawie, ul. 3 Maja 20, II p. pok. 20.

www.bcal.opsbielawa.pl, e-
mail: bcal@opsbielawa.pl, 

facebook: www.facebook.
com/BCAL.Bielawa

Michał Słota
Specjalista ds. Promocji Programu BCAL

OPS Bielawa

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – 
Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy wszystkich Czy-
telników do zapoznania się z cieka-
wą ofertą dynamicznie rozwijającego 
się Działu Multimedialnego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielawie. 

Dział Multimedialny syste-
matycznie powiększa swoje za-
soby. Proponujemy bogaty wybór 
audiobooków, a także wiele inte-
resujących filmów. Obok klasy-
ki kina polskiego i europejskiego, 
biblioteka posiada wiele tytułów z 
różnych gatunków kina, a nasza 
oferta wciąż powiększa się o kolej-
ne nowości. Staramy się, aby na-
bywane przez Dział Multimedialny 
pozycje były różnorodne i atrakcyj-
ne dla wszystkich grup wiekowych. 
Wśród najnowszych zakupów zna-
lazły się m.in.  nagradzane polskie 
filmy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, 
„Mój biegun”, „Papusza”. Dla miło-
śników fantasy prawdziwą gratką 
będą „Dary anioła”, a fanów Nico-
le Kidman zachwyci „Australia”. 
Szczególnie dbamy o najmłod-
szych użytkowników biblioteki, a 

kolekcja filmów dla dzieci powięk-
szyła się o przebój kinowy „Rysiek 
Lwie Serce”.  Zachęcamy do 
bezpłatnego korzystania z naszej 
oferty wszystkich posiadaczy kart 
bibliotecznych.

Nowinką w naszej kolekcji są 
gry komputerowe oraz planszowe, 
programy edukacyjne, kursy języ-
kowe, a także muzyka. 

Więcej informacji o ofercie i 
zasadach korzystania można uzy-
skać w Dziale Multimedialnym MBP 
w Bielawie oraz pod numerem tele-
fonu 74 645 09 63 (nr wew. 24).

ZAPRASZAMY!

Miejska Biblioteka Publiczna
Nowości Działu Multimedialnego

Artystów z grupy KONTRAST przywitał Jan Gładysz
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 15 maja uczestnicy projek-
tu  „Nowe Perspektywy 2” z gr. A- 
uczniowie ZS CRRiMP w Bielawie, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach EFS, 
zakończyli swoją przygodę projek-
tową ostatnimi integracyjnymi zaję-
ciami kreatywnego spędzania cza-
su. Tym razem wyprawa odbyła się 
do Wrocławia, aby pokazać mło-
dym ludziom kolejne walory kultu-
ralno – turystyczno – edukacyjne  
stolicy Dolnego Śląska.  Zajęcia 
miały na celu ukazanie możliwości 
ciekawego poznawania środowi-
ska, w którym żyjemy, doświadcza-
nia wspólnego bycia z grupą oraz 
czynnego wypoczynku, który ma 
prowadzić do równoważnego roz-
woju psychicznego i fizycznego. 

Młodzież tym razem chcia-
ła uczestniczyć w rejsie po rzece 
Odrze i obejrzeć najwyższy punkt 
widokowy we Wrocławiu. Niektó-
rzy po raz pierwszy w życiu płynęli 
statkiem, co było wspaniałą przy-
godą. Podczas rejsu towarzyszył 
nam przewodnik, który nakreślał 
młodzieży wątek historyczno-edu-
kacyjny naszej trasy. Dowiedzieli-
śmy się, że przystań pasażerska, 
z której odpływaliśmy, ze względu 
na położenie nazywa się Kardynal-
ską i znajduje się przy Bulwarze 
Włostowica na Wyspie Piaskowej 
na Ostrowie Tumskim. Deptak spa-
cerowy został zbudowany i otwarty 
dla zwiedzających w 1998r. rok po 
powodzi stulecia w 1997 r. Na przy-
stani znajduje się tabliczka upa-
miętniająca wysokość wody i datę 
powodzi. Podczas 1,5 godzinnego 
rejsu odwiedziliśmy również kilka 
innych przystani, min. Zwierzyniec-
ką, która powstała w 1963 roku. 
Położona w malowniczym zakątku 
Wrocławia przy ul. Wróblewskiego 

1 sąsiaduje z Ogrodem Zoologicz-
nym założonym w 1865r., Mostem 
Zwierzynieckim i Halą Ludową w 
1909-13 roku. Na terenie Przystani 
znajduje się poczekalnia dla gości, 
a także punkt gastronomiczny. Pły-
nąc staraliśmy się rozpoznać inne 
miejsca, np. Halę Ludową, którą 
odwiedziliśmy na naszych pierw-
szych zajęciach. Przepływaliśmy 
także przez Śluzę Szczytniki, co 
było dodatkową atrakcją dla mło-
dzieżyc- wrota śluzy otworzyły się 
przed nami, a statek musiał ideal-
nie wkomponować się w dwa brze-
gi Odry, które na tym odcinku były 
odpowiednio zwężone.

I tak po pełnym atrakcji na 
świeżym powietrzu rejsie udali-
śmy się do Sky Towera. Jest to 
najwyższy budynek w Polsce w 
kategoriach wysokość do dachu 
oraz wysokość do najwyżej położo-
nego piętra. Kompleks mieszkalny, 
biurowy, handlowo-usługowy i re-
kreacyjny we Wrocławiu, na osiedlu 
Południe. Budynki stoją w miejscu 
rozebranego Poltegoru.

W tym nowoczesnym miejscu 
spożyliśmy przepyszny obiad z bo-
gatym menu w przeróżne witami-
ny i produkty. Każdy z uczestników 
mógł spróbować potraw, których 
wcześniej nie jadł. Nasze talerze 
były kolorowe i pełne po brzegi wi-
tamin. 

Po konsumpcji udaliśmy się 
na wieżę widokową. by zobaczyć  
jedną z atrakcji podkreślających 
wyjątkowość tego  kompleksu - 
czyli  usytuowany na 50 piętrze 
drapacza chmur punkt widokowy, 
z którego widoczna jest cała pa-
norama Wrocławia. Wjechaliśmy 
windą na 50 piętro w niecałą mi-
nutę, skąd podziwialiśmy niesa-
mowity widok. Miejsce to, jak i wi-

Zakończenie projektu NPE 2 na Sky Tower
dok z niego, zrobiło niesamowite 
wrażenie na uczestnikach projek-
tu. W tym niecodziennym miejscu 
koordynator terenowy Małgorzata 
Bieżanowska wraz z wychowaw-
cą Magdalena Kisiel podziękowa-
ły uczestnikom za zaangażowanie 
i udział we wszystkich zajęciach. 
Młodzieży zostały uroczyście wrę-
czone zaświadczenia uczestnic-
twa w  projekcie „Nowe Perspek-
tywy 2” , a także zaświadczenia 
ukończenia  warsztatów informa-
tycznych  oraz  kursu języka an-
gielskiego. Młodzi ludzie otrzymali 
swoje pierwsze w życiu dokumen-
ty, które będą mogli w przyszłości 
dołączyć do swojego CV. Pełni en-
tuzjazmu i zadowoleni, już tylko 
obserwowaliśmy piękne widoki i 
panoramę miasta. Próbowaliśmy 
odnajdywać miejsca nam zna-
ne i fotografować niezapomniane 
chwile. Część widoków znajdy-
wała się również na fotografiach 
oprawionych na ścianach  dla po-
równania.

 Projekt, jak sama młodzież 
podsumowuje, dał wiele atrakcji, 
ale pokazał także, że warto anga-
żować się i korzystać z propozycji 
edukacyjnych, jeśli takie się nada-
rzą. Każdy ukończy ten rok szkol-
ny z ocenami pozytywnymi, a co 
najważniejsze, nawet z przedmio-
tów z którymi mieli już nawet w 
gimnazjum duży problem. Okaza-
ło się, możliwość skorzystania w 
projekcie z zajęć wyrównawczych 
dała sposobność nadrobienia za-
ległości edukacyjnych z matematy-
ki i fizyki i teraz  najniższa ocena 
z  tych przedmiotów to dostatecz-
ny, ale większość ocen to dobry i 
bardzo dobry. W ich dotychczaso-
wej edukacji niekiedy po raz pierw-
szy otrzymali tak dobre oceny z 
tych przedmiotów. Kurs języka an-
gielskiego pomógł młodzieży także 
uprać się z problemami edukacyj-
nymi z tego przedmiotu w szkole.

 Uczestnicy dzięki zajęciom 
projektowym podnieśli poczucie 
własnej wartości, uwierzyli we wła-
sne możliwości, poznali swoje moc-
ne i słabe strony, są zmotywowani 
do dalszej nauki i rozwijania swo-
ich zainteresowań. Beneficjenci 
projektu uczestniczyli w zajęciach 
bezpłatnie, dodatkowo byli obję-
ci wsparciem w postaci ubezpie-
czenia, posiłków i zwrotu kosztów 
dojazdu na zajęcia. Projekt był re-
alizowany przez Środowiskowy Hu-
fiec Pracy w Dzierżoniowie.

 Magdalena Kisiel   
    Opiekun grupy

W dniach 10 i 11 maja w Kra-
kowie odbył się XXVII Ogólnopolski 
Festiwal „Nowa Piosenka w Sta-
rym Krakowie”. Cztery wokalistki ze 
Spółdzielczego Centrum Kultury: 
Natalia Minkina, Julia Pastuszka, 
Marta Kaczmarek i Żaneta Kwia-
tek wzięły udział w dwudniowych 
zmaganiach festiwalowych, lecz 
tylko jedna z nich - Żaneta Kwiatek 
została uhonorowana  pierwszą na-
grodą Festiwalu za piosenkę Gra-
żyny Łobaszewskiej, pt. „Piosenka 
o ludziach z duszą”.

Jury w składzie: Antoni Kru-
pa, Wacław Krupiński, Jacek 
Pawski i Marek Gaweł miało nie-
zwykle trudne zadanie, oceniając 
tegorocznych uczestników festiwa-
lu, gdyż poziom młodych wokali-
stów był naprawdę imponujący.

Żaneta wróciła do domu ze 
Złotym Zębem Smoka Wawelskie-
go, który jest przyznawany zwycza-
jowo za pierwsze miejsce w każdej 
z kategorii wiekowej oraz profesjo-
nalnymi słuchawkami firmy „Sony”.

Dziewczęta wróciły do domu 
zadowolone, z nowymi doświad-
czeniami i ogromnym zapałem do 
pracy.

Brawo Żaneta!
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W niedzielę 18 maja na wro-
cławskim Stadionie Olimpijskim 
odbył się Men Expert Survivwal 
Race. Był to miejski bieg ze spe-
cjalnie zaprojektowanym torem 
trzydziestu zróżnicowanych prze-
szkód do pokonania. Poza nimi 
na trasie znajdowały się naturalne 
utrudnienia, takie jak nierówności 
terenu, wzniesienia czy wąskie i... 
nieco błotniste ścieżki biegowe. W 
pierwszym historycznym biegu we 
Wrocławiu na starcie zameldowa-
ło się 2000 zawodników oraz za-
wodniczek, a wśród nich nie za-
brakło 15 osobowego składu TREC 
TEAM na czele z Mariuszem Cie-
ślińskim. Zespół Trec’a w składzie: 
Mariusz Cieśliński, Norbert War-
choł, Grzegorz Ciosek, Michał 
Bobrowski, Artur Gałecki, Patryk 
Ciszewski, Arkadiusz Osienien-
ko, Amit oraz Sumit Batra, Paweł 
Tyburski, Michał Wieczorek, Mar-
cin Gudz,Artur Gabryjelski, Pa-
weł Sakowicz, Miłosz Bochenek 
w głównej mierze opierał się na 
zawodnikach takich klubów spor-

towych jak K.O. GYM Świebodzi-
ce oraz JUNIOR DZIERŻONIÓW. 
Motywem przewodnim biegu było 
przebranie nawiązujące do kulto-
wego filmu Star Trek. Tego dni nasi 
zawodnicy nie tylko mieli do prze-
biegnięcia trasę o długości 10km, 

ale dodatkowo musieli się zmagać 
z przeszkodami, które dzięki fir-
mie ARAD nie należały do najła-
twiejszych. Po biegu na wszystkich 
zawodników czekały suplementy 
sportowe, które dostarczyły firmy 
Trec oraz  Bodyzone z Wrocławia.  

W rozegranym w niedzie-
lę 4 maja meczu 5. kolejki PLFA 
I drużyna Cougars Szczecin wy-
grała na własnym boisku z Biela-
wa Owls 26:16.

Dla obu ekip niedzielny po-
jedynek był niezwykle ważny. Go-
spodarze musieli udowodnić, że 
wygrana z Tychy Falcons nie była 
dziełem przypadku, a Bielawa Owls 
pragnęli podtrzymać szansę na 
awans do fazy play-off. Bielawia-
nie po dwóch porażkach podcho-
dzili do rywalizacji w Szczecinie z 
nożem na gardle.

Sowy od samego początku 
ruszyły do zdecydowanego ataku. 
Co prawda mecz serią ofensywną 
rozpoczęli gospodarze, ale szyb-
ki przechwyt Bartosz Stamulopu-
losa pozwolił Owls na przejęcie 
inicjatywy. Chwilę później biela-
wianie zdobyli pierwsze punkty w 
meczu za sprawą jego brata Di-
mitriosa Stamulopulosa. To jed-
nak tylko podrażniło gospodarzy, 
którzy przeszli do ataku zdobywa-
jąc w drugiej kwarcie przyłożenie 
za sprawą fantastycznie dyspono-
wanego Łukasza Lewandowskie-
go. Ten 20-letni biegacz znalazł 
się w polu punktowym Owls po 
15-jardowej akcji. Minęło kilka mi-
nut i goście odpowiedzieli udanym 
kopnięciem z pola w wykonaniu 
Tomasza Mieczkowskiego. To jed-
nak było jedno z ostatnich dobrych 
zagrań Owls w tej połowie. Goście 
na przerwę schodzili z trzypunk-
tową stratą, gdy Lewandowski po 
raz drugi przedarł się przez linię 
defensywy bielawian.

Pierwsza połowa obfitowa-
ła w wiele starć jeden na jeden. 
Nie brakowało także negatyw-
nych emocji,  w wyniku których 
już w pierwszej kwarcie boisko 
opuścił Mateusz Morasz. Line-
backer Owls dwukrotnie otrzymał 
karę za niesportowe zachowanie, 
co automatycznie wyeliminowa-
ło go z dalszej gry. Sowy nie były 
w stanie zminimalizować tak du-
żej straty, co odbiło się na poczy-
naniach zespołu w dalszej części 
spotkania.

Trzecią kwartę lepiej roz-
poczęli gospodarze. Tym ra-
zem Lewandowskiego wyręczył 
Wojciech Sibera, który wykorzy-
stał dobre bloki linii ofensywnej. 
Kuguary tego dnia znacznie le-
piej czuły się na ziemi zdoby-
wając sukcesywnie pierwsze 
próby. Sporo do powiedzenia 
miały także formacje defensyw-
ne, zmuszające przeciwników 
do częstego odkopywania fut-
bolówki.

Przy stanie 20:9 Sowy znów 
złapały wiatr w skrzydła. Po kilku 
dobrych akcjach po raz kolejny w 
pole punktowe wbiegł Dimitrios Sta-
mulopulos. Jednak gdy goście za-
częli wierzyć,  że mogą wywieźć ze 
szczecina pozytywny rezultat, ich 
zapędy znów zahamował Łukasz 
Lewandowski. Najlepszy gracz me-
czu ustalił wynik po 15-jardowej ak-
cji biegowej.

- Bielawa zaskoczyła nas 
negatywnie swoją pozasportową 
postawą. Są twardo grającą eki-
pą i często faulują, ale odnieśli-
śmy wrażenie, że przyjechali tu w 
celu sprowokowania nas. Już na 
samym początku podczas rzutu 
monetą jeden z zawodników wy-
szedł na środek boiska w szali-
ku Husarii. W dodatku zawodni-
cy Owls nie podziękowali nam za 
grę. Czegoś takiego na boiskach 
PLFA jeszcze nie widziałem. Bie-
lawa rok temu nie opuściła pierw-
szej ligi tylko dlatego, że nie było 
spadków. Szkoda, że tak się nie 
stało - skomentował Tomasz 
Leszczyński, menedżer Cougars 
Szczecin. 

- Mecz był bardzo wyrówna-
ny, szliśmy łeb w łeb. Staraliśmy się 
dogonić wynik, ale wykluczenie Mo-
rasza w pierwszej kwarcie bardzo 
nas osłabiło. Na pewno pozytywem 
była gra podaniowa, która wywoła-
ła pozytywny impuls w naszej grze. 
Rywale sukcesywnie zdobywali te-
ren, co nie przychodziło im  łatwo. 
Następny mecz gramy dopiero za 
trzy tygodnie i przez ten czas mu-
simy się zregenerować psychicznie 
i fizycznie. Trzecia porażka z rzędu 
boli - powiedział Paweł Sołtysiak, 
trener Bielawa Owls. 

W szeregach gospodarzy 
wyróżniali się przede wszystkim 
Łukasz Lewandowski oraz Paweł 
Borkowski. Na słowa uznania za-
sługuje cała linia ofensywna, która 
wydatnie przyczyniła się do zdoby-
tych przyłożeń. 

Z kolei w barwach Owls prym 
wiedli weteran Krzysztof Pawlaczek 
oraz zdobywca przyłożeń Dimitrios 
Stamulopulos. W defensywie do-
brze, do momentu opuszczenia 
murawy, spisywał się  Mateusz Mo-
rasz.

Cougars Szczecin - Bielawa 
Owls 26:16 (0:6, 12:3, 8:0, 0:7)

Mecz obejrzało 500 widzów.

MVP meczu: Łukasz Lewan-
dowski (running back Cougars 
Szczecin)

 

Szczegółowych informacji na 
temat PLFA oraz PZFA udzielają:

Polska Liga Futbolu Amery-
kańskiego (PLFA), Stowarzysze-
nie Polski Związek Futbolu Ame-
rykańskiego (PZFA)

Biuro Prasowe PLFA  
e-mail:   biuroprasowe@plfa.pl

tel.: +48 697 305 678, 
+48 697 025 678

Ważne zwycięstwo Cougars
5. kolejka PLFA I: Cougars Szczecin - 

Bielawa Owls 26:16

17 maja we Wrocławiu odbył 
się Turniej Zapaśniczy dzieci i mło-
dzieży w zapasach w stylu wolnym 
o Puchar Prezydenta Miasta Wro-
cławia Rafała Dutkiewicza. W za-
wodach uczestniczyło 100 zawodni-
ków z 10 klubów. Klub IRON BULLS 
BIELAWA reprezentowali : Oskar 
Stachura, Jakub Wojnar, Mikołaj 
Maciejewski, Aleks Beck, Szymon 
Masek oraz Franciszek Koper. 

Młodzi adepci zapasów trenu-
jący w Szkole Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie pod okiem Norberta Warcho-
ła wywalczyli następujące miejsca: 
złoty medal w kategorii 29kg Aleks 
Beck, srebrne medale Oskar Sta-
chura kat. 34kg, Franciszek Ko-
per kat. 32kg i Mikołaj Maciejew-

ski kat. 37kg, brązowe medale 
Szymon Masek kat. 31kg oraz Ja-
kub Wojnar kat. 47kg.

- Chciałbym pogratulować 
wszystkim zawodnikom za to, że 
tak dzielnie się spisali na tych za-
wodach. Cieszymy się że z kolej-
nych imprezy potrafimy przywozić 
medale. Chciałbym bardzo podzię-
kować wszystkim rodzicom, którzy 
tak dzielnie wspierają swoje pocie-
chy podczas codziennych trenin-
gów oraz podczas zmagań spor-
towych. Podziękowania należą się 
również Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 10 w Bielawie z Oddziałami 
Sportowymi dzięki której nasi za-
wodnicy bez problemu mogą roz-
wijać swoje zainteresowania spor-
towe – Norbert Warchoł. 

- Zarząd UKS IRON BULLS 
chciałby podziękować Panu 
Krzysztofowi Kuśmierskiemu Pre-
zesowi Firmy EL MONT z Dzier-
żoniowa za zakup dresów sporto-
wych oraz trykotów zapaśniczych 
naszym zawodnikom. Podziękowa-
nia należą się również Firmie DRG 
AGRO GROUP z Tuszyna, która 
wspiera nasze działania podczas 
wyjazdów na zawody – Sławomir 
Różycki. 

Wielkie podziękowania kieru-
jemy również do mediów, które nas 
wspierają: Portal Doba.pl, Powiato-
wy Tygodnik Dzierżoniowski, Radio 
Sudety 96.4, Wiadomości Bielaw-
skie, TV Sudecka, Tygodnik Dzier-
żoniowski, Portal Grapplerinfo.pl i 
Portal Bielawianin.pl.

Żelazne Byki na zawodach we Wrocławiu

Trec Team podczas Men Expert Survivwal Race
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6-8.06
POWSTANIE WARSZAW-

SKIE godz. 17.00 prod. POL
„Powstanie Warszawskie” to 

pierwszy na świecie film fabular-
ny zmontowany w całości z mate-
riałów dokumentalnych. Film opo-
wiada historię Powstania oczami 
dwóch młodych braci, realizatorów 
Powstańczych Kronik Filmowych, 
wykonujących rozkazy dla Biura 
Informacji i Propagandy Armii Kra-
jowej. Bohaterowie są bezpośred-
nimi świadkami walki powstańczej 
i marzą o sfilmowaniu „prawdziwej” 
wojny. Początkowo jednak doku-
mentują życie cywilne powstańczej 
stolicy. Takich materiałów oczeku-
je od nich dowódca, dając im za-
danie przygotowania kroniki, która 
ma być wyświetlona w kinie „Pal-
ladium”. Poszukując odpowiednich 
ujęć, wchodzą coraz bardziej w 
samo Powstanie. W końcu udaje im 
się dołączyć do jednego z oddzia-
łów, z którym idą na akcję. Bohate-
rowie orientują się, że przyszło im 
uczestniczyć w czymś przekracza-
jącym ich najśmielsze wyobraże-
nia - świat, w którym się znaleźli, to 
świat po apokalipsie. Uświadamia-
ją sobie, że ich rolą jest udokumen-
towanie tej apokalipsy i ocalenie za 
wszelką cenę taśmy z materiałem.

6 – 11.06
X MEN: PRZESZŁOŚĆ, 

KTÓRA NADEJDZIE 3D 
godz.18.30 prod. USA/ANG

W najnowszym filmie z se-
rii „X-Men” bohaterowie walczą 
o przetrwanie gatunków w dwóch 
okresach. Postaci z pierwszych 
części serii spotykają swoje młod-
sze wcielenia znane z produkcji 
„X-Men: Pierwsza klasa” i łączą 
siły, by stoczyć walkę o przy-
szłość.

 13 – 15.06
CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ. 

POWRÓT DOROTKI 3D godz. 
17.00 prod. USA

Chociaż od powrotu Dorot-
ki z Oz minęła zaledwie chwila, na 
dziewczynkę czeka już kolejna przy-
goda. Wezwana przez przyjaciół 
– Stracha na wróble, Tchórzliwego 
Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie 
przenosi się do zaczarowanej kra-
iny. Na miejscu odkrywa, że pod jej 
nieobecność władzę nad Oz przejął 
brat Złej Czarownicy z Zachodu – 
złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną 
osobą zdolną powstrzymać złoczyń-
cę jest Dorotka. Aby tego dokonać, 
dzielna dziewczyna będzie musiała 
udać się w daleką podróż do Szma-
ragdowego Grodu. Zanim tam do-
trze, by zmierzyć się z Błaznem, 
przeżyje mnóstwo przygód, spotka 
starych znajomych oraz zupełnie no-
wych, zaskakujących sojuszników.

13 – 18.06
GODZILLA godz. 19.00 prod. 

JAP/ USA
Film opowiada poruszającą hi-

storię o ludzkiej odwadze i pojednaniu 
w obliczu nieprzezwyciężonych sił na-
tury. Budzący respekt Godzilla powra-
ca, by przywrócić światu równowagę, 
gdy ludzie okazują się bezbronni.

20 – 22.06
LISTONOSZ PAT I WIELKI 

ŚWIAT godz. 17.00 prod. ANG
Sympatyczny listonosz Pat 

z małego spokojnego miasteczka 
zapragnie wziąć udział w niezwy-
kle popularnym telewizyjnym show 

„Gwiazdą być!”. Czeka go więc 
wyprawa do wielkiego miasta, do 
zwariowanego świata gwiazd i te-
lewizyjnych osobowości. Będzie to 
wielka i niebezpieczna przygoda. 
Na szczęście jak zwykle może li-
czyć na swoich przyjaciół z rodzin-
nego miasteczka oraz swawolnego 
kota Jessa. Dzięki nim odkryje, że 
od sławy i kariery cenniejsza jest 
grupa bliskich osób, z którymi nigdy 
nie można się nudzić.

DŻEJ DŻEJ godz. 19.00 POL
Jerzy jest gadżeciarzem. 

Uwielbia elektronikę, a po nabyciu 
każdego nowego urządzenia nada-
je mu imię i zaczyna z nim rozma-
wiać. Jego najnowszym nabytkiem 
jest GPS. Nowa zabawka jest jednak 
inna niż wszystkie poprzednie ga-
dżety. Jako pierwsza odpowiada mu, 
w dodatku zmysłowym kobiecym 
głosem. Między Jerzym a jego elek-
troniczną partnerką szybko zaczyna 
iskrzyć. Niestety, wirtualną partnerkę 
Jurka trudno jest zadowolić. Zwykłe 
codzienne życie to dla niej zdecydo-
wanie za mało. Marzą się jej nowe 
mapy, przeżycia, podróże. Jerzemu, 
pomimo najszczerszych chęci, trud-
no sprostać jej wymaganiom. Dlate-
go, aby zaspokoić swoje potrzeby, 
ukochana GPS-ka postanawia spro-
wadzić Jerzego na złą drogę.

27 – 29.06
CZAROWNICA 3D godz. 

17.00 prod. USA
Czarownica była niegdyś pięk-

ną i dobrą dziewczyną. Jej radosną 
młodość przerwała wojna, podczas 
której bohaterka z oddaniem broniła 
swojej ojczyzny. Jednak zdrada, któ-
rej doświadczyła, zmieniła jej czyste 
serce w kamień. Żądna zemsty rzu-
ca klątwę na Aurorę - nowo narodzo-
ną córkę następcy tronu wrogiego 
królestwa. Gdy dziewczynka dora-
sta, Czarownica zdaje sobie sprawę, 
że Aurora jest kluczem do pokoju w 
skłóconym królestwie.

GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY 
prod. ARG/HISZ/USA

6 – 8.06 godz. 15.00
9 – 12.06 godz.16.30
13 – 15.06  godz.15.00
16- 18.06   godz. 16.30
Dziennikarz Robert Torres wy-

rusza w podróż do Hiszpanii. Ma się 
tam spotkać ze swoim ojcem Manolo 
Torresem, ale przede wszystkim szu-
kać będzie materiału do swojej książ-
ki... Wydawać by się mogło, że to hi-
storia jakich wiele... Ale nie wtedy 
gdy bohaterem książki na być Jose-
maria Escriva: założyciel Opus Dei. 

Całą historię spowija aura ta-
jemnicy, bo po raz kolejny okazuje 
się, że w życiu prawdopodobnie nic 
nie dzieje się przypadkiem... Okazu-
je się, ze ojciec Roberta nie tylko wy-
chowywał się w tym samym mieście 
co Josemaria, ale w dzieciństwie był 
jego najlepszym przyjacielem... 

Jak to się stało, że jeden z 
przyjaciół wybrał drogę kapłaństwa, 
a drugi zaangażował się w brutal-
ną wojnę domową? Robert Torres 
z każdą chwilą bliższy jest odkrycia 
zaskakującej prawdy...  

27 – 29.06
SYN BOŻY godz. 19.00 prod. USA
Kinowa wersja bijącego re-

kordy oglądalności serialu TV „Bi-
blia”, ukazująca losy Jezusa Chry-
stusa od narodzin po ukrzyżowanie 
i zmartwychwstanie

    kom lg

Uwaga
Miejski Ośrodek Kultury i 

Sztuki informuje, że od dnia 10 
czerwca wszystkie zlecenia zwią-
zane z działalnością, w tym usługo-
wą: plakatowanie, wynajem sprzę-
tu, usługi reklamowe, przyjmowane 
są w Kinie MOKiS budynek Art-In-
kubatora ul. Piastowska 19c, gdzie 
mieści się tymczasowa siedziba 
ośrodka. 

Telefony, adresy elektronicz-
ne pozostają bez zmian.

do 8 czerwca
Wystawa wałbrzyskiej grupy artystycznej „Kon-

trast” – art.galeria -budynek Art.-Inkubatora s.211 Ip. 
Czynna w godzinach 9.00 – 15.30

2 czerwca
g.16.00 Uniwersytet III Wieku – „ABC konsu-

menta – klauzula, rękojmia, 
gwarancja” - wykład  Agnieszki Żak - Teatr Ro-

botniczy 

5 czerwca
g. 19.00 – „Cała sala śpiewa z nami – czyli pol-

ska piosenka w pigułce” – koncert zespołu Erato inau-
gurujący 37 Dni Bielawy – Teatr Robotniczy   

6 czerwca
g. 10.00 – 170 rocznica Buntu Tkaczy Sowio-

górskich – konferencja popularno-naukowa przygoto-
wana przez Uniwersytet III Wieku –Teatr Robotniczy 

g. 21.00 – KRWAWY SĄD – przedstawienie ple-
nerowe wg „Tkaczy” Huptmana przygotowane w ra-
mach projektu: Bielawskie Centrum Aktywności Lo-
kalnej – Plac Wolności

7 czerwca
g. 12.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Bie-

lawy z okazji 90. Rocznicy nadania praw miejskich 
Bielawie - Teatr Robotniczy.

g. 16.00 – 37 Dni Bielawy – koncerty m.in: Sha-
za, Formacja Nieżywych Schabuff, Trzeci Wymiar – 
estrada OWW Sudety (szczegóły na afiszach).

8 czerwca
g. 15.00 – 37 Dni Bielawy – program dla dzie-

ci, prezentacje artystyczny amatorskiego ruchu ar-
tystycznego, koncerty m.in. Jerzy Połomski i Doda. 
Na zakończenie ok. 23.00 Pokaz Laserowy - estrada 
OWW Sudety (szczegóły na afiszach).

15 czerwca
g. 10.00 – Poszukiwacze Złotego Pazura - VI 

edycja – miejska gra terenowa – szczegóły w osobnej 
informacji – teren miasta 

g. 14.00 – 21.00 Piknik rodziny – organizator 
parafia pw. Ducha Świętego – teren przy kościele 

19 czerwca
g. 14.00 -20.00 - Festyn Parafialny organizowa-

ny przez parafię pw. Bożego Ciała – Plac Kościelny

Ponadto informujemy
Tegoroczne SUDECKIE LATO odbędzie się 

w dniu 12 lipca na OWW Sudety. Oprócz zawodów 
sportowo-rekreacyjnych zapraszamy na koncerty 
m.in: MARIUSZA KALAGI i BUDKI SUFLERA. Szcze-
góły na afiszach i następnym wydaniu WB. 

Mariusz Kalaga  

Mając 14 lat za-
pisał się do parafialne-
go chóru Cordis Chri-
sti, co zaowocowało 
występami, koncerta-
mi i spektaklami mu-
zycznymi o tematyce 
religijnej. Swoją zawo-
dową karierę muzycz-
ną rozpoczął w 1980 
na Festiwalu Piosen-
ki Studenckiej, gdzie 
zdobył główną nagro-
dę Złotego Gwoździa 
za piosenkę własnej 
kompozycji Monopolo-
wy blues. W latach 90. 

występował w kilku zespołach muzycznych, m.in. Duo 
For You, Johnny Walker Band, Gang Marcela.

W czerwcu 2000 wyjechał do Nashville w 
USA na największy na świecie Festiwal Muzyki 
Country Fan Fair, gdzie wystąpił w jednym z klu-
bów. W trakcie tego pobytu zagrał również w Chi-
cago, gdzie wystąpił dla Polonii amerykańskiej. Po 

powrocie do Polski w lipcu tego samego roku za-
łożył zespół Partners, z którym występuje do dnia 
dzisiejszego.

W 2000 odbył się jego recital Od Orbisona do 
Nelsona, transmitowany na żywo w lipcu przez TVP2. 
Występował na Pikniku Country w Mrągowie, gdzie 
odebrał kilka nagród (m.in. Giganci Country).

Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka. Na jednym z 
koncertów w Dąbrowie Górniczej wykonał z nim pio-
senkę Gdy nam śpiewał Elvis Presley. Gwiazda Te-
lewizji TVS – wielokrotny laureat listy śląskich prze-
bojów.

Budka Suflera to legenda polskiej muzyki roc-
kowej, zespół, który sprzedał miliony płyt, nagrał mnó-
stwo przebojów i zagrał tysiące koncertów, oficjalnie 
powstał w 1974 roku w Lublinie. Do dziś jego trzon 
stanowią wokalista Krzysztof Cugowski, klawiszo-
wiec, kompozytor Romuald Lipko i Tomasz Zeliszew-
ski, który poza graniem na perkusji, pełni także funk-
cję menedżera.

Bielawski koncert to jeden z pożegnalnych wy-
stępów kończących działalność zespołu. Greatest 
Hits  to Kompilacja największych przebojów z okresu 
ok. 40 lat działalności zespołu. Gościnnie zaśpiewają 
również goście: Felicjan Andrzejczak i Izabela Troja-
nowska

Dla przypomnienia informujemy, że zespół 
wystąpił w Bielawie w początkach swojej kariery 9 
maja 1976 na Stadionie KS Bielawianka podczas I 
Dni Bielawy, co udokumentował na fotografii Tade-
usz Łazowski. 

Od lewej. Romuald Lipko gitara basowa, To-
masz Zaliszewski – perkusja, Krzysztof Cugowski stoi 
(w ciemnych okularach) obok samochodu. Na gita-
rze grał Zbigniew Zieliński, a na saksofonie Andrzej 
Szczodrowski.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza
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