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30 kwietnia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy. Tuż przed roz-
poczęciem obrad nastąpiło  uroczyste 
otwarcie wystawy „Europejska inte-
gracja Bielawy”, przygotowanej przez 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 

Obradowali bielawscy radni
10 lat Polski i Bielawy w Unii Europejskiej głównym tematem sesji

Praktycznego w Bielawie. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali Lidia 
Geringer de Oedenberg – poseł VI i 
VII Kadencji Parlamentu Europejskie-
go oraz Ireneusz Rutowicz – dyrektor 
szkoły. Na wystawie zaprezentowano 

cykl fotografii przedstawiających udział 
młodzieży Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Praktycznego w projektach 
Leonardo da Vinci, Socrates, Come-
nius oraz w trwającej od 1993 r. Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Podsumowania 10 lat Polski w 
Unii Europejskiej dokonała europo-
seł Lidia Geringer de Oedenberg. 
Szczególnie podkreśliła, że dołącze-
nie Polski wraz z Litwą, Łotwą, Esto-
nią, Czechami, Słowacją, Węgrami, 
Słowenią, Maltą i Cyprem do grona 
państw Unii Europejskiej, wniosło 
do niej świeżą energię i innowacyj-
ne pomysły, stając się motorem na-
pędowym do dalszego rozwoju całej 
Wspólnoty. I mimo, że przed dziesię-
ciu laty nasze członkostwo w Unii wy-
woływało wiele pytań i kontrowersji, 
to obecnie już nikt nie ma wątpliwo-
ści, że to była dobra decyzja, gdyż 
korzyści przewyższają nasze ocze-
kiwania. Zmienił się także wizerunek 
Polski i Polaków w Europie. Nasz kraj 
jest wśród sześciu największych i naj-
bardziej wpływowych państw Wspól-
noty i z jego głosem należy się liczyć.

W tym szczególnym dla Pol-
ski i Polaków dniu, przy bielaw-
skim obelisku odbyły się miejskie 
uroczystości Święta Konstytucji 3 
Maja, które uświetniła Grupa Re-
konstrukcji Historycznej 58. Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej – 4. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich, działają-
ca przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie. 

W uroczystości, obok przed-
stawicieli władz miasta Bielawa, 
udział wzięli: przedstawiciele po-
słanek na Sejm RP: Haliny Szy-
miec-Raczyńskiej, Teresy Świło i 
Anny Zalewskiej, przedstawiciele: 
Rady i Zarządu Powiatu, Związku 
Kombatantów RP i BWP oraz OR 
Koło w Bielawie, Związku Inwali-
dów Wojennych w Dzierżoniowie, 
delegacje bielawskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz 
Zespołu Szkół Społecznych, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego, Niepublicznych 
Szkół Darii Michalskiej, Zespołu 
Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 
oraz delegacja Cechu, delegacje: 
Klubu Radnych Ponad Podziałami, 
Zarządu i Klubu Radnych Ponad-
partyjnego Forum Samorządowe-
go, Klubu Radnych Platformy Oby-
watelskiej, Komitetu Terenowego 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Klu-
bu Radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, SLD i Klubu Radnych Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Porozu-
mienia dla Bielawy, Stowarzysze-
nia Bielawa Plus, Obywatelskiego 
Bloku Samorządowego, Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej przy para-
fii pw. WNMP, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Związku Harcerstwa Pol-
skiego – Hufca Ziemi Dzierżoniow-
skiej oraz Komendy Policji i Straży 
Miejskiej. Uroczystość zaszczycili 
także swoją obecnością: ks. dr Ro-
bert Begierski – proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego, ks. notariusz 
Świdnickiej Kurii Biskupiej Daniel 
Marcinkiewicz oraz ks. Artur Mer-
holc – wikary parafii Bożego Ciała.

Uroczystości rozpoczęły się 
hymnem w wykonaniu orkiestry dę-
tej SART, po czym okolicznościo-
we przemówienie wygłosił gospo-
darz uroczystości Leszek Stróżyk 

Bielawskie obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja

– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, iż: „Narody bez pamięci 
przestają  być narodami. Im dłuż-
sza jest pamięć historyczna, tym 
większa świadomość narodowa i 
tym większe poczucie tożsamości. 

3 Maja to data wielkiego zwy-
cięstwa Polaków – nie zbrojnego, 
nie na polu walki, lecz zwycięstwa 
nowoczesnej myśli demokratycz-
nej.

Spotykamy się przy obelisku 
poświęconym pamięci Polaków 
walczących o wolność i niepodle-
głość Ojczyzny, aby wspólnie świę-
tować i przypominać przeszłość 
z dziejów naszej historii, tamtego 
okresu, która miała również miej-
sce na dzisiejszej dzierżoniowskiej 
Ziemi. Spotykamy się, by wspo-
mnieć i o dzisiejszej historii naszej 
bielawskiej Małej Ojczyzny”.

W swoim wystąpieniu prze-
wodniczący Rady nawiązał także 
do ważnej rocznicy 10-lecia przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej 
oraz Dnia Flagi.”Flaga jest jednym 
z trzech symboli narodowych, obok 
godła i hymnu. Symbole odróżniają 
Państwo i łączą się z jego tradycją, 
kulturą i historią. Czerwień symbo-
lizuje męstwo i odwagę władców 
Polski, natomiast biel – czystość i 
niepokalanie. 3 Maja to także Świę-
to Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski, ustanowione dla podkre-
ślenia ważnych wydarzeń z historii 
Polski: obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami i uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Oficjalnie obchodzone jest 
od 1923 roku.”

Następnie młodzież z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
przedstawiła okazjonalny program 
artystyczny, przygotowany pod kie-
runkiem Danuty Myśliwiec i Tere-
sy Rodak.

Po złożeniu kwiatów pod 
obeliskiem i wysłuchaniu Roty w 
wykonaniu orkiestry dętej SART, 
uczestnicy uroczystości udali się 
do kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie 
odprawiona została msza święta w 
intencji Ojczyzny. Mszy przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. prałat dr 
Marian Biskup – dyrektor Wydzia-
łu Duszpasterskiego Metropolital-
nej Kurii Wrocławskiej.

Barbara Lesiewicz

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
Z tej okazji bielawskim Pracownikom Samorządowym i Radnym Miejskim składamy życzenia niegasnącego 

zapału i wytrwałości w niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, wielu pomysłów i zaangażowania w trudną pracę 
na rzecz naszego miasta. To dzięki Wam nastąpiła pozytywna zmiana oblicza Bielawy, poprawiły się warunki życia jej 
mieszkańców, ale także podniesiona została jakość świadczonych usług i poprawa obsługi mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, by zrealizować kolejne zaplanowane przedsięwzięcia, któ-
re przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Bielawy. Dziękując za dotychczasową owocną współpracę, jeszcze raz prosimy 
przyjąć życzenia pomyślności i satysfakcji z pełnienia tej ważnej roli, a także powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym.

        Leszek Stróżyk  Ryszard Dźwiniel
      Przewodniczący  Burmistrz
  Rady Miejskiej Bielawy 

dokończenie na str. 2

Już za kilka dni – dokładnie 
25 maja 2014 roku – odbędą się 
wybory do Parlamentu Europej-
skiego. To ważna data nie tylko dla 
Europy i Polski, ale także dla na-
szego miasta. Tego dnia, biorąc 
udział w wyborach, możemy wspól-
nie zdecydować o kształcie euro-
parlamentu oraz, co ważniejsze, o 
przyszłości całej Unii Europejskiej,

Uczestnicząc w wyborach, 
okażemy poparcie dla wartości 
zjednoczonej Europy oraz wyra-
zimy szacunek dla 25-letniego 
dorobku wolnej Polski i dokonań 
naszego kraju podczas 10 lat obec-
ności w strukturach unijnych.

Jako Burmistrz Bielawy za-
chęcam wszystkich mieszkańców 
do głosowania. Spotkajmy się przy 
urnach wyborczych 25 maja!

 Ryszard Dźwiniel
Burmistrz Miasta Bielawa

Na str. 2 informacja o numerach i granicach obwodów głosowa-
nia oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. UWAGA: Prosi-
my o zwrócenie uwagi na zmianę niektórych siedzib i granic obwodów.

Szanowni Bielawianie!

Wiązankę kwiatów 
złożyła delegacja władz miasta.

Uroczyste otwarcie wystawy - przecięcie wstęgi przez europoseł 
Lidię Geringer de Oedenberg i dyrektora Ireneusza Rutowicza
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Z kolei wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj omówił projekty zrealizowane 
w Bielawie z udziałem środków z Unii 
Europejskiej. W sumie tych projektów 
było przez okres 10 lat 56, a ilość po-
zyskanych środków przez Gminę Bie-
lawa oraz przez jednostki od niej zależ-
ne, na sfinansowanie których udało się 
pozyskać dotacje z 12 programów po-
mocowych UE, wyniosła prawie 51 mln 
złotych. Z tych projektów warto wymie-
nić: budowę II etapu obwodnicy miej-
skiej,  Dolnośląski Inkubator Przed-
siębiorczości, Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości, modernizację 
dróg dojazdowych do strefy aktywno-
ści gospodarczej – etap I i II, Interak-

Obradowali bielawscy radni
10 lat Polski i Bielawy w Unii Europejskiej głównym tematem sesji

dokończenie ze str. 1 tywne Centrum Poszanowania Ener-
gii, modernizacje i adaptację budynku 
po szkole Podstawowej nr 1 na przed-
szkole, informatyzację Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, Szkołę Leśną, budowę 
łącznika drogi powiatowej nr 3007D z 
obwodnicą miejską Bielawy oraz dro-
gą wojewódzką nr 384, modernizację 
i adaptację wieży Kościoła pw. WNMP 
dla potrzeb ruchu turystycznego, budo-
wę kompleksu sportowego przy Gim-
nazjum nr 1, ekomodernizację syste-
mu energetycznego Pływalni Miejskiej 
Aquarius, imprezy TOLK-FOLK, Rega-
łowisko i wiele imprez sportowych. 

Ponadto podczas obrad radni 
rozpatrzyli 8 projektów uchwał.

 Barbara Lesiewicz

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 
zmarłą 1 maja 2014 r. 

ALINĘ ZIOMEK

- nauczycielkę, wieloletnią dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 9,

bielawską radną w latach 2006-2010.

RODZINIE
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pracownicy i radni bielawskiego Samorządu

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 7 maja 2014 r. zmarł

JAN GAJDA

- prezes Zarządu Sudeckiej Komunikacji 
Autobusowej w Dzierżoniowie,

w latach 1994-2002 radny Bielawy.

RODZINIE
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy i radni bielawskiego Samorządu

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

Boisko wielofunkcyjne 
przy Gimnazjum nr 1

Pomieszczenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Studio nagrań w Art Inkubatorze Modernizacja dróg dojazdowych 
do strefy aktywności gospodarczej

Bielawska obwodnica
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Z ogromną przykrością zawiadamiamy, że w nocy 7 maja w wieku 
60 lat zmarł Jan Gajda, prezes zarządu Sudeckiej Komunikacji Autobuso-
wej – Dzierżoniów – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Był absol-
wentem Politechniki Wrocławskiej. Całe swoje życie poświęcił komunikacji 
miejskiej, był ekspertem w tej dziedzinie.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Dzierżoniowie na stanowisku referenta techniczne-
go. Przechodząc poszczególne szczeble stanowisk, w 1991 roku został 
powołany na dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (MZK).

W 1997 roku, by nie dopuścić do całkowitej likwidacji komunikacji 
miejskiej powiatu dzierżoniowskiego, stanął na czele nowej spółki pra-
cowniczej i do chwili obecnej sprawował funkcję prezesa zarządu Su-
deckiej Komunikacji Autobusowej w Dzierżoniowie. Był wieloletnim człon-
kiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Na przestrzeni lat 1994 
– 2002 był radnym miasta Bielawa.

Załoga SKA Dzierżoniów pogrążona w żałobie żegna wspaniałego 
szefa, profesjonalistę i pasjonata komunikacji miejskiej.

Nie żyje Jan Gajda - były radny Bielawy 
i prezes SKA Dzierżoniów

Od 1 maja 2014 roku pot-
wierdzenie zapłaty zastąpi 
tradycyjną książeczkę opłat w 
Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych w Bielawie. Spół-
ka usprawnia system rozliczeń z 
mieszkańcami i jak zapowiada, 
zmiana nie tylko przyspieszy ob-
sługę klienta przy kasach, ale także 
przyspieszy dostęp mieszkańców 
do informacji o dokonanych przez 
siebie wpłatach.

Przez lata najemcy lokali i 
właściciele mieszkań realizowa-
li wpłaty w kasach MZBM z wyko-
rzystaniem tzw. książeczek doty-
czących opłat za śmieci, remonty 
i eksploatacji. Ze względu na ko-
nieczność ręcznego wypełniania 
często przez kasjera książeczek, 
czas prowadzenia transakcji trwał 
dość długo. Teraz wystarczy mieć 
z sobą otrzymane od spółki ro-
zliczenie lub podać za jaki adres 
chcemy zapłacić, a odchodząc 
od kasy klient otrzyma jedynie 
wydrukowane potwierdzenie 
zapłaty. 

W przypadku dokonywania 
zapłaty przelewem bankowym, wy-
starczy w tytule przelewu podzielić 
należności na dwie grupy:

1. czynsz/eksploatacja (za-
wierająca – czynsz, opłaty eksplo-
atacyjne, opłaty remontowe, opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, centralne ogrzewanie)

2. opłaty za wodę i ścieki wraz 
z opłatą abonamentową.Szczegóło-
wą informację w powyższej sprawie 
klienci bielawskiego MZBM otrzymali 
do swoich mieszkań. 

Rezygnacja z książeczek 
jest kolejnym etapem zmian w 
obsłudze finansowej MZBM-u. W 
marcu tego roku spółka wdrożyła 
system jednoczesnego księgowa-
nia wpłacanych przez klientów pie-
niędzy. Dzięki temu mieszkańcy po 
odejściu od kasy mogą otrzymać 
aktualną informację o ewentual-
nych zobowiązaniach wobec spółki 
lub powstałych nadpłatach. 

       Łukasz Masyk

MZBM Bielawa – tradycyjne książeczki opłat poszły do lamusa

Jest nowoczesna, przejrzy-
sta, łatwa w obsłudze i co najważ-
niejsze bardzo funkcjonalna. Tak 
prezentuje się nowa strona inter-
netowa Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych - www.mzbmbie-
lawa.pl, z której można korzystać 
od 6 maja 2014 r.

Na poprzednią odsłonę ser-
wisu internetowego spółki narzekali 
jej użytkownicy. Internauci mieli za-
strzeżenia dotyczące m.in. czasu 
otwierania strony, braku intuicyjnej 

obsługi oraz archaicznej grafiki. 
Obecnie strona www.mzbmbiela-
wa.pl zawiera nie tylko istotne dla 
mieszkańca informacje, ale bogata 
jest również w multimedia, materia-
ły wideo czy publikacje prasowe na 
ważne z punktu widzenia lokatorów 
tematy.

Przede wszystkim jednak 
strona podzielona została tak, aby 
każdy dotarł do poszukiwanych 
przez siebie informacji wygodnie 
i szybko. Mamy więc bezpośredni 

dostęp do aktualności dotyczących 
poszczególnych działów MZBM, 
wydarzeń z bieżącej działalności 
spółki, a także do różnego rodza-
ju ogłoszeń. Ciekawostką jest na 
przykład interaktywny kalendarz, 
w którym znajdują się przydatne 
informacje nie tylko dla mieszkań-
ców, ale też firm współpracujących 
z Miejskim Zarządem Budynków 
Mieszkalnych. 

Zachęcamy więc do odwiedza-
nia strony www.mzbmbielawa.pl.

Nowa strona Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Bielawie

Ze względu na wniosek Gminy 
Niemcza w sprawie zmiany godzin 
odjazdów autobusów komunika-
cji miejskiej na wybranych kursach 
na liniach 31,35,36, 45 i 46 oraz 
wprowadzenie nowego przystanku 
w Dzierżoniowie o nazwie Dzierżo-
niów Lidl (kierunek Bielawa, położo-
nego przy ul. Świdnickiej), ZKM Bie-
lawa informuje, że od 1 maja 2014 
roku zmianie uległ rozkład jazdy.

ZKM Bielawa - zmiany w rozkładzie jazdy

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr A oraz udział 
2281/10000 w częściach wspólnych oraz w prawie użytkowania wieczystego za-
budowanej działki nr 373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2. Nieruchomość ujaw-
niona jest w KW 19477, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lokal niemieszkalny nr A o pow. 120,68 m2, składający się z 5 pomieszczeń, 
położony jest na parterze budynku nr 7 przy ul. Przodowników Pracy w Bielawie.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzykondygnacyjny o ogólnej powierzch-
ni użytkowej 553,21 m2, położony na działce 373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązujące-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 16 /II piętro/. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000,00 zł /sto dziesięć 

tysięcy złotych/, w tym wartość ułamkowej części gruntu wynosi – 4 000,00 zł 
/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/
Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 26 maja 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 rozstrzygnię-
cia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i 
terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzeda-
ży w formie aktu notarialnego przez osobę, która wygrała przetarg bez usprawiedli-
wienia 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 nieruchomo-

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

Szczegółowych 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 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lo-

kalu niemieszkalnego A wraz z prawem użytkowania wieczystego 
gruntu położonego na terenie miasta Bielawa przy ulicy Przodow-
ników Pracy 7

Zrealizowany przez Gmi-
nę projekt „Interaktywnego Cen-
trum Poszanowania Energii w 
Bielawie” polegał na stworzeniu 
interaktywnej bazy dydaktycznej 
w zakresie produkcji, wykorzysta-
nia i poszanowania energii w życiu 
codziennym. Powszechna świado-
mość i wiedza w zakresie racjo-
nalnego gospodarowania energią 
oraz stosowania przyjaznych śro-
dowisku naturalnemu technologii 

wytwarzania energii, wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii, jest 
w Polsce wciąż na bardzo niskim 
poziomie. Z tego względu Gmina 
postanowiła uruchomić taką jed-
nostkę, która daje możliwość edu-
kacji poprzez własne doświadcze-
nia i eksperymentowanie. Jest to 
doskonałe połączenie edukacji teo-
retycznej i praktycznej co zapewni 
najwyższą efektywność nabywania 
wiedzy i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zmienionych rozkładów jazdy, zo-
stały umieszczone na przystankach 
ZKM oraz w internecie. Wszelkich 
informacji w tej sprawie udziela rów-
nież ZKM Bielawa - ul.Piastowska 1 
(tel. 74-8328702 w godzinach pra-
cy UM Bielawa). Nie uległy zmi-
anie rozkłady jazdy na kierunku 
pieszyckim. 

  Łukasz Masyk

Interaktywne Centrum Posza-
nowania Energii zostało utworzone 
na bazie zabytkowej przepompow-
ni wody, należącej niegdyś do by-
łego zakładu Bielbaw. Dzięki pozy-
skanym przez miasto funduszom 
z Unii Europejskiej oraz z fundacji 
DBU, udało się uratować od znisz-
czenia wyjątkowy na europejską 
skalę zabytek, wyposażyć go w 
niezbędną infrastrukturę  i ponow-
nie udostępnić go mieszkańcom. 

Dzięki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej zrealizowano kolejny projekt
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Rodz-
iny organizuje:

W ramach realizacji projektu 
„Dać szansę” współfinansowanego 
ze środków EFS POKL, Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1:

- w miesiącu czerwcu – „Wa-
kacje w kolorach tęczy” – impre-
za plenerowa skierowana głównie 
do dzieci z okazji zakończenia roku 
szkolnego. W uroczystości wezmą 
udział zarówno dzieci jak i ich ro-
dzice. Celem festynu jest integracja 
społeczności lokalnej. Dzięki zaba-
wie dzieci będą mogły przyswajać 
sobie normy społecznego zachowa-
nia, usprawniają się w nich poszcze-
gólne narządy zmysłowe, rozwijają 
sprawności motoryczne, wyrabiają 
się nawyki i przyzwyczajenia, kształ-
tują pojęcia i wartości moralne. To 
właśnie w zabawie dzieci uczą się 
rozumieć siebie, poznawać swo-
je wzajemne potrzeby, możliwości, 
słabe i mocne strony. Uczą się sym-
patii i zaufania do kolegów, pobu-
dzają inwencję twórczą, przełamu-
ją swoją nieśmiałość i zażenowanie 
oraz pokazują swoje dobre strony, 
poprzez co szybciej osiągają dojrza-
łość szkolną i zyskują cenne umie-
jętności obcowania z grupą

W ramach Programu „Bielaw-
skie Centrum Aktywności Lokalnej” 
– Program Rewitalizacji Społecznej 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS

26 maja – „Dzień matki i 
ojca” – uczestnicy Klubu CAL (dzie-
ci) zorganizują dla swoich rodziców 
spotkanie z okazji ich święta. Pod-
czas spotkania planowane są wy-
stępy artystyczne oraz wspólne 
zabawy mające na celu zintegro-

OPS Bielawa - Międzynarodowy Dzień Rodziny

Każdy z nas codziennie wy-
twarza w domu, pracy, szkole itp. 
duże ilości tworzyw sztucznych 
i metali. Odpady te powinny być 
poddane segregacji w miejscu ich 
wytworzenia. 

W naszym mieście tworzy-
wa sztuczne i metale zbierane są 
w żółtych pojemnikach (zabudowa 
wielorodzinna) lub w żółtych wor-
kach (zabudowa jednorodzinna).

Do pojemnika / worka na two-
rzywa sztuczne i metale należy 
wrzucać:
• plastikowe torebki, worki, rekla-

mówki i inne folie,
• plastikowe zgniecione butelki po 

napojach,
• plastikowe opakowania po żyw-

ności tj. po jogurtach, margary-
nach,

• puste plastikowe opakowania po 
kosmetykach,

• opakowania po chemii gospodar-
czej i środkach czystości,

• plastikowe zakrętki,
• drobny złom żelazny i metale ko-

lorowe,
• metalowe opakowania po produk-

tach spożywczych, np. puszki po 
napojach, konserwach,

• metalowe kapsle z butelek, za-
krętki ze słoików i innych pojem-
ników.

Do pojemnika / worka w kolo-
rze żółtym nie należy wrzucać:
• tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego (strzykawki, wenflo-
ny),

• butelek i pojemników z zawarto-
ścią,

• zabrudzonych i tłustych plastiko-
wych torebek, woreczków, rekla-
mówek i innych folii,

• opakowań i butelek po olejach, 
smarach,

• puszek i pojemników po farbach i 
lakierach,

• opakowań po aerozolach (dez-
odorantach, bitej śmietanie, środ-
kach czystości), 

• zabawek z tworzyw sztucznych,
• kartonów po mleku, sokach, na-

pojach,
• zużytego sprzętu AGD,
• styropianu.

Obok pojemników na selek-
tywną zbiórkę nie należy zosta-
wiać:
• mebli ogrodowych (np. plastikowe 

krzesła, stoły), paneli z tworzyw 
sztucznych, zderzaków samocho-
dowych,

• obudów z tworzyw sztucznych np. 
z telewizorów, koszy od kosiarek 
itp.

• plastikowych doniczek, misek, 
wiaderek itp.

 Przypominamy, że po-
jemniki do selektywnej zbiórki od-
padów opróżniane są w zależno-
ści od potrzeb, nie dopuszczając 
jednak do ich przepełnienia, nato-
miast odbiór worków na selektywną 
zbiórkę odbywa się raz w miesiącu 
(zgodnie z harmonogramem). W 
przypadku gdy właściciel nierucho-
mości posiada duże ilości tworzyw 
sztucznych i metali, może je nieod-
płatnie dostarczyć do PSZOK-a (ul. 
Ceglana 2).

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Bielawy 
(tworzywa sztuczne i metale)

Bielawa przyłączyła się do 
drugiej edycji ekologicznej ak-
cji pod hasłem Listy dla Ziemi. Do 
końca kwietnia ponad 300 tysięcy 
uczniów z ponad 300 gmin z całej 
Polski zasiadło do pisania listów. 
Bielawscy uczniowie oraz przed-
szkolaki również przygotowali 
listy, które dotyczyły ekologii i 
poszanowania środowiska natu-
ralnego.

Miasta, które włączyły się do 
akcji, otrzymały specjalne pakie-
ty edukacyjne i scenariusze zajęć. 
Powstały one przy współpracy z 
dydaktykiem biologii i edukacji śro-
dowiskowej. Z materiałów ucznio-
wie dowiedzieli się, jakie są źródła 
zanieczyszczeń powietrza, czym 
jest niska emisja, dlaczego palenie 
śmieci w piecach jest niebezpiecz-
ne.

Listy trafiły także do 
rodziców i stały się bodźcem do 
podjęcia dyskusji ekologicznej 
oraz aktywnego włączenia się w 
pomoc środowisku. Na drugiej 
stronie papieru listowego znala-
zły się bowiem porady oraz wolne 
miejsce na zapisanie 3 pomysłów 
na ekologiczne działania, np. posa-
dzenie drzewa, robienie zakupów 
w torbach wielokrotnego użytku czy 
rezygnacja z jazdy samochodem 
na rzecz komunikacji miejskiej lub 
roweru. Członkowie rodziny wybio-
rą spośród siebie Strażnika, który 
będzie pilnował, by podjęte zobo-
wiązania zostały zrealizowane.

Na tym jednak droga li-
stów się nie skończy. Nauczy-
ciele w placówkach zorgani-
zowali wewnętrzne konkursy, 
podczas których wyłonili 
najpiękniejsze ich zdaniem 
listy. Każda szkoła jeden z ta-
kich listów mogła przysłać do 
Fundacji Ekologicznej Arka. 
Nadesłane prace z kolei wezmą 
udział w konkursie na Najpięk-
niejszy list dla Ziemi. Motywa-
cja do pisania była spora, bo na 

Listy dla Ziemi

uczestników konkursu czeka aż 
100 nagród ufundowanych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Laureaci wybierani będą w 

trzech kategoriach (przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja) i 
dwoma sposobami, bo przez in-
ternautów oraz jury.

  Łukasz Masyk

29 kwietnia bielawski Zarząd 
Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
zorganizował dla członków orga-
nizacji wielkanocne śniadanie „Ja-
jeczko”. Gośćmi spotkania byli: Le-
szek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy, który przy-
byłym na spotkanie złożył w imieniu 
władz miasta życzenia świąteczne, 
Mariusz Pach – wiceburmistrz Bie-
lawy, który przedstawił najbliższe 
zamierzenia inwestycyjne w mie-
ście oraz Beata Jagieła-Pastusz-

ka – kierownik Referatu Spraw 
Społecznych i Działalności Gospo-
darczej w Urzędzie Miasta.

Świąteczne życzenia złożył 
także Tadeusz Kowalczyk – prze-
wodniczący Zarządu, dziękując 
gościom za udział w spotkaniu, a 
następnie zachęcił wszystkich do 
spróbowania przygotowanych na 
spotkanie potraw świątecznych: 
barszczu, jajek, wędlin, ciast i owo-
ców.

  B. Lesiewicz

Śniadanie wielkanocne „Jajeczko”

wanie rodziny, pokazanie alterna-
tywnych form spędzania wolnego 
czasu z dzieckiem raz integracja 
społeczności lokalnej.

Termin realizacji poszczegól-
nych wydarzeń może ulec zmianie 
ze względu na warunki pogodowe.

Michał Słota, OPS Bielawa
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Młodzież z Dolnego Śląska w 
wieku 16-20 lat może skorzystać z 
dofinansowanych praktyk w Niem-
czech. Na chętnych czeka jeszcze 
30 miejsc na dwutygodniowych sta-
żach zawodowych w ramach pro-
jektu „Praktyka czyni mistrza” reali-
zowanego przez Fundację „Learn 
Co”. Obecnie na praktykach prze-
bywa druga grupa uczniów, a w niej 
2 uczniów                     Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości               
w Bielawie. 

Uczestnicy projektu to mło-
dzież szkół zawodowych kształcą-
cy się w zawodach związanych z 
budownictwem. Uczniowie z  Bie-
lawy Arkadiusz Paluszek (1. kla-
sa) i Wojciech Janecki (3. klasa) w 
szkole poznają tajniki zawodu mu-
rarz-tynkarz. Staż rozpoczął się 31 
marca 2014 r. Tego dnia uczestni-
cy projektu poznali mistrzów z nie-
mieckich przedsiębiorstw, którzy 
przez dwa tygodnie będą ich na-
uczycielami. Każdy ze stażystów 
odbywa praktyki w innej firmie. 
Pierwszy dzień to trochę niepew-
ności o to jak się porozumieć i czy 
sobie poradzę. Po kilku godzinach 
każdy z uczniów nabiera pewno-
ści, że posiada duże umiejętności 
i świetnie sobie poradzi. Część po 
niemiecku, część po angielsku. 
Wojtek opowiada, że na praktykach 
uczył się od opiekunów fachowych 
słówek po niemiecku i starał się też 
nauczyć Niemców polskich okre-
śleń. Jak stwierdził część rzeczy 
ma taką samą nazwę po polsku jak 
i po niemiecku co dużo ułatwiało. 

W trakcie stażu polscy ucznio-
wie zyskują uznanie w oczach nie-
mieckich szefów i dostają coraz 
bardziej odpowiedzialne zadania. 
Stażyści z Bielawy chwalą się, że 
sami wylewali fundament pod pod-

jazd dla samochodów, posadzkę 
w mieszkaniu, a także murowali 
schody z betonowych bloczków i 
krawężniki. Mimo, że staże odby-
wają się w Görlitz i od Polski dzie-
li tylko most na Nysie Łużyckiej, to 
jak mówią uczniowie, praktyki tutaj 
są daleko i inne od tych polskich. 
W ciągu dwóch tygodni robiłem 
większość rzeczy,                o któ-
rych uczyliśmy się w szkole – mówi 
Arek.

 Staże w ramach projektu 
„Praktyka czyni mistrza” fundacji 
„Learn Co” to również bogaty pro-
gram kulturowy. W czasie weeken-
du grupa była na wycieczce m.in. 
w Dreźnie gdzie zwiedzała muzea 
oraz najważniejsze zabytki, odwie-
dziła ZOO oraz była na wizycie w 
Browarze Landskron. 

Projekt „Praktyka czyni mi-
strza” realizowany przez Funda-
cję „Learn Co” finansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
zasadach Programu Leonardo da 
Vinci. 

Koordynator projektu: 
Monika Przeniosło
Dyrektor szkoły: Maria Tomsia

Uczniowie z szkoły na stażu w Niemczech.

Z okazji Światowego Dnia 
Ziemi ogłoszony został konkurs 
plastyczny dla dzieci pod hasłem 
„Ziemię szanuję więc śmieci 
segreguję”. Dziś znamy już wyniki 
konkursu, którego celem była pro-
mocja ekologii i poszanowania śro-
dowiska naturalnego.

W konkursie zostały złożo-
ne 3 prace. Komisja konkursowa 
oceniała zgodność pracy z te-
matem konkursu, pomysłowość 

wykonania oraz estetykę. 
Tym razem nie wybrano zwy-

cięzcy, ale biorąc pod uwagę wnie-
siony trud i starania uczestników 
konkursu, Komisja postanowiła wy-
różnić wszystkie prace. Ich autor-
kami są uczennice klasy VIc Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie: Nikola Pi-
chniarczyk, Zofia Urbanowicz i 
Aleksandra Krakowiak. 

  Łukasz Masyk

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci

27 marca w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki zebrała się komi-
sja w składzie: Ewa Glura – Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
artysta malarz, Barbara Lesiewicz 
– Wiadomości Bielawskie, Anna 
Kulik – Tygodnik Dzierżoniowski i 
Leszek Stróżyk – Przewodniczą-
cy RM w Bielawie, która obejrzała 
78 prac zgłoszonych do konkursu z 
całego Powiatu Dzierżoniowskiego 
i zdecydowała:

Kategoria „JAJO Z KLASĄ” - 
1. Milena Bizoń, 2. Kacper Środoń, 
3. Zbigniew Odzimkowski.

Jury w kategorii JAJA Z FAN-
TAZJĄ miało trudny wybór. Wszyst-
kie prace w tej kategorii zasługują 
na uznanie i oceniło: 1. Katarzy-
na Bzdeń, 2. Grzegorz Sternalski, 
3. Anita Satory. Wyróżnienia: Artur 
Świegot, Anna Szczyrkowska, Edy-
ta Kargul, Maja Plak, Natalia Skwa-
rek.

Dyplom Uznania za udział w 
konkursie i różnorodność wykona-
nych prac przyznało Przedszkolu 
Niepublicznemu z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bielawie oraz grupie 
Art Terapii BCAL.

KONKURS NA JAJA ROZSTRZYGNIĘTY!



6

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich 
zwróciło się do oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie 
z propozycją wspólnego ustanowienie odznaki tu-
rystycznej pod nazwą „Znam Góry Sowie”.  Pomysł 
ten zyskał akceptację Prezesa PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich pana Stanisława Grochocińskiego i tak od 
sezonu turystycznego 2014 będzie ona dostępna dla 
turystów.

 STGGS zdecydowało się pokryć koszty druku 
Książeczki Weryfikacyjnej oraz tłoczenia odznak, a 
PTTK Ząbkowice będzie sprawowało nadzór weryfi-
kacyjny nad Odznaką oraz jej nadawanie. 

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania 
Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa 
górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych 
znajdujących się na terenie Gór Sowich, a skierowa-
ny jest głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich oraz oczywiście do 
dorosłych.

Wytypowaliśmy 30 lokalizacji (atrakcji turystycz-
nych, miejsc, szczytów, schronisk), których zdoby-
cie (odwiedzenie) będzie uprawniało do noszenia 
odznaki „Znam Góry Sowie”. Odznaka będzie po-
siadała 2 stopnie: Mała i Duża. Podpisanie Porozu-
mienia pomiędzy obiema organizacjami nastąpi pod-
czas Walnego Zebrania Delegatów STGGS w dniu 
22.05.2014r. Regulamin będzie niebawem dostępny 
na stronie Stowarzyszenia oraz PTTK Ząbkowice, a  
Książeczka Weryfikacyjna będzie dostępna w punk-
tach IT poszczególnych gmin członkowskich, biurze 
STGGS, PTTK Ząbkowice oraz w niektórych lokaliza-
cjach Odznaki.

Wykaz lokalizacji:
lp.	 obiekt	 Mała	Odznaka	 gmina
1	 atrakcja	 Domek	Myśliwski	i	Galeria	Rzeźb	w	Jodłowniku	
	 	 	 Dzierżoniów
2	 atrakcja	 Kompleks	Włodarz	 Walim
3	 atrakcja	 Kościół	MB	Śnieżnej	w	Sierpnicy	 Głuszyca
4	 szczyt	 Rymarz	 Nowa	Ruda
5	 atrakcja	 Schronisko	„Sowa”	 Nowa	Ruda
6	 atrakcja	 Schronisko	„Zygmuntówka”	 Nowa	Ruda
7	 szczyt	 Słoneczna																									Nowa	Ruda	/	Bielawa
8	 atrakcja	 Sztolnie	Walimskie	 Walim
9	 szczyt	 Wielka	Sowa	 Pieszyce
10	 atrakcja	 Wieża	widokowa	Kościoła	pw.	
	 	 WNMP	w	Bielawie	Bielawa

lp.	 obiekt	 Duża	Odznaka	 gmina
11	 szczyt	 Czeszka	 Stoszowice
12	 atrakcja	 Fort	Donżon	 Stoszowice
13	 szczyt	 Popielak	 Dzierżoniów
14	 szczyt	 Kalenica	 Bielawa
15	 miejsce	 Kamień	Trzech	Granic	 Stoszowice
16	 atrakcja	 Kompleks	Osówka	 Głuszyca
17	 miejsce	 Kroacka	Studzienka	 Świdnica
18	 szczyt	 Mała	Sowa	 Walim
19 atrakcja Muzeum	Techniki	Militarnej	Molke	SIII		Nowa	Ruda
20 atrakcja Podziemna	Trasa	i	Muzeum	Górnictwa	Nowa	Ruda
21	 atrakcja	 Pałac	w	Pieszycach	 Pieszyce
22	 atrakcja	 Przejazd	pociągiem	na	trasie	
	 	 Nowa	Ruda	-	Głuszyca			Nowa	Ruda	/	Głuszyca
23	 atrakcja	 Schronisko	„Bukowa	Chata”	 Nowa	Ruda
24	 atrakcja	 Schronisko	„Orzeł”	 Nowa	Ruda
25	 miejsce	 Smocza	Jama	w	Kamionkach	 Pieszyce
26 atrakcja Ścieżka	edukacyjna	„Czarny	Rycerz”	Pieszyce
27	 szczyt	 Włodarz	 Walim
28	 szczyt	 Włodzicka	Góra	 Nowa	Ruda
29	 atrakcja	 Zamek	Grodno	 Walim
30	 atrakcja	 Zapora	na	Jeziorze	Lubachowskim	Walim

Kolejnym działaniem, jakie zrealizuje STGGS 
jest oznakowanie 20 najwyższych szczytów Gór So-
wich + 5 o szczególnym znaczeniu turystycznym w 
nowe tablice z podaniem wysokości i koordynatami 
GPS. 

Takie działanie ma kilka celów: służy poprawie 

Odznaka turystyczna „Znam Góry Sowie”

bezpieczeństwa w Górach Sowich poprzez podanie 
dokładnych danych GPS, które pozwolą np. na bez-
błędne dotarcie na miejsce ratownikom GOPR, ozna-
kowanie tych szczytów pozwoli nam w przyszłości 
ustanowić odznakę „Zdobywcy Korony Gór Sowich”. 
Wychodzi także naprzeciw nowym czasom i nowym 
wymaganiom wszechobecnej techniki i technologii, 
które wdzierają się również i w nasze góry. 

Jako ciekawostka, chcemy Państwa poinfor-
mować, że w Górach Sowich  mamy 166 opisanych 
szczytów + kilka nie nazwanych. Te dane obejmują 
również Wzgórza Włodzickie, które nie do końca  są 
częścią Gór Sowich, ale że są dość ściśle z nimi zwią-
zane, to i one zostały zawarte w tej statystyce. Wy-

kazem wraz z podaniem wysokości, lokalizacją oraz 
koordynatami GPS dysponuje biuro STGGS, a nie-
bawem także na www.gorysowie.org. Oznakowanie 
szczytów powinno się zakończyć do 18 maja.

lp. Szczyt   wysokość szerokość (N) długość (`E)
1 Wielka Sowa 1015 N 50° 40′ 48″ E 16° 29′ 08″
2 Mała Sowa 972 N 50° 40′ 57″  E 16° 27′ 54″
3 Kalenica 964 N 50° 38′ 36″ E 16° 32′ 49″
4 Słoneczna 949 N 50° 38′ 55″ E 16° 32′ 41″
5 Grabina 946 N 50° 39′ 25″ E 16° 29′ 42″
6 Koziołki 935 N 50° 39′ 16″ E 16° 29′ 60″
7 Kozia Równia 930 N 50° 39′ 49″ E 16° 30′ 34″
8 Sokolica 915 N 50° 40′ 13″ E 16° 28′ 42″
9 Rymarz 913 N 50° 39 ′03″ E 16° 31′ 59″
10 Kozie Siodło 887 N 50° 40′ 05″ E 16° 30′ 15″
11 Żmij 887 N 50° 38′ 12″ E 16° 32′ 55″
12 Sokół 862 N 50° 39′ 46″ E 16° 27′ 17″
13 Popielak 860 N 50° 38′ 01″ E 16° 33′ 37″
14 Niczyja 858 N 50° 39′ 39″ E 16° 27′ 11″
15 Malinowa 835 N 50° 35′ 50″  E 16° 36′ 08″
16 Wroniec 835 N 50° 41′ 29″ E 16° 28′ 53″
17 Szeroka 827 N 50° 36′ 45″ E 16° 35′ 59″
18 Kamień 820 N 50° 37′ 41″ E 16° 33′ 34″
19 Włodarz 811 N 50° 41′ 44″ E 16° 24′ 35″
20 Gołębia 810 N 50° 35′ 49″ E 16° 36′ 23″
21 Włodzicka Góra 757 N 50° 37′ 33″ E 16° 26′ 09″
22 Czeszka 742 N 50° 37′ 43″ E 16° 36′ 24″
23 Gontowa 723 N 50° 39′ 11″ E 16° 27′ 39″
24 Osówka 716 N 50° 40′ 39″ E 16° 25′ 11″
25 Soboń 716 N 50° 41′ 19″ E 16° 24′ 28″

Biuro STGGS
Ireneusz Rogalski

Często fascynujemy się cu-
dami świata, niezwykłymi krajo-
brazami dzikiej przyrody, a nie do-
strzegamy piękna naszej rodzimej 
przyrody, obojętnie przechodzimy 
obok zachwycających pejzaży i za-
bytków architektury 

13 kwietnia 2014r. po raz 
piętnasty uczniowie klas IV-VI 
bielawskich szkół  rywalizowali  
o tytuł „Odkrywcy Skarbów Biela-
wy” i „Odkrywcy Uroków Bielawy” 
w konkursie organizowanym przez 
Ekologiczną Szkołę Podstawowa 
nr 7 w Bielawie. 

W pierwszej części kon-
kursu uczniowie wcielali się w 
rolę przewodnika, opowiadając  
o historii Bielawy, jej zabytkach, 
atrakcjach turystycznych,  swo-
je opowieści ubarwiali licznymi le-
gendami związanymi z Bielawą i 
Górami Sowimi.  W drugiej części 
uczniowie przedstawiali swoje pre-
zentacje multimedialne, ukazując 
uroki Bielawy z jej cennymi zabyt-
kami i osobliwościami, a także po-
kazując zmiany jakie dokonały się 
w mieście przez ostatnich 10 lat. 
Uczniowie udowodnili , że dosko-
nale znają swoją ”Małą Ojczyznę”, 
potrafią się nią pochwalić i są z niej 
dumni.

Występy uczniów i ich pre-
zentacje oceniała  komisja konkur-
sowa w składzie : pani  Ewa Glu-
ra - prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Bielawy, pan Tadeusz Łazowski – 
honorowy obywatel miasta Bielawa 
oraz pan Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej, która 
przyznała następujące miejsca:

„Odkrywca Skarbów Bielawy”
I miejsce - Julia Budziszew-

ska, Szkoła Podstawowa nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi 

II miejsce - Dominik Marut, 
Zespół Szkół Społecznych 

III miejsce – Natalia Pasek, 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7

IV miejsce – Izabela Czerwiń-
ska, Szkoła Podstawowa nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi 

„Odkrywca Uroków Bielawy”. 
I miejsce - Julia Barczyk, Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce - Victor Pankowski, 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi 

III miejsce - Aleksandra Hor-
dy, Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi 

IV miejsce - Jakub Denis, Ze-
spół Szkół Społecznych 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy, nagrody i upominki. 
Laureaci I miejsc wystąpią na uro-
czystej sesji Rady Miasta i swoimi 
prezentacjami uświetnią obchody 
90 rocznicy nadania Bielawie praw 
miejskich i 10 rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

opracowała 
mgr Anna Kuś-Smaga

Odkrywcy Skarbów Bielawy”
i „Odkrywcy Uroków Bielawy

28 kwietnia w świetlicy  Gim-
nazjum nr 2 w Bielawie odbyły się 
VII Mini Prezentacje Szkół Ponad-
gimnazjalnych Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Przed uczniami klas 
III swoją ofertę edukacyjną na rok 
szkolny 2014/2015 zaprezentowa-
ło 9 placówek. Każdy z przedsta-
wicieli szkół, w skład których wcho-
dzili dyrektorzy, nauczyciele oraz 
uczniowie, przedstawiał atuty swo-
jej oferty, zachęcając trzecioklasi-
stów, by właśnie ich szkołę wybrali. 
Stoiska placówek były dobrze przy-
gotowane, niektóre wzbogacone o 
efekty pracy twórczej  uczniów z  
danego kierunku. 

Gimnazjaliści mieli okazję za-
dać nurtujące ich pytania, dopytać 
o szczegóły proponowanych kie-

Spotkanie informacyjne dla uczniów klas III

runków, zapotrzebowanie na nie na  
rynku pracy, atmosferę panującą 
w szkole, wymagania nauczycieli 
oraz zaplecze bazy dydaktycznej. 

Każdy potencjalny absolwent 
naszej szkoły otrzymał ulotkę infor-
macyjną.

Gimnazjaliści i tak podejmą 
decyzję sami zgodnie z zaintere-
sowaniami, preferencjami i predys-
pozycjami, ale dobra  znajomość 
proponowanej oferty na pewno im 
to ułatwi i pomoże podjąć pierwszą 
najważniejszą decyzję ich życiu.

Zachęcam do przeglądania 
oferty edukacyjnej szkół na stronie 
www.dolnoslaskie.edu.com.pl. 

 Doradca Zawodowy
 Małgorzata Bieżanowska

Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się 1 czerwca.

Artykuły, dla których zabrakło miejsca w tym wydaniu gazety, 
ukażą się w jej wydaniu następnym.

Laureaci konkursu z przewodniczącym Rady Leszkiem Stróżykiem
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Przy pięknej słonecznej pogodzie na OWW „Sudety” w 
Bielawie odbył się organizowany przez SLD Piknik Rekreacyj-
no-Sportowy dla wszystkich. Podczas Pikniku rozgrywane 
były turnieje sportowe

Turniej Plażowej Piłki siatkowej - I miejsce – DEMO-
NY WIEJSKA GÓRKA, II miejsce – SOWIE BROWARY, III 
miejsce – KOWCZE, IV miejsce – MIKST 1.

Streetball (turniej koszykówki ulicznej) - I miejsce – 
Nieuchwytni, II miejsce – ARK–MED, III miejsce – B-BALL-
KAIDA, IV miejsce –BIMBROWNICY.

Turniej w  Warcabach: W symultanie przeciwko Mi-
strzowi Światowej Federacji Warcabowej Oskarowi Budiso-
wi grało 52 zawodników – niestety, nikomu nie udało się wy-
grać, ale walka z MISTRZEM to już sukces!

Rodzinny Turniej o Tytuł Mistrza Rodzinne-
go Majówki prowadził arcymistrz Krajowy Stanisław 
Urbanek, sędzią rundowym był Witold Bajkowski 
W RODZINNYM TURNIEJU O TYTUŁ MISTRZA RODZIN-
NEGO MAJÓWKI- I miejsce zajęła rodzina Bury, II miejsce 
rodzina Jurcewiczów, III miejsce zajęła rodzina Bajkow-
skich.

Wyniki rodzinne: w kategorii dziadek - I miejsce 
Szyszka Marek, II miejsce Jurcewicz Marian, III miejsce 
Bury Małgorzata, w kategorii rodzic - I miejsce  Olejnik 
Mariusz, II miejsce Jurcewicz Robert, III miejsce Bury Mi-
rosław, w kategorii orlik - I miejsce Jurcewicz Bartosz, II 
miejsce Bury Nikola, III miejsce Bury Wiktoria, w kategorii 
młodzik - I miejsce Bejkowska Malwina, II miejsce Jurce-
wicz Tomasz, III miejsce Hołub Magdalena, w kategorii ju-
nior młodszy - I miejsce Hołub Aleksandra, II miejsce Sob-
czak Dawid, III miejsce Czapla Karolina.

Punkty uzyskane podczas rozgrywek zostały zaliczone 
przez Polski Związek Warcabowy do podniesienia kategorii 
zawodniczej i tak uzyskali kategorie: IV - Hołub Aleksandra, 
V - Jurcewicz Robert, Olejnik Mariusz i Sobczuk Dawid. 
 Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, między inny-
mi konkurs plastyczny na temat „Moja rodzina i ja”. Wyniki 
kategoria do lat 7 - I miejsce Masyk Filip, II miejsce Mar-
czuk Aleksandra, III miejsce Kukuła Natalia, IV miejsce – 
Bajk Emanuel, kategoria 8-10 lat - I miejsce Olejnik Julia, 
II miejsce Łojek Sebastian, III miejsce – Marek Krzysztof, 
kategoria powyżej 10 lat - I miejsce Łojek Natalia, II miejsce 
Bobrowska Angelika, III miejsce Olbińska Natalia.

Zabawne malowanie twarzy dzieciom, przejażdżka 
bryczką i na koniu, zjeżdżalnia w dmuchanych zamkach – to 
kolejne atrakcje majowego dnia. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się wóz i sprzęt strażacki oraz sprzęt do nurkowania. 
Dużą radość dzieciom, rodzicom i dziadkom sprawiały wystę-
py dzieci na scenie w ramach  koncertu „Od przedszkola do 
Opola”.

Liczną grupę fanów zgromadziły pokazy modeli lata-
jących i walk zapaśniczych. Można było podziwiać piękno 
motocykli podczas pokazowej parady. Fani rowerów mogli 
oznaczyć swoje pojazdy światłami odblaskowymi, a siebie rę-
kawami i opaskami odblaskowymi.

Oglądać można było wystawę fotografii Konstantego 
Kawardzisa, malarstwa Mariana Wódkiewicza i Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy. Przeprowadzono również kiermasz książ-
ki, wróżenie z Kart Tarota.

Na estradzie występowały zespoły: Seniorzy z Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej „Nestor” w Bielawie, „Woli-
borzanki” z Woliborza, Górzanie z Piławy Górnej, „Macieje” 
z Ostroszowic. Orkiestra Dęta „Sart” zaprezentowała paradę 
i grała podczas wręczania nagród. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół ABBA COVER SHOW z S.O.S. Artyści z Teatru Prawdzi-
wego zaprezentowali się licznej widowni. Wśród uczestników 
festynu losowano sponsorowane nagrody. 

Poza terenem OWW ”Sudety” odbyły się następujące 
zawody: na boisku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami 
sportowymi odbył się Turniej Piłki Nożnej Dla Dzieci: I miejsce 
– UKS Szwecja, II miejsce – UKS Włochy, III miejsce – UKS 
Portugalia. Wyróżnienie (puchar) dla najlepszego zawodnika 
turnieju dla Oskara Konpko.

Na boisku przy ul. Polnej odbył się Turniej Piłki Noznej 
„Oldbojów”: I miejsce TBS BIELAWA, II miejsce HARRIS, III 
miejsce MŁODZI POLNA. Wyróżnienie (puchar) dla najstar-
szego zawodnika turnieju trafiło do Lecha Lawendowskiego

Na stawie Cegielnia odbyły się zawody spławikowe w 
klasyfikacjach: drużynowej - I miejsce – BROWNING Dzier-
żoniów, II miejsce – Strzelin – Łagiewniki, III miejsce – Zie-
loni oraz indywidualnej - I miejsce Żyłka Piotr, II miejsce 
Janus Jacek, III miejsce Chorożyński Marcin. Puchar za 
największą złowioną rybę otrzymał Olszewski Ryszard.

W Sali TKKF „Sowa” przy ul. Piastowskiej 2a w Bielawie 
odbyły się otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej 
i pistoletu (szczegóły w odrębnym artykule).

Swoje stoiska wystawiły: Kasa Wspólnota z siedzibą 
przy ul. Bankowej 1 w Bielawie, Optima – Finanse dla Domu, 
Pracownia Kostiumów i Dekoracji, Wyspa Koni z Ostroszowic.

Zwycięzcom gratulujemy, a przegranym życzymy 
wytrwałości i lepszych wyników w następnym roku.

Jerzy Jankowski
Zdjęcia Leszek Białek

Majówka 2014
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CANDIS – to nazwa progra-
mu terapeutycznego finansowane-
go przez miasto Bielawa, który jest 
skierowany dla osób powyżej 
16. roku życia zażywających 
marihuanę. W programie mogą 
uczestniczyć osoby, które chciały-
by zrezygnować z używania kono-
pi. Program obejmuje 10 bezpłat-
nych sesji, które w naszym mieście 

Candis - bezpłatny program terapeutyczny
realizują specjaliści z NZOZ Eu-
ro-Medica (ul. Wolności 97, tel. 
06975189876 lub 74 8330289).

Program CANDIS był już re-
alizowany w kilku krajach Europy 
Zachodniej, m.in. w Niemczech, 
Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii, 
gdzie dał bardzo dobre rezultaty.

Z badań przeprowadzonych 
w Niemczech wynika, iż 49 % osób, 

które ukończyły program CANDIS, 
zachowuje pełną abstynencję od 
przetworów konopi w pomiarach 
przeprowadzonych po 3 i 6 miesią-
cach od zakończenia leczenia.

Realizacja programu tera-
peutycznego rozpoczyna się w 
Bielawie w maju i potrwa do koń-
ca roku.

  Łukasz Masyk

Reprezentanci Środowisko-
wego Hufca Pracy w Dzierżonio-
wie, uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej CRRiMP w Bielawie w 
składzie Paweł Kuniawski i Adam 
Ślęzak, 23 kwietnia pod opieką wy-
chowawcy Doroty Sikorskiej wzię-
li udział w Wojewódzkim Konkursie 
„Sprawny w zawodzie - mecha-
nik pojazdów samochodowych”, 
którego celem było umożliwienie 
młodzieży sprawdzenie poziomu 
opanowania wiadomości i umie-
jętności zawodowych, kształtowa-
nie u uczestników konkursu odpo-
wiedzialności zawodowej za efekty 
realizowanych przez siebie zadań 
oraz odpowiednich postaw w za-
kresie bezpieczeństwa i przestrze-
gania procedur podczas wykony-
wania zawodu. 

Organizatorami konkursu 
byli: Dolnośląska Wojewódzka Ko-
menda OHP we Wrocławiu, Środo-
wiskowy Hufiec Pracy w Legnicy, 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Legnicy. W pierwszym etapie  
uczestnicy indywidualnie rozwiązy-
wali test wiedzy, składający się z 
32 pytań. Do kolejnego etapu prak-
tycznego uczestnicy przystąpili już 
drużynowo (2 osoby), by zmierzyć 

się z naprawą samochodów marki 
Polonez. Komisja w składzie: Zbi-
gniew Kałuża - Dyrektor CKP w 
Legnicy, Waldemar Chudziński - 
Zastępca Dyrektora oraz nauczy-
ciel CKP Pan Adam Orzechowski 
bacznie przyglądała się pracy oraz 
dokonywała oceny każdej wykony-
wanej czynności, organizacji sta-
nowiska roboczego, umiejętności 
i efektów praktycznego działania 
uczestników. Po podsumowaniu 
wyników i omówieniu przez komi-
sję oceniającą przebieg konkursu, 
wszystkie osoby biorące udział w 
rywalizacji otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i upominki. 

I choć nasza drużyna, zajmu-
jąc czwarte miejsce, nie będzie re-
prezentować Dolnego Śląska na eta-
pie ogólnopolskim konkursu, zdobyła  
jednak niepowtarzalne doświadcze-
nie i możliwość sprawdzenia siebie 
i  przygotowania do egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodo-
we w wykonywanym zawodzie, który 
już za kilka miesięcy. Chłopcy odby-
wają praktyczną naukę zawodu w 
firmie „AKSEL PLUS” w Bielawie u 
Pana Jakuba Błaszczyka.

Dorota Sikorska
Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

Konkurs „Sprawny w zawodzie”

Licealiści, uczniowie naszej 
szkoły, brali udział w uroczystych 
obchodach święta wojsk inżynie-
ryjnych  zwanych potocznie Dniem 
Sapera, obchodzonym w Polsce 
16 kwietnia w rocznicę forsowa-
nia Odry i Nysy Łużyckiej. Uroczy-
stość odbyła się we Wrocławiu, 
w przededniu święta  w Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych im. Gen. Jakuba 
Jasińskiego, z którym nasze Nie-
publiczne Liceum Ogólnokształ-
cące ma zawarte porozumienie o 
współpracy. Poczet sztandarowy 
wystawiony przez uczniów I i II kla-

Dzień Sapera 
sy liceum był jednym z 6 z woje-
wództwa dolnośląskiego biorących  
udział w tych uroczystościach. De-
filada, przemarsz i pokaz sprzę-
tu wojsk inżynieryjnych został za-
kończony żołnierskim  piknikiem 
nad Odrą, oczywiście z wojskową 
grochówką i kiełbaską.  Na zakoń-
czenie grupa rekonstrukcji histo-
rycznej zaprezentowała fragmenty 
wydarzeń historycznych z II wojny 
światowej. Spotkanie było okazją 
do nawiązania bliższej współpracy 
i kontaktów z wojskiem oraz z re-
prezentacjami innych szkół.

  Maria Myszka

8 kwietnia dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola Integracyjnego, 
prowadzonego przez Zgromadze-
nie Sióstr Augustianek, odwiedziły 
dział dziecięco-młodzieżowy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Piastowskiej 19c. Kolorowe mebel-
ki, mnóstwo książek na półeczkach, 
rysunki na ścianach zachwyciły 
przedszkolaki. Bibliotekarka Jolan-
ta Pawlak ciepło przywitała malu-
chy i zaprosiła grupę do poznania 
świata słoni. Znakomite rysunki i 
fotografie pochodzące z „Pamiętni-
ka małego słonia” Honor Head uka-
zały, jak małe słoniki bawią się i po-
znają świat, który je otacza. Dzieci 
dowiedziały się, że słoń „Nosem ła-
pie, pije nosem, nosem trąbi wielkim 
głosem i prawdziwym jest kolosem. 
Chroni się przed upałami, gdy wa-
chluje się uszami. A przemieszcza 
się stadami”. Zabawa w trąbienie i 
przechadzka w stylu słonia wprowa-
dziła ożywienie wśród uczestników 
spotkania. Na świecie żyją 2 gatunki 
słoni: afrykański i indyjski. 

Dzieci poznały bajkowe po-
stacie słonia Elmera i Pomelo. My-

ślicie, że ich skóra jest barwy sza-
rej? Nic bardziej mylnego. Jeden z 
nich jest cały w kratkę a drugi ró-
żowy. Czas spędzony na głośnym 
czytaniu bajki „Elmer i motylek” 
Davida McKee, rozpoznawanie 
kolorów i porównywanie wyglądu 
słoników z obrazków oraz figurek 
zaciekawił dzieci na tyle, że chętnie 
nauczycielka Marta Poradnik wy-
pożyczyła do wspólnego czytania 

Jak tu nie lubić słoni wiosną?

w przedszkolu książeczki z przygo-
dami Elmera i Pomelo, a także au-
diobooki „Ja to JA, TY to ty. Przy-
goda słonia” Ewy Bukowskiej oraz 
„Proszę słonia” Ludwika Jerzego 
Kerna. Te bajki uczą otwartości, 
odkrywają talenty najmłodszych, 
chwalą subtelność i inteligencję, 
ale przede wszystkim bawią naj-
młodsze dzieci. 

  Jolanta Pawlak

24 kwietnia odbyło się spotka-
nie bielawskiego Dyskusyjnego Klu-
bu Książki (DKK), na którym omawia-
no Małe cuda Cheryl Strayed i Czas 
tęsknoty Adriana Grzegorzewskiego.

W 2014 roku ukazała się naj-
nowsza książka Cheryl Strayed pt. 
Małe cuda, która została niezwykle cie-
pło przyjęta przez wydawców i czytel-
ników. Sukcesem okazała się również 
wcześniejsza powieść pisarki - Dzika 
droga. Małe cuda to zapis korespon-
dencji autorki z czytelnikami prowadzo-
nej w rubryce internetowego pisma lite-
rackiego. Dział kierowany przez Cheryl 
zaskarbił sobie rzeszę sympatyków, 
ponieważ rzeczywistość bywa brutal-
na, życie potrafi ciężko doświadczyć, 
a koleje ludzkich losów bywają kręte. 
„Przyjaciółka”, bo tak podpisywała się 
Cheryl Stayed, wspierała i dawała na-
dzieję swoim czytelnikom, gdy w ich ży-
ciu pojawiały się zawirowania. Ludzie 
zwracali się do niej, bo czuli z jej stro-
ny szczere zrozumienie i współczucie. 
„Przyjaciółka” z wielką mądrością i roz-

wagą odpisywała na każdy list. Nie była 
psychologiem ani terapeutką, a jej wy-
jątkowość wynikała z ogromnej empatii 
oraz własnego bagażu doświadczeń. 
Życie nie oszczędzało Cheryl, do-
świadczyła wiele złego. Jako dziecko 
była molestowana, przeżyła też śmierć 
matki - sama musiała uporać się z wie-
loma demonami. Małe cuda to książka 
mądra i wartościowa, ale też trudna, 
wywołująca wiele emocji i zmuszająca 
do myślenia. Nie jest to typowy porad-
nik, a raczej skarbnica dobrych wska-
zówek, jak żyć i pokonywać przeciwno-
ści losu. Zebrane w książce prawdziwe 
historie ludzi pogubionych i doświad-
czonych przez los oraz do bólu szczere 
rady, jak uporać się z cierpieniem, stra-
tą, prozą życia, mogą dać siłę innym 
ludziom znajdującym się w podobnej 
sytuacji. Książka Cheryl Strayed może 
okazać się także bardzo pomocna dla 
tych, którzy mają trudności w relacjach 
z osobami dotkniętymi życiową trage-
dią. Gdy nie chcemy być obojętni, a 
słowa pocieszenia wydają się pusty-
mi frazesami – „Przyjaciółka” radzi, by 
cierpliwie być, trwać i wspierać. 

Żyjemy w trudnych czasach, 
a świat jest pełen zagubionych lu-
dzi zadających sobie pytanie o głęb-
szy sens egzystencji - Cheryl Stayed 
odpowiada, że zawsze chodzi o na-
sze życie i o to, by wziąć za nie od-
powiedzialność. Czytając Małe cuda 
czytelnik funduje sobie silne emocje, 
ponieważ książka głęboko porusza, a 
momentami wręcz przygnębia. 

DKK działający przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie po-
leca tę pozycję wszystkim wrażliwym 
czytelnikom.

 Czas tęsknoty to debiut literac-
ki, pochodzącego z Dolnego Śląska, 
Adriana Grzegorzewskiego. Miłość 
do Kresów, z których pochodzili rodzi-
ce pisarza oraz jego dogłębne zain-
teresowanie literaturą i historią prze-
łożyły się na fabułę powieści. Zawiłe, 
wojenne losy całego narodu położyły 
się cieniem na dzieje rodziny pisarza.

Czas tęsknoty Adriana Grze-
gorzewskiego to opowieść o miłości. 
Nie tylko między bohaterami literac-
kimi, ale głównie do Kresów, tej nie 
zawsze pamiętanej krainy przed-

wojennej Polski. Autor sugestywnie 
przybliża sielski obraz pogranicza, na 
który kontrastem nakładają się nieła-
twe stosunki polsko-ukraińskie. Rzeź 
wołyńska, walki partyzantów, orga-
nizacja nacjonalistyczna OUN – oto 
tło dla niezwykłej miłości Polaka do 
Ukrainki. Przez recenzentów utwór 
porównywany jest do serialu „Czas 
honoru”, nam -czytelniczkom klubu 
- kojarzy się z powieściami Sienkie-
wicza, co tylko może dowodzić, że 

każdy odnajdzie w tej książce coś dla 
siebie: fakty historyczne, romans, no-
stalgiczne wspomnienie dawnej oj-
czyzny, czy podobieństwo do losów 
swojej rodziny.

Tematem majowego spotkania 
DKK (29.05.2014) będzie tragiczna 
historia Bronisławy Wajs, romskiej 
poetki - słynnej Papuszy, odkrytej 
przez Jerzego Ficowskiego i Juliana 
Tuwima.

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Małe cuda Cheryl Strayed i Czas tęsknoty Adriana Grzegorzewskiego 
- książki warte uwagi
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10 kwietnia, dzięki gościn-
ności Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki w Bielawie, odbył się już 
po raz piąty na Ziemi Dzierżoniow-
skiej Wojewódzki Przegląd Ama-
torskiej Twórczości Artystycznej 
Młodzieży OHP Dolnego Śląska 
pod nazwą „Kuźnia talentów” a  
współorganizował go Środowisko-
wy Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. 
Honorowy patronat objął senator 
RP Stanisław Jurcewicz.  T e g o -
rocznym hasłem przewodnim były 
słowa Oskara Wilde „Artysta może 
wyrazić wszystko”. Uczestnicy  na 
początku Przeglądu uczcili minutą 
ciszy 4. rocznicę Katastrofy Smo-
leńskiej, która przypadała właśnie 
tego dnia, a następnie obejrzeli w 
formie prezentacji multimedialnej 
na dużym ekranie „Kalejdoskop 
rocznic wielkich osobistości arty-
stycznych przypadających w 2014 
roku”. 

Kadra Środowiskowego Huf-
ca Pracy w Dzierżoniowie, aby 
ośmielić młodzież i przełamać stres 
przed jej występami, przygotowała 
na początku  imprezy niespodzian-
kę i wystąpiła sama na scenie z 
utworem „Pieśń odchodzących”, 
z gitarą i innymi instrumentami. A 
po przemówieniach oficjeli, m.in. 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy pana Leszka Stróżyka, 
który oprócz ciepłych słów w kie-
runku młodych artystów, zapre-
zentował na scenie wiersz „Plotka-
rzy dwóch” Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego oraz przemówieniu 
Kierownika Dziełu Kształcenia i 
Wychowania DWK OHP pani Ma-
rioli Skorupki, oficjalnie otwarto 
„Kuźnię talentów 2014” odpaleniem 
5 fontann na torcie, upamiętniając 
tym samym mały jubileusz Przeglą-
du. Wśród odpalających znalazł się 

przedstawiciel młodzieży wybrany 
z widowni, a w tle towarzyszył nam 
utwór, który wszyscy nucili ze sce-
ny i widowni „Ale to już było” Maryli 
Rodowicz.

Podczas tegorocznego Prze-
glądu uczestnicy z 18 jednostek za-
prezentowali 33 formy sceniczne w 
trzech kategoriach: muzyczno- wo-
kalnej, teatralnej i tanecznej. Wy-
stawę plastyczną przygotowano ze 
130 prac w formach płaskich i prze-
strzennych. 

Jury w składzie: przewodni-
cząca pani Wioletta Kania - psy-
cholog, instruktor tańca oraz człon-
kowie pani Justyna Sobaś, Anna  
Łuczak - przedstawicielki DWK 
OHP z działu kształcenia, pani Kry-
styna Panońko - przedstawicielka 
społeczności lokalnej, plastyczka 
amatorka, pan Marian Zając - ak-
tor amator oraz pan Piotr Szafran 
- dziennikarz lokalnej gazety,  przy-
znało po jednym wyróżnieniu w 
każdej kategorii scenicznej.

Mały jubileusz

WYRÓŻNIENIE  w formie ta-
necznej otrzymała Karolina Kono-
fał z HP w  Wołowie za taniec no-
woczesny do utworu „Low” Florida

WYRÓŻNIENIE w formie mu-
zyczno-wokalnej przyznano Rok-
sanie Pocik z HP w Ziębicach za 
piosenkę „Kiedy mnie już nie bę-
dzie” Seweryna Krajewskiego.

WYRÓŻNIENIE w formie te-
atralnej przypadło Karolinie Kono-
fał, Bartłomiejowi Czarny, Miriam 
Gołuch, Małgorzacie Ochmań-
skiej i Adrianowi Saladra z HP w 
Wołowie za pantominę „Dobro czy 
zło do utworu „Evrything”.

WYRÓŻNIENIE PUBLICZ-
NOŚCI powędrowało do duetu:  
Natalii Kryściak i Michała Ginte-
ra ze ŚHP w Górze za piosenkę 
„Wspomnienie” Anny Marii Jopek i 
Michała Żebrowskiego.

Laureaci otrzymali statuet-
ki, dyplomy i nagrody, a wszyscy 
artyści  występujący na scenie 
upominki. Dodatkowo każda jed-
nostka otrzymała grę edukacyjną 
„Memory” do świetlicy oraz dyplom 
za uczestnictwo.

Jury wyróżniło 20 prac pla-
stycznych: 3 z HP w Trzebnicy,1 
z 1-47 HP z Wrocławia, 3 z HP w 
Bielawie, 1 z  ŚHP w Jeleniej Gó-
rze, 2 ze HP w Strzelinie, 1 z HP w 
Bolesławcu, 1 z 1-50.

Działająca od dwudziestu czte-
rech lat belgijska Fundacja  „Vrien-
den van Polen”  (Przyjaciele  z Pol-
ski), której prezesem jest Aurĕle 
Bogaert,  zaprosiła w tym roku Bar-
barę Pachurę – założycielkę Pozy-
tywki, śpiewającą poetkę,kompo-
zytorkę, by wystąpiła 6 kwietnia ze 
swoim recitalem podczas organizo-
wanego w  Evergem  „Dnia Polski”. 
Belgowie bardzo ciepło przyjęli ar-
tystkę z Bielawy, która śpiewała swo-
je utwory, uprzednio przetłumaczone 
w części  na język flamandzki przez 
Aurĕle Bogaert. Barbara Pachura, 
która pojechała do Belgii wraz z przy-
jaciółmi z Polski, gościła  w domu 
państwa  Bogaert.

Skupiająca piętnastu człon-
ków fundacja dla dużej rzeszy lu-
dzi organizuje spotkania, podczas 
których Belgowie zbierają fundu-
sze przeznaczane dla   potrzebują-
cych  ludzi z Polski.  Przez wiele lat 
fundacja pomaga Polakom, np. ze  
Stalowej Woli, która w 2010 roku 
została partnerskim miastem Ever-
gem, ale  także potrzebującym oso-
bom z  Wrocławia, Krakowa czy z  
Bielawy. Taką  pomoc dziesięć lat 
temu otrzymał bielawianin chory na 
epilepsję, który musiał się poddać 
operacji.

W zeszłym roku fundacja 
przekazała  Stalowej Woli pięćdzie-
siąt  wózków inwalidzkich,  w tym 
roku uzyskane fundusze  także były 
przeznaczone na wcześniej  już za-
kupione wózki. Fundacja „Przy-
jaciele z Polski” przez wiele lat 

swojej działalności pomogła wielu 
ludziom, np. taką pomoc otrzymał 
chłopiec, który urodził się bez pal-
ców. Zakupiono dla niego specjalny 
komputer, aby mógł z niego korzy-
stać. Po wielu latach okazało się, 
że wykształcił się i pracuje jako in-
formatyk. 

Dużą pomoc fundacja za-
oferowała także  ludziom podczas 
powodzi w Polsce, szczególnie w 
Kamieńcu Ząbkowickim. W tym 
trudnym czasie Belgowie zorgani-
zowali 18-tonowy samochód cię-
żarowy, przywożąc meble i różne-
go rodzaju wyposażenie kuchenne, 
rozdzielone później dla najbardziej 
potrzebujących. 

Początkowo do Evergem 
przyjeżdżał chór ze Stalowej Woli, 
której dyrygentem był Stanisław 
Steczkowski. Regularnie przez 
wiele lat przyjeżdżały chóry z Pol-
ski, korzystając z gościnności Bel-
gów. Podobnie Belgowie co ja-
kiś czas  przyjeżdżali do Polski ze 
swoimi chórami i zawsze spoty-
kali się z serdecznym przyjęciem.  
Na organizowany każdego roku  
„Dzień Polski” przyjeżdżało wiele  
różnych zespołów i znanych osób 
z Polski, które prezentowały  tam 
swoją twórczość.  

Dla Barbary Pachury wyjazd 
do Evergem pozostanie na długo 
w pamięci, bo  nie tylko jej śpiew 
został ciepło przyjęty ale także zo-
stała otoczona wielką gościnnością 
ludzi, którzy  po prostu kochają Po-
laków.

Koncert w Evergem

Dział dziecięco-młodzieżowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Piastowskiej 19c przeprowadził 
sondę nt. „Kiedy czytam książki o 
chorych ludziach lub zwierzętach to 
czuję.”. Bez względu na wiek, czy-
telnicy odwiedzający dział w dniach 
od 11 do 25 kwietnia mogli oddać 
głos. Zadanie polegało na wybo-
rze jednego uczucia z trzech po-
danych: WZRUSZENIE, SMUTEK, 
WSPÓŁCZUCIE. Uczestnicy mie-
li niekiedy kłopot z wyborem od-
powiedzi A, B, C i nawet zdarzały 
się propozycje, aby dopisać odpo-
wiedź D. Miło, że rodzice najmłod-
szych czytelników pomagali wyja-
śnić znaczenie haseł i przypominali 
przeczytane teksty (najczęściej o 
chorych zwierzątkach). 

Po podsumowaniu odpowie-
dzi podajemy wyniki ankiety: 25 
osób wybrało WSPÓŁCZUCIE, 21 
głosów oddano na SMUTEK, 15 
uczestników odczuwa WZRUSZE-
NIE. Dziękujemy za wszystkie 61 
głosów. 

Kiedy czytam książki o chorych ludziach 
lub zwierzętach to czuję.

Po co dzieciom książki o cho-
robach? Pomagają radzić sobie z 
trudnymi emocjami, pojąć chorobę 
i związane z nią zmiany. W litera-
turze dla dzieci nie ma już tema-
tów zbyt trudnych. Książki, które 
w odpowiedni, ciekawy i przyswa-
jalny sposób poruszą temat cho-
roby oczywiście nie są skierowa-
ne wyłącznie do dzieci dotkniętych 
konkretnymi chorobami. To przede 
wszystkim wzruszające historie, 
które uczą dzieci rozumienia bliź-
niego, współczucia, ale też współ-
pracy. 

Poszukując książek traktują-
cych o chorobie warto sięgnąć po 
te tytuły: „Lądowanie rinowirusów: 
Przeziębienie” Wojciech Felesz-
ko, „Krzyś jest wyjątkowy: dla dzie-
ci o autyzmie” Charles A. Amenta, 
„Dwa serca anioła” Wojciech Wi-
dłak, „Olivier i zeszyt z marzeniami” 
Sally Nicholas, „Wyspa mojej sio-
stry” Katarzyna Ryrych. 

  Jolanta Pawlak

 „Miś pluszowy - popatrzcie sami siedzi na 
mojej półce z książkami. Mam dużo ksią-
żek. Książek jest tyle, że gdy je liczę, ciągle 
się mylę. A miś ciekawie zerka przez ramię, 
On zna je pewnie wszystkie na pamięć...”

24 marca br., w Dziale Dziecię-
co-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (MBP) przy ul. Piastowskiej 
19c, odbyło się uroczyste zakończe-
nie konkursu plastycznego „Mój ulubio-
ny Miś – bajkowy bohater na obrazku”. 
Zadanie polegało na przedstawieniu na 
obrazku techniką dowolną przygody Mi-
sia – bohatera książki.

Celem konkursu było  m. in. upo-
wszechnianie indywidualnych zaintereso-
wań dzieci, rozwijanie wyobraźni i umie-
jętności jej przekazywania, wyrażanie 
nastroju za pomocą ekspresji artystycznej.

Do organizatorów wpłynęło 190 
prac plastycznych od dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz szkolnym, spośród 
których jury w  składzie: Ewa Glura - pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy (TPB) 
jako przewodnicząca,  Małgorzata Gre-
iner - nauczyciel Zespołu Szkół i Zdzisław 
Golmont – fotograf, malarz-amator, biorąc 
pod uwagę wiek uczestnika, pomysłowość 
wykorzystanych materiałów, oryginalność 
oraz estetykę wykonania, wyłoniło 20 naj-
lepszych rysunków. Wszystkich zwycięz-
ców uhonorowano nagrodami książkowy-
mi i dyplomami.

Oto lista laureatów: Artur Albiń-
ski (lat 7 - PP nr 4), Emil Bielawski (lat 
7 – NP Montessori), Oliwia Pawlak (lat 
7 – PN „Wesołe Krasnoludki”), Mag-
dalena Sieczka (lat 6 – SPN), Natalia 
Stasiak (lat 5 – EPN), Wojtek Adam-
czyk (kl. III – SP 10), Anna Chlewic-
ka (kl. I – SP 10), Julia Skwara (kl. II 
– SP 10), Szymon Kubicz (kl. II – SP 
10), Alan Leśkiewicz (kl. III – SP 10), 
Zuzanna Oboza (kl. III – SP 10), Alek-
sandra Rosa (kl. II – SP 10), Julia Tlał-
ka (kl. III – SP 10), Lena Witkowska (kl. 

III – SP 10), Maja Czapla (kl. IV – SP 4), 
Wiktoria Mruk (kl. IV – SP 4), Patry-
cja Kowalska (kl. V – SP 10), Natalia 
Skwarek (kl. V – SP 10), Aleksandra 
Krakowiak (kl. VI – SP nr 10) i Joanna 
Baraniuk (kl. II - OSW).          

Na uroczystość wręczenia na-
gród i inauguracji wystawy najlepszych 
prac organizatorka konkursu, bibliote-
karka Jolanta Matuszczak, zaprosiła 
dyrektor MBP Urszulę Ubych, człon-
ków jury, oraz laureatów, którzy przyszli 
z osobami towarzyszącymi. 

Spotkanie przebiegało w bar-
dzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. 
Uczestniczyło w nim 55 osób. Na za-
kończenie „młodzi twórcy” z dumą po-
kazywali swoje prace i opowiadali o mi-
siach przedstawionych na obrazku.

Nagrodami konkursowymi, które 
wręczała dyrektor MBP wraz z członkami 
jury, były niezwykle pięknie ilustrowane 
serie książek: Ilustrowana encyklopedia, 
Nauka i eksperymenty, Moja pierwsza en-

cyklopedia, Pytania i odpowiedzi, Dlacze-
go to tak?! Te „Encyklopedie dla Dzieci” 
wprowadzą nagrodzonych w świat wie-
dzy i nauki, zaspokoją dziecięcą cieka-
wość świata i rozwiną ich pasję badacza, 
a doskonałe kolorowe zdjęcia ułatwią to 
osiągnąć. Dzieci cieszyły się z otrzyma-
nych książek, które z miejsca z ogrom-
nym zaciekawieniem przeglądały.           

Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia wystawy prac „młodych twórców” 
do MBP przy ul. Piastowskiej 19c. Z 
pewnością dostarczy każdemu widzo-
wi moc niepowtarzalnych wrażeń i prze-
niesie do cudownej bajkowej krainy mi-
siowych bohaterów.

Autorom nagrodzonych prac gra-
tulujemy. Wszystkim dzieciom i ich opie-
kunom dziękujemy za zainteresowanie 
naszym konkursem plastycznym i za-
chęcamy do licznego udziału w następ-
nych organizowanych przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Bielawie.  

 Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna
KONKURS: „MÓJ ULUBIONY MIŚ – BAJKOWY BOHATER NA OBRAZKU” – ROZSTRZYGNIĘTY !!!
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W sobotę 3 maja w Pieszy-
cach odbył się IV Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy dzieci i mło-
dzieży w zapasach w stylu wol-
nym. W zmaganiach na 3 matach 
uczestniczyło 150 zawodników z 
20 klubów z 3 Państw. Klub IRON 
BULLS BIELAWA w zawodach re-
prezentowali: Aleks Beck, Michał 
Marciniak, Oskar Stachura, Miko-
łaj Maciejewski, Franciszek oraz 
Antoni Koper, Szymon Masek 
oraz Mariusz Gurtaj. W zawodach 
złote medali zdobyli Oskar Sta-
chura oraz Antoni Koper. Srebr-
ne krążki wywalczyli Mikołaj Ma-
ciejewski, Aleks Beck, Mariusz 
Gurtaj. Brązowe medale w turnieju 
przypadły Szymonowi Masekowi 
oraz Michałowi Marciniakowi.  

Zawodnicy IRON BULLS Bie-
lawa  dzięki uprzejmości Władz 
Miasta w Bielawie oraz Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie 
mogą bez przeszkód uczestniczyć 
w treningach sportowych.

Podziękowania za wsparcie naszej 
drużyny należą się firmom EL MONT z 
Dzierżoniowa, DRG AGRO GROUP z Tu-
szyna oraz Festa Sport z Dzierżoniowa.

Na co dzień treningi odbywają się 
we wtorki czwartki oraz piątki 15 00 – 17 30.

Wszelkie informacje dostęp-
ne pod nr tel 693 981 359 – Norbert 
Warchoł 

Żelazne Byki pokazały „rogi na macie”

http://ironbullsbielawa.strefa.pl/
ht tps: / /www.facebook.com/pages/IRON-BULLS-Bielawa

/193164167523253?fref=ts

W dniu 1 maja w sali TKKF 
w Bielawie odbyły się OTWAR-
TE ZAWODY STRZELECKIE Z 
WIATRÓWKI. W zawodach wzięło 
udział 60 osób.

Uzyskane wyniki:
= KOBIETY: 1 miejsce Ju-

lia Kłos (Dzierżoniów) – 91 pkt., 2 
miejsce Monika Cukiernik (Biela-
wa) – 87 pkt., 3 miejsce Małgorzata 
Styrcz (Bielawa) – 81 pkt.

= KATEGORIA 15-17 LAT: 1 
miejsce Bartłomiej Januszkiewicz 
(Bielawa) – 87 pkt., 2 miejsce Mi-
chał Drzyzga (Bielawa) – 87 pkt., 3 
miejsce Damian Drzyzga (Bielawa) 
– 87 pkt.

= KATEGORIA 18-25 LAT: 1 
miejsce Łukasz Szubert (Bielawa) – 
94 pkt., 2 miejsce Paweł Bech (Dzier-
żoniów) – 88 pkt., 3 miejsce Bartło-
miej Cukiernik (Bielawa) – 85 pkt.

= KATEGORIA 26-50 LAT: 1 
miejsce Kłos Andrzej (Dzierżoniów) 

– 92 pkt., 2 miejsce Mariusz Strze-
mieczny (Bielawa) – 89 pkt., 3 miej-
sce Bogdan Taborek (Piława Gór-
na) – 86 pkt.

= KATEGORIA 51- STARSI: 
1 miejsce Józef Czerwiński (Słu-
pice) – 93 pkt., 2 miejsce Andrzej 
Walczuk (Bielawa) – 93 pkt., 3 miej-
sce Janusz Sulżyński (Bielawa) – 
87 pkt.

= KATEGORIA PISTOLET: 1 
miejsce Piotr Taborek (Piława Gór-
na) – 88 pkt., 2 miejsce Krzysztof 
Bech (Dzierżoniów) – 84 pkt., 3 
miejsce Julia Kłos (Dzierżoniów) – 
79 pkt.

Organizatorzy zawodów: 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko „Sowa” w Bie-
lawie, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
Dzierżoniów

Zawody dofinansowane 
przez: Gminę Bielawa i Powiat 
Dzierżoniowski

MAJÓWKOWE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI

Ośrodek Sportu i Rek-
reacji w Bielawie był organi-
zatorem zawodów pn. „Sz-
tafetowy Bieg Przełajowy o 
Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy”. Celem im-
prezy było upamiętnienie Święta 
Konstytucji 3-go Maja oraz propa-
gowanie wśród dzieci i młodzieży 
biegania, jako najprostszej i naj-
skuteczniejszej formy aktywności 
ruchowej. Honorowym starterem 
był przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk oraz za-
stępca burmistrza Miasta Biela-
wa Mariusz Pach. Do zawodów 
zgłosiły się szkoły podstawowe 
i gimnazjalne z Bielawy: Szko-
ła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie, Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa nr 7 
w Bielawie, Szkoła Podstawowa 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w 
Bielawie, Szkoła Społeczna STO w 
Bielawie , Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie, Gimnazjum nr 2 w Bielawie i 
Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bie-
lawie. 

Pierwszym etapem zawodów 
była sztafeta szkół podstawowych. 

Na dystansie 185 metrów rywali-
zowało 48 zawodników i zawodni-
czek z klas I-III. Następnie na tra-
sę o długości 575 metrów wybiegli 
uczniowie klas IV - VI. Zawodnicy z 
klas I-III szkół gimnazjalnych mie-
li także do pokonania dystans 575 
metrów. Wystartowało 84 zawodni-
ków i zawodniczek. 

Wyniki zawodów 
przedstawiają się następująco: 
SZTAFETA SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH KLAS I – VI: 1. Szko-
ła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie, 2. Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 w 
Bielawie, 3. Szkoła Podstawowa nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie,

SZTAFETA SZKÓŁ GIM-
NAZJALNYCH KLAS I – III: 1. 
Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 2. Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie, 3. Gimna-
zjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie.

Zwycięzcy zajmujący miejsca 
I - III otrzymali medale i puchary. 
Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my oraz życzymy dalszych sukce-
sów sportowych. Serdecznie zapra-
szamy na kolejne biegi w Bielawie.

Sztafetowy Bieg Przełajowy 
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy
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Od 11. do 13. kwietnia Klub 
Sportowy „OSiR” Bielawa przeby-
wał w słowackim Popradzie na XIX 
Międzynarodowych Zawodach 
Pływackich, zaliczanych do Pu-
charu Słowacji oraz VII Memori-
ale Filipa Lutza.

W tegorocznych zawodach 
uczestniczyła rekordowa liczba 51 
klubów i 660 zawodników ze Sło-
wacji, Izraela, Słowenii, Polski, 
Czech, Rumunii, Węgier i Ukrainy. 
Bielawscy pływacy przyjechali do 
Popradu, miejscowości położonej 
u podnóża Tatr, na zaproszenie za-
przyjaźnionego Klubu Pływackiego 
Aquacity Poprad. Nasz klub repre-
zentowali: Kamila Salamon, Julia 
Skwara, Emanuela Flisak, Diana 
Boczkowska, Oskar Ewulum, 
Damian Rak, Marceli Kołodziej, 
Marcin, Michał, Damian Drzyzga 
oraz Daniel Wiewiórka. 

Młodsze dzieci po raz pierwszy 
miały okazję rywalizować na dużym 50 
– metrowym basenie. Mimo ogrom-
nej konkurencji i my mogliśmy 
cieszyć się z medali. Kamila Sal-
amon wywalczyła złoto na 50 m sty-
lem grzbietowym oraz srebro na 100 
m stylem klasycznym. Niewiele zabra-
kło również Danielowi Wiewiórce, 
który na 50 m stylem motylkowym 
uplasował się tuż za podium. 

Międzynarodowe zawody 
w Popradzie były również okazją 
do nawiązania kontaktów z inny-
mi klubami i zaproszenia ich do 
przyjazdu na zawody pływackie 
do Bielawy. W tym roku, dzięki 
zaangażowaniu Urzędu Mia-
sta, OSiR w Bielawie oraz Klu-
bu Sportowego OSiR Bielawa, 
bielawski Puchar Lata został ro-
zszerzony do 2 dni. Będą mogły 
wziąć w nim udział starsze dzieci i 
młodzież.

Duże podziękowania za po-
moc w organizacji wyjazdu na Sło-
wację należą się Państwu Karoli-
nie i Markowi Drozdowskim oraz 
Panu Tomaszowi Musze. Po raz 
kolejny pokazali oni ogromne serce 
dla dzieci i ich rozwoju sportowego. 

  Łukasz Masyk

Dwa medale na Słowacji dla KS OSIR Bielawa

W dniach 26 – 27 kwietnia 
na Pływalni Aquarius w Bielawie 
odbyły się „XI Międzynarodowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w 
Pływaniu w Kategorii Masters - 
Puchar Polski Masters ”. Zawo-
dy otworzyli: Mariusz Pach - za-
stępca Burmistrza Bielawy oraz 
Ewa Zalewska - dyrektor OSiR 
w Bielawie, życząc zawodnikom 
niezapomnianych wrażeń, osią-
gnięcia, jak najlepszych wyników 
sportowych i dobrej zabawy. Po ofi-
cjalnym otwarciu zawodów swoje 
umiejętności zaprezentowały na-
sze synchronki pod opieką trenerki 
Magdaleny Szymczykiewicz. Jak 
zwykle pokaz dziewcząt był przy-
jęty gorącymi brawami. Po zakoń-
czeniu części artystycznej rozpo-
częły się zawody. 

W mistrzostwach wystar-
towało rekordowo 149 zawodni-
ków zrzeszonych w 37 klubach 
masters, którzy rywalizowali w 26 
konkurencjach w poszczególnych 
kategoriach wiekowych na dystan-
sach 50m, 100m i 200m. Wielu za-
wodników i zawodniczek poprawia-
ło swoje rekordy życiowe.

Puchar Burmistrza dla najlep-
szej zawodniczki i najlepszego za-
wodnika z Dolnego Śląska zdobyli: 
Małgorzata Bogdan reprezentują-
ca klub Redeco Wrocław oraz Da-
riusz Wolny również z klubu Rede-
co Wrocław.

I miejsce w sztafecie 4 x 50m 
stylem dowolnym mix wywalczy-
li zawodnicy z Masters Korona 
Kraków z czasem 2:02:16, dru-
gie miejsce zajęła sztafeta Rede-
co Wrocław z czasem 2:08:03, 
a trzecie miejsce UTW Masters 
Zgierz - czas 2:09:63.

W sztafecie 4 x 50 m stylem 
zmiennym I miejsce zdobyli zawod-
nicy z Masters Korona Kraków z 
czasem 2:16:98, drugie miejsce 
UTW  Masters Zgierz z czasem 
2:22:27, a trzecie miejsce Klub 
Sportowy Rekin Świebodzice - 
czas 2:25:97.

Nasi Mastersi zdobyli w su-
mie 8 medali w tym 7 złotych i 1 
srebrny.

Zawodnicy zajmujący miej-
sca I - III otrzymali medale oraz dy-
plomy, a zwycięzcy sztafet za miej-
sca I - III puchary.

Najstarszą zawodniczką za-
wodów była 75-letnia Ewa Macie-
rzewska z klubu Masters Wisła 
Kraków, a najstarszym zawodni-
kiem był bielawianin Czesław Mar-
ciak, który liczy 85 lat.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy zwycięstw i pobitych re-
kordów życiowych oraz dziękujemy 
za dostarczone emocje sportowe. 
Do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne są na 
stronie internetowej www.megatim-
ing.pl oraz www.osir.bielawa.pl

„XI Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w 
Pływaniu w Kategorii Masters - Puchar Polski Masters”

Na rozegranym 12-tego 
kwietnia w Bielawie Wiosennym 
Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów 
zagrały trzy zespoły: Beewatec Bie-
lawianka Bester Bielawa, Cuprum 
Lubin oraz Spartakus Jawor, czy-
li drużyny które prawdopodobnie 
będą walczyć w przyszłym sezonie 
o najwyższe pozycje na Dolnym 
Śląsku. Parę dni przed turniejem z 
udziału w turnieju zrezygnowały ze-
społy AZS Nysa oraz Victoria Wał-
brzych. Tym samym uczestniczące 
w turnieju drużyny mogły rozegrać 
po dwa mecze do trzech wygra-
nych setów.

W pierwszym spotkaniu tur-
nieju naprzeciw siebie stanęły ze-
społy, które przed tygodniem ry-
walizowały na podobnym turnieju 
w Lubinie. Wówczas lepsi okazali 
się siatkarze Cuprum Lubin, któ-
rzy 2:0 pokonali Beewatec Biela-
wiankę Bester Bielawa i zwycięży-
li w tych zawodach, a bielawianie 
zajęli tam drugie miejsce wyprze-
dzając Rataje Poznań i Blyskawicę 
Szczecin. Na Sali ZSO w Bielawie 
BBBB chciała bardzo się zrewan-
żować Cuprum i wszystko było na 
dobrej drodze w pierwszym secie 
do stanu 24:20.Wówczas to sta-
nęliśmy nie wykorzystując pięciu 
piłek setowych, natomiast goście 
zmotywowani odrobieniem wyda-
wałoby się beznadziejnego wyni-
ku poszli za ciosem i w drugiej pił-
ce setowej zwyciężyli w pierwszej 
partii 28:26. W drugim i trzecim se-
cie był już spektakl gry jednego ze-
społu. Cuprum Lubin wygrał zdecy-
dowanie dwie kolejne partie do 16 
oraz 18 i w całym spotkaniu zwy-
ciężył 3:0. Trener BBBB Jarosław 
Dusza nie mógł w tym dniu skorzy-
stać z podstawowego środkowe-
go bloku Michała Skwarcana i od 
drugiego seta rotował składem, ale 
zmiennicy nie wnosili poprawy gry 
bielawian w porównaniu z dobrym 
pierwszym setem.

W drugim spotkaniu turnieju 
naprzeciw siebie stanęły zespoły 
Cuprum Lubin i Spartakus Jawor. 
Trener Cuprum Norbert Śroń po 
zwycięstwie z BBBB dał odpocząć 

większości siatkarzom z podsta-
wowego składu, chłopaki wybrali 
się na obiad i basen Aquarius a po-
została siódemka rywalizowała ze 
Spartakusem. Lubin wygrał pewnie 
dwie pierwsze partie do 19 i 21, ale 
w trzecim secie nastąpił mały zwrot 
akcji. Jawor prowadził w nim od 
stanu 7:6 a później nawet 4 punk-
tami (12:8), ale siatkarze z zagłębia 
miedziowego zdołali doprowadzić 
do remisu 16:16 i 18:18. W tym 
momencie trenerka Spartakusa 
Dorota Wojtowicz-Śliwka wykorzy-
stała swój pierwszy czas i jej pod-
opieczni ponownie uzyskali cztero-
punktową przewagę, której już nie 
oddali do końca seta. Czwarty set, 
podobnie jak dwa pierwsze toczo-
ny był pod dyktando Cuprum i tym 
samym Lubin wygrał go do 22, w 
całym spotkaniu 3:1 i dzięki temu 
zwyciężył w Turnieju Wiosennym 
Juniorów z kompletem 6 punktów.

O drugim miejscu decydował 
zatem ostatni trzeci pojedynek po-
między gospodarzami i Spartaku-
sem Jawor. Lepiej rozpoczęli go-
ście, którzy dosyć niespodziewanie 
wygrali bardzo zdecydowanie dwie 
pierwsze partie do 15. W trzecim 
secie podopieczni Jarosława Duszy 
jakby złapali drugi oddech, świetnie 
przyjmował, bronił i atakował Mate-
usz Bortnik, który chwilę wcześniej 
zmienił na przyjęciu Tomka Wierz-
bickiego. Wtórował mu w ataku Mi-
chał Kuśnierz i od razu widać było 

CUPRUM LUBIN zwycięża 
w Wiosennym Turnieju Juniorów

chęć gry w BBBB. Wygraliśmy bar-
dzo zdecydowanie do 18 trzeciego 
seta. W czwartym gra naszego ze-
społu była jeszcze bardziej prze-
konywująca, prowadziliśmy w nim 
18:11 a pierwszą piłkę setową mie-
liśmy przy wyniku 24:19. Wówczas 
przydarzył nam się podobny prze-
stój jak w pierwszym secie turnieju 
z Cuprum. Spartakus zbliżył się do 
nas na jeden punkt (24:23), ale w 
piątej piłce setowej zakończyliśmy 
tą partię i doprowadziliśmy do remi-
su 2:2. W tie-breaku prowadziliśmy 
przez cały czas, ale najwyżej 1-2 
punktami. Na chwilę na tablicy po-
jawił się nawet remis po 8, ale po-
tem ponownie dwupunktową prze-
wagę 10:8 oraz 13:11 i ostatecznie 
wygraliśmy ostatniego seta do 13 
i dzięki temu w turnieju zajęliśmy 
drugie miejsce.

Puchary zespołom wręczył 
wiceburmistrz Bielawy Pan Ma-
riusz Pach. Turniej został zorga-
nizowany przy wsparciu Starostwa 
Powiatowego oraz OSiR Bielawa. 
Dziękujemy sponsorom i zespołom 
uczestniczącym w zawodach, gra-
tulujemy zwycięzcom oraz przegra-
nym i zapraszamy za rok.

Zdjęcia z tego turnieju moż-
na obejrzeć na stronie inter-
netowej naszego partnera me-
dialnego - portalu doba.pl (fot. 
Wojciech Bolesta) http://ddz.doba.
pl/?s=subsite&id=39620&mod=1

Burmistrz Ryszard Dźwiniel po-
gratulował juniorom siatkarskiej dru-
żyny Beewatec Bielawianki Bester, 
wywalczenia Mistrzostwa Dolnego 
Śląska. Trzeba zaznaczyć, że tytuł 
ten został zdobyty przez klub po raz 
pierwszy w jego wieloletniej historii. 

Gratulując młodym siatkarzom 
burmistrz powiedział m.in., że osią-
gnięcie zapisało się nie tylko na kar-
tach historii klubu, ale zajmuje także 
ważne miejsce wśród sportowych 
dokonań naszego miasta. Za sukces 
podziękowania otrzymał również tre-
ner juniorów Jarosław Dusza. Nie-
wątpliwie zbudował on silną i zgraną 
drużynę, przez co stał się też archi-
tektem mistrzowskiego tytułu. 

Spotkanie burmistrza z siatkarzami

W dniu 1 maja 1924 roku 
Bielawa otrzymała prawa miejskie 
i przestała być gminą wiejską. Od 
tego wydarzenia minęło 90-lat. W 

roku 2013 jedna z mieszkanek 
Bielawy opowiadała o piosence, 
którą napisano w 1956 roku o ów-
czesnej Bielawie. Postanowiliśmy 

ocalić tą piosenkę od zapomnie-
nia. Tak narodził się pomysł zre-
alizowania nowej wersji tej pio-
senki (jej twórcy już niestety nie 
żyją) i uczczenia tego jubileuszo-
wego dnia. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, a 
szczególnie rodzinom, które udo-
stępniły swoje prywatne zbiory 
fotograficzne, aby w tym krótkim 
filmiku oddać charakter tamtych 
dni.

Mamy niezłomną nadzieję, 
że dane nam będzie obchodzić za 
10 lat 100-lecie Bielawy razem z 
Wami. 

Piosenkę można obejrzeć 
pod linkiem https://www.youtube.
com/watch?v=dS9yhtVAwDw&feat
ure=youtu.be

PIOSENKA O BIELAWIE 1956-2014
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KINO MOKIS 3D BIELAWA ZAPRASZA

tel. 74 8 335 333
23 -25.05
TRANSCENDENCJA godz.17.00 prod. CHIN/ USA 
Śmiertelnie chory naukowiec zgrywa swoje ciało do kompu-

tera, co daje mu nadludzką siłę i możliwość stania się niezwycię-
żonym.

BRICK MANSIONS. NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH godz. 
19.00 prod. USA

Tajny detektyw szuka skradzionej broni masowego rażenia, 
która znajduje się w rękach handlarza narkotyków należącego do 
getta.

30.05 – 04.06
RIO 2 3D godz.17.00 prod. BRAZ
Blu i Jewel razem z potomstwem postanawiają przeprowa-

dzić się do Amazonii, by nauczyć dzieci jak powinny żyć prawdzi-
we ptaki.

30.05 – 01.06
UŚPIENI  godz. 19.00 prod. USA
Profesor nakłania swoich studentów do udziału w niebez-

piecznym eksperymencie, którego skutków nie mogą przewidzieć.
                                                                                                  kom lg

do 8 czerwca
Wystawa wałbrzyskiej grupy 

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

Grupa „Kontrast” to jedna z 
najstarszych grup artystycznych w 
Wałbrzychu, powstała w 1995 roku. 
Od początku działalności tej grupy 
Krzysztof Jędrzejec stał się mode-
ratorem jej działań twórczych. Pier-
wotnie była to Grupa artystów mala-
rzy, z biegiem czasu przekształciła 
się w interdyscyplinarną. Do grupy 
„Kontrast” należy obecnie 15 osób. 
Artyści malarze: Barbara Mucha–
Brodzińska, Janina Sakowicz, Ali-
cja Gorbacz–Palacios, Agnieszka 
Hundert–Wawrzyniak, Eugeniusz 
Kiszczak, Krzysztof Jędrzejec, Al-
fred Oruba, Dominik Mysiak, Piotr 
Puterko, artyści rzeźbiarze: Kata-
rzyna Fiołek–Szymala, Jan Gro-
mada, Jan Pałka, artyści ceramicy: 
Zofia Czerw, Stanisław Możdżeń, 
artysta szkła Katarzyna Karbow-
nik -Urbańska. W prezentacji znaj-
dą się także dzieła, nieżyjącego już 
Kazimierza Starościaka. 

Wystawa zorganizowana 
dzięki uprzejmości Pani Alicji Mło-
deckiej - dyrektora  Wałbrzyskiej 
Galerii Sztuki BWA. Można zoba-
czyć dzieła artystów wałbrzyskich 
o różnym doświadczeniu, stosują-
cych odmienne techniki i środki wy-
razu artystycznego. 

19 maja
g. 16.00 Uniwersytet III Wie-

ku – „Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski – czuły konformista” - wykład  J. 
Manieckiej - Teatr Robotniczy 

23 maja
g 16.00 – BYŁA SOBIE 

PCHŁA SZACHRAJKA – premiero-
wy spektakl Dziecięcego Studia Te-
atralnego – reżyseria i opracowa-
nie M.Cios - Teatr Robotniczy.

26  maja
g. 18.00 – NA KOLOROWO 

– musical dla dzieci przygotowany 
przez SCK w Bielawie – Teatr Ro-
botniczy.

26  maja
g.16.00 Uniwersytet III Wieku 

– „Niedoceniona kobieta renesan-
su – królowa Bona” wykład  Krysty-
ny Czekaj - Teatr Robotniczy 

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

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

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

- Zajęcia muzyczno-wokalne pro-
wadzi instr. Elżbieta Zachowska: So-
liści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  
Chór Kameralny: wtorek 15.30;  

Zespół wokalny „Erato” sobo-
ty 9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Qu-
artet” czwartek18.00 – 20.00   –  
sala prób

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

- Studio Tańca  HIP-HOP pro-
wadzi instr. Jacek Jabłoński  – po-
niedziałek g.17.30, wtorek  16.00, 
środa-  17.30 scena 

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

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

- Fotograficzne seniorów – 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

prowadzi R.Smoliński – wtorki – 
11.30, 13.00 –   galeria Korytarz

- Teatralne seniorów – prowa-
dzi J.Florczak – piątki 15.30 – scena

- Mali Kreatorzy –piątki–16.30  art.
inkubator pracownia ceramiki - prowadzi 
mgr inż.arch.krajobrazu A.Juraszek

Ponadto informujemy
Tegoroczne 37. Dni Bielawy 

odbędą się w dniach 5-8 czerwca. 
Rozpocznie  je koncert inauguracyj-
ny zespołu ERATO w Teatrze Ro-
botniczym. Następnie zapraszamy 
na  cykl imprez związanych z rocz-
nicą 90-lecia nadania Bielawie praw 
miejskich oraz z 170. rocznicą Buntu 
Tkaczy Śląskich. Tegoroczne święto 
miasta zakończy dwudniowy festyn 
na OWW Sudety. W programie m.in. 
wielkie czeskie wesołe miasteczko, 
atrakcje dla dzieci, prezentacje arty-
styczne bielawskiego ruchu amator-
skiego oraz koncerty gwiazd estra-
dy, m.in. TRZECI WYMIAR, JERZY  
POŁOMSKI, SHAZA, FORMACJA 
NIEŻYWYCH SCHABUFF oraz 
DODA . Szczegóły na afiszach i w 
następnym wydaniu WB. 

Biblioteka i Mokis 
w koncercie 

charytatywnym
 
W niedzielę 27 kwietnia 

Miejska Biblioteka Publiczna- 
Klub „Pozytywka” oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki wspól-
nie zorganizowali   koncert cha-
rytatywny dla Kamila z Bielawy.   
Zgromadzona publiczność mo-
gła wysłuchać  w Teatrze Robot-
niczym zespołu z Nowej Rudy 
„BIEGUNI”, który promował swo-
ją najnowszą płytę pt. „Fraszki na 
biegunach”. W koncercie nie za-
brakło ludzi dobrej woli, rodziny 
a także przyjaciół Kamila. Cieszy 
fakt, że są jeszcze ludzie, któ-
rym nie jest obojętny los drugie-
go człowieka. Warto żyć dla ta-
kich chwil! 

Dochód z koncertu został 
przekazany na konto fundacji 
„Salus Pro Familia”z dopiskiem 
dla Kamila, któremu życzymy 
zdrowia!!!


