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Podczas sesji w dniu 26 lu-
tego radni rozpatrzyli 10 projektów 
uchwał, m. in. w sprawach: przyję-
cia Planu zrównoważonego rozwo-
ju publicznego transportu zbiorowe-
go, określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 
w Nestor Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej – ośrodku wsparcia pro-
wadzonym przez Gminę Bielawa, 
określenia wysokości opłat za ko-
rzystanie z wychowania przedszkol-

Obradowali bielawscy radni
nego w przedszkolu publicznym pro-
wadzonym przez Gminę Bielawa, 
wyrażenia zgody na realizację przez 
Gminę Bielawa projektu „Innowacyj-
ne E-Usługi świadczone za pomocą 
Zintegrowanego Systemu Informa-
tycznego Powiatu Dzierżoniowskie-
go” realizowanego w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Projektu V Dobre rządzenie.

  B. Lesiewicz

Wiceminister Administracji i Cy-
fryzacji Stanisław Huskowski wraz 
z Wojewodą Dolnośląskim Aleksan-
drem Markiem Skorupą i wicewo-
jewodą Ewą Mańkowską, wręczyli 
przedstawicielom jednostek sa-
morządu terytorialnego z Dolnego 
Śląska promesy powodziowe.

Tradycyjnie wśród miast, któ-
re otrzymały wsparcie z budże-
tu państwa znalazła się Bielawa. 
Burmistrz Ryszard Dźwiniel ode-
brał z rąk wiceministra i wojewody 
promesę na kwotę 500. tysięcy zło-
tych. Pieniądze zostaną wykorzy-
stane na kontynuację remontu 
murów oporowych potoku Biela-
wica. Tym razem prace moderniza-
cyjne zostaną wykonane w rejonie 
ulicy Wolności od numeru 48 do 87. 

Dofinansowanie dla gmin i 
powiatów przeznaczone jest na re-

monty lub odbudowę infrastruk-
tury zniszczonej przez zdarzenia 
mające znamiona klęsk żywioło-
wych. Pomoc udzielana jest z re-
zerwy celowej budżetu państwa. 

Wręczane 25 lutego promesy, 
to kontynuacja pomocy udzielonej 
gminom i powiatom Województwa 
Dolnośląskiego w latach ubiegłych 
(2009 – 2013). Łączna wysokość 
przyznanych promes w tej tran-
szy to 75 mln złotych, które trafi-
ły do 79 samorządów – 67 gmin i 
12 powiatów. 

Bielawa pozyskała pieniądze 
z budżetu państwa na naprawę in-
frastruktury już po raz czternasty. 
Do tej pory nasze miasto pozy-
skało na ten cel ponad 7 mln zło-
tych. 

  Łukasz Masyk

Pół miliona złotych dla Bielawy

Po tym jak Bielawa zło-
żyła pozew do sądu w sprawie 
uregulowania własności urzą-
dzeń decydujących o gospo-
darce wodnej bielawskiego je-
ziora, Grażyna Buczek, będąca 
ich użytkownikiem wieczystym, 
poprosiła o spotkanie z burmi-
strzem miasta. Spotkanie, które 
odbyło się w styczniu 2014 roku 
w Urzędzie Miejskim, miało na 
celu wznowienie negocjacji po-
zasądowego rozwiązania sporu.

W konsekwencji ustalono, 
że podstawą do dalszych roz-
mów będzie dokonanie wspólnej 
wyceny wartości powyższych 
nieruchomości. W drodze nego-
cjacji podpisano porozumienie w 
sprawie sposobu i zasad doko-
nania wyceny gruntów i budow-
li, na podstawie którego gmina 
i użytkownik wieczysty powoła-
ją zespół rzeczoznawców mająt-
kowych. Zapytania ofertowe tra-
fiły już na ręce rzeczoznawców, 
a zakończenia prac nad doku-

Zbiornik Sudety - kolejny krok 
w sprawie uregulowania własności

mentem można spodziewać się 
w kwietniu. 

Wycena dokonana przez 
zespół rzeczoznawców stano-
wić będzie podstawę do ewen-
tualnych negocjacji i rozliczeń 
pomiędzy miastem a Grażyną Bu-

czek, w razie sprzedaży lub za-
miany nieruchomości. Oczywiście, 
wznowienie negocjacji w sprawie 
polubownego rozwiązania sporu, 
nie powoduje wycofania pozwu 
złożonego przez miasto do sądu.

  Łukasz Masyk

Bielawa znalazła się w ścisłym 
gronie miast z całego kraju, które otrzy-
mały tytuł Gminy na 5! w rankingu 
opracowanym przez koło naukowe 
działające przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. W rankin-
gu oceniono atrakcyjność inwestycyj-
ną miast oraz poziom obsługi poten-
cjalnego inwestora zewnętrznego.

Tegorocznym badaniem ob-
jętych zostało 649 gmin, które uzy-
skały ocenę A i B w Rankingu Poten-
cjalnej Atrakcyjności Gospodarczej 
dla gospodarki narodowej. Bielawa 
(ocena A) uzyskała ósmy wynik 
w zestawieniu SGH na Dolnym 
Śląsku, dzięki czemu jako jedy-
na z powiatu dzierżoniowskiego 

Bielawa - Gmina na 5! według SGH otrzymała tytuł Gminy na 5! 
Przed nami znalazły się między 
innymi takie miasta jak: Wrocław, 
Zgorzelec, Legnica i Bolesławiec. 
Z kolei słabiej od Bielawy wypadły 
w zestawieniu Lubin, Jelenia Góra, 
Oleśnica czy Kobierzyce. 

Jak twierdzą autorzy ran-
kingu Gmina na 5!, oceniając li-
derów w dziedzinie uwarunkowań 
dla biznesu w Polsce, chcieli wy-
kazać możliwie najwięcej dobrych 
praktyk, które winny być powielane 
przez pozostałe gminy.

Widać zatem, że szereg in-
westycji infrastrukturalnych, dzięki 
którym zostały przygotowane do-
skonałe warunki do inwestowania 
(Bielawski Park Przemysłowy, 
Podstrefa Ekonomiczna „IN-
VEST-PARK”, Bielawski Inku-
bator Przedsiębiorczości i 
Dolnośląski Inkubator Art-
Przedsiębiorczości) oraz wysoki 
poziom obsługi inwestora przez pra-
cowników administracji samorządo-
wej, znalazły uznanie wśród eksper-
tów warszawskiej SGH. Dzięki temu 
Gmina Bielawa może się poszczy-
cić tym prestiżowym wyróżnieniem.

  Łukasz Masyk

Po raz kolejny Bielawa zo-
stała zaproszona do udziału w tar-
gach turystyczno - rowerowych 
przez partnerskie miasto Lingen. 
Bielawa promowała w Niemc-
zech nie tylko swoje walory, ale 
także tereny do uprawiania ko-
larstwa i turystyki krajobrazowej 
w Górach Sowich.

Osoby odwiedzające stoisko 
miały okazję nie tylko bliżej poznać 
nasze okolice, ale także spróbować 
lokalnych produktów. Hitem targów 
okazały się wyroby wędliniarskie 
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
Jerzy Gawrycki. Stoisko Bielawy 
odwiedziło w dniach 14-16 lutego 
kilka tysięcy osób. 

  Łukasz Masyk

Bielawa na targach turystyczno - rowerowych w Lingen

Bielawa wśród miast, które otrzymały promesę

Promesę   odbiera burmistrz Ryszard Dźwiniel

Stoisko Bielawy cieszyło się dużym zainteresowaniem



2

Producent podzespołów do 
urządzeń z branży medycznej i 
AGD - firma SOTECH, buduje 
w Bielawie halę produkcyjną o 
powierzchni 2,3 tys.m2. Będzie 
to obiekt dwukrotnie większy 
od tego, w którym inwestor 
obecnie realizuje zamówienia 
krajowych i zagranicznych kon-
cernów. Dynamiczny rozwój firmy 
oraz szybki wzrost ilości zamó-
wień spowodował, że SOTECH 
podjął decyzję o budowie kolej-
nej hali na terenie byłego zakła-
du Bielbaw i zwiększeniu zatrud-
nienia. 

Początek realizacji no-
wej inwestycji w Bielawie, któ-

Nowa hala produkcyjna i nowe miejsca pracy w Bielawie
rej wartość szacowana jest na 
około 5.000.000 zł, miał okazję 
zobaczyć burmistrz miasta, któ-

ry spotkał się z właścicielem fir-
my Markiem Rabusem. Inwestor, 
który już teraz zatrudnia ponad 
70 osób, przedstawił wizualizację 
powstającego obiektu oraz zapre-
zentował profil działalności przed-
siębiorstwa i wytwarzane produk-
ty. 

Według zapowiedzi właści-
ciela firmy, budowa hali nie powin-
na potrwać dłużej niż trzy miesiące, 
a produkcja mogłaby ruszyć latem 
lub wczesną jesienią. Nowa hala 
to także nowe miejsca pracy. SO-
TECH już teraz poszukuje tokarzy i 
frezerów oraz fachowców do obsłu-
gi obrabiarek CNC. 

Chętni mogą kontaktować 
się w sprawie pracy z Gminnym 
Centrum Informacji w Bielawie 
przy ulicy Wolności 109, tel. 74 833 
11 20. Firma gwarantuje dobre wa-
runki pracy i stabilne zatrudnienie. 

  Łukasz Masyk

Podczas lutowej sesji Rada 
Miejska Bielawy jednogłośnie 
przyjęła Plan zrównoważonego 
transportu zbiorowego. Doku-
ment zawiera charakterystykę sieci 
komunikacyjnej, ocenę dostępno-
ści publicznego transportu, bada-
nia przewozów i ich prognozę na 
kolejne lata oraz przewidywane for-
my finansowania usług.

Obowiązek sporządzenia pla-
nu przez Bielawę, która jest organi-
zatorem przewozów autobusowych 
dla swoich mieszkańców, ale tak-
że dla pasażerów z Dzierżoniowa, 
Pieszyc, Piławy Górnej, Niemczy 
oraz gmin Dzierżoniów i Stoszowi-
ce, wynika z ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym. Uchwal-
ony przez bielawskich radnych 
dokument został wcześniej po-
zytywnie zaopiniowany przez 
władze wszystkich powyższych 
gmin.

Sporządzenie planu transpor-
towego zostało poprzedzone szcze-
gółową analizą funkcjonowania lo-
kalnej komunikacji autobusowej. Z 
badań przeprowadzonych przez 
firmę zewnętrzną wynika m.in., 
że w ciągu roku pasażerowie 
ZKM Bielawa korzystają z usług 
przewozowych aż 5 mln razy. Z 
kolei najbardziej uczęszczanymi li-
niami autobusowymi są te o nume-
rach 1, 2 i 6. Co ciekawe, na podróż 
lokalną komunikacją decydują się 
przede wszystkim dzieci i młodzież 
szkolna oraz osoby starsze.

Analiza mówi też o tym, że 
przewoźnicy wykonujący kursy 
na zlecenie ZKM Bielawa, dys-
ponują taborem, którego śred-
nia wieku wynosi 15 lat. Jed-
nocześnie autorzy dokumentu 
podkreślają, że niedostateczny 
komfort rekompensują jedne 
z najniższych stawek w kraju 
płacone przewoźnikom za wozo-
kilometr. Taka sytuacja w bezpo-
średni sposób przekłada się na ni-
skie - w skali całego kraju - ceny 
biletów.

Niemniej, plan transportowy 
zawiera zapis mówiący o tym, że 
wszystkie gminy wchodzące w 
skład porozumienia o wspólnej 
komunikacji autobusowej, będą 
dążyć do podwyższania jakości 
świadczonych usług. Ponadto au-
dytorzy zaważyli, że zarówno baza 
przystankowa, jak i obowiązujący 
na naszym terenie rozkład jazdy, 
odpowiadają zapotrzebowaniu po-
szczególnych gmin naszego terenu.

Oprócz wielu spostrzeżeń, 
Plan zrównoważonego transpor-
tu zbiorowego wyznacza kierun-
ki rozwoju komunikacji autobu-
sowej aż do 2025 roku. Wskazuje 
rozwiązania wielu problemów z ja-
kimi boryka się komunikacja auto-
busowa (niewystarczające zainte-
resowanie pasażerów wszystkimi 
liniami) oraz stara się przewidzieć 
trudności, które mogą pojawić się w 
najbliższej przyszłości.

  Łukasz Masyk

Plan transportowy 
dla ZKM Bielawa

Rozpoczęły się przygoto-
wania do modernizacji Parku 
Miejskiego, która sprawi że za kil-
ka miesięcy stanie się on wspaniałą 
atrakcją dla mieszkańców i osób od-
wiedzających Bielawę.

28 lutego, w porozumie-
niu z Polskim Związkiem Węd-
karskim, miasto przystąpiło do 

Modernizacja Parku Miejskiego – początek prac
osuszania parkowych stawów. 
Proces musi się bowiem zakoń-
czyć przed okresem lęgowym ka-
czek. Ryby zamieszkujące stawy 
w Parku Miejskim zostaną odło-
wione i przetransportowane przez 
Polski Związek Wędkarski do sta-
wu Cegielnia. Osuszenie na te-
renie parku dwóch stawów jest 

niezbędne, aby móc przystąpić 
do ich kompleksowego remontu 
i w konsekwencji połączenia ze 
sobą.

Wspomniane prace odbywają 
się w ramach unijnego projektu, po-
nieważ Bielawa pozyskała fundusze 
europejskie w wysokości 2 mln zło-
tych na modernizację Parku Miejskie-
go. Dzięki środkom zewnętrznym i 
z budżetu miasta, pojawią się tutaj 
między innymi nowe alejki, ławki, 
dodatkowe nasadzenia, oświetle-
nie, ogrody z interesującą roślin-
nością oraz całkowicie odnowione 
i połączone stawy wodne. Na tere-
nie parku wybudowany zostanie rów-
nież trakt linowy dla dzieci i młodzieży 
oraz umieszczone będą tablice infor-
macyjne dotyczące pomników przy-
rody i siedlisk zwierzęcych.

Realizacja inwestycji za-
kończy się we wrześniu. Obecnie 
trwa proces wyboru najkorzystniej-
szej oferty. 

  Łukasz Masyk

Z tej okazji członkowie rodziny 
przygotowali dla dostojnych Jubila-
tów piękną uroczystość, która odby-
ła się 22 lutego w kawiarni Teatral-
na, a jej gościem był także burmistrz 
Bielawy Ryszard Dźwiniel. Rodzi-
na sprawiła Jubilatom przemiłą nie-
spodziankę, zapraszając również 
na uroczystość zespół Ślężanie. 
 Burmistrz Bielawy, w imieniu bie-
lawskiego samorządu i swoim, 
przekazał Jubilatom jak najlepsze 
życzenia oraz kwiaty i list gratulacyj-
ny. Natomiast w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej list gratu-
lacyjny i drobny upominek w postaci 
grafiki Belwederu. W liście gratula-
cyjnym Burmistrz Bielawy napisał:

 „Drodzy Jubilaci
Z okazji pięknego Jubileuszu 

65 – lecia pożycia małżeńskiego, 
składam Państwu serdeczne gratula-
cje wraz  z życzeniami jak najlepsze-
go zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech każdy dzień dalszego wspólne-
go życia przynosi Państwu radość i uśmiech 
oraz życzliwość osób bliskich, a uczucie Was 
łączące niech nigdy nie przemija. 

Wszystkiego najlepszego.”

Żelazne gody Łucjana i Heleny Olejniczaków
Burmistrz podkreślił również, 

iż ten piękny Jubileusz 65-lecia po-
życia małżeńskiego, jest dobrym 
przykładem dla młodych bielawian, 
gdyż nieczęsto się zdarza, by mał-
żonkowie tak długo ze sobą żyli.

Pan Łucjan liczy sobie obec-
nie 90 lat, a jego małżonka Helena 
– 84. Wychowali 5 dzieci, doczekali 

się 8 wnuków i 6 prawnuków. Za-
wsze i do tej pory scalają całą ro-
dzinę i dbają o najlepsze w niej re-
lacje.

Dostojnym Jubilatom pozo-
staje życzyć dobrego zdrowia na 
wszystkie następne wspólnie prze-
żyte lata.

 Barbara Lesiewicz

Teren budowy odwiedzili burmistrz Ryszard Dźwiniel i jego zastępca Andrzej Hordyj

Wśród gości dostojnych Jubilatów był burmistrz Ryszard Dźwiniel



3

w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru  w rejonie ulicy Wojska 
Polskiego i Parkowej w Bielawie wraz ze strate-
giczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską Bielawy uchwały Nr XLIII/470/14 z dnia 26 lutego 
2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, obejmującego obszar  w rejonie ulicy  Wojska 
Polskiego i Parkowej w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w pla-
nu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. 
Wolności 1 w terminie do dnia 12 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 
pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/466/14 w sprawie przyjęcia Planu zrównowa-
żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

Szczegóły w art. „Plan transportowy dla ZKM Bielawa”.
UCHWAŁA Nr XLVIII/467/14 w sprawie określenia zasad sprawiania 

pogrzebu przez Gminę Bielawa. 
Sprawienie pogrzebu przez Gminę następuje w przypadku niesprawie-

nia pogrzebu przez podmioty do tego uprawnione. Zadania własne Gminy 
Bielawa, polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie. Sprawienie pogrzebu obej-
muje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności: formalności 
związane ze zgonem i pogrzebem; zakup trumny; przygotowanie ciała do 
pochówku; odzież; pokrycie kosztów chłodni; transport zwłok; pochowanie 
zwłok; zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej.

UCHWAŁA Nr XLVIII/468/14 w sprawie określenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Nestor Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

Radni określili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 
Nestor Dziennym Domu Pomocy Społecznej, działającym w ramach Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Bielawie – dla osób korzystających z usług dziennego 
pobytu w ośrodku wsparcia, jak i dla osób korzystających z czasowego miej-
sca całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia.

UCHWAŁA Nr XLVIII/469/14 w sprawie określenia zasad zwrotu 
udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej 
przyznanych pod warunkiem zwrotu 

W uchwale ustalono zasady zwrotu wydatków poniesionych na świad-
czenia w formie zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przy-
znanych pod warunkiem zwrotu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
związanych między innymi z nagłą chorobą, zdarzeniem losowym, osobie lub 
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w 
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zwrot kwot zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może 
nastąpić jednorazowo lub w ratach. 

UCHWAŁA Nr XLVIII/470/14 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z uchwałą przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wojska Polskiego 
i Parkowej w Bielawie .

UCHWAŁA Nr XLVIII/471/14 w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicz-
nym prowadzonym przez Gminę Bielawa 

Gmina Bielawa zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w 
prowadzonym publicznym przedszkolu, w wymiarze 5 godzin dziennie, prze-
znaczonym na realizację podstawy programowej. Poza czasem wymienionym, 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu jest od-
płatne. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziec-
ka powyżej minimum programowego. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest 
jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

UCHWAŁA Nr XLVIII/472/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz za-
kresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

W uchwale ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i 
tryb kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli – w tym spe-
cjalnych i z oddziałami integracyjnymi, innych form wychowania przedszkol-
nego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego), 
szkół – w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

UCHWAŁA Nr XLVIII/473/14 zmieniająca uchwałę w sprawie osie-
dlenia się w mieście Bielawa rodziny narodowości polskiej – repatrian-
tów z Kazachstanu

W uchwale NR XXV/275/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 
2012 roku w sprawie osiedlenia się w mieście Bielawa rodziny narodowości 
polskiej - repatriantów z Kazachstanu wprowadza się następujące zmiany: w 
§ 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: 

3. Pomoc dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszo-
nych przez Gminę Bielawa obejmuje: pokrycie kosztów tłumaczenia doku-
mentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, pokrycie opłat zwią-
zanych z wydaniem polskich dokumentów, pokrycie kosztów kursu języka 
polskiego, pokrycie opłat za media do wysokości wynikającej z rachunków 
w związku z używaniem udostępnionego lokalu mieszkalnego przy ul. Sło-
necznej 11/10 w Bielawie do czasu podjęcia przez repatriantów zatrudnienia i 
uzyskania wynagrodzenia, pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w formie 
pieniężnej w wysokości 670 zł netto miesięcznie na osobę do czasu podjęcia 
przez repatriantów zatrudnienia i uzyskania wynagrodzenia. 

UCHWAŁA Nr XLVIII/474/14 w sprawie przekazania środków finan-
sowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Bielawa na rok 2014 
dotacji przedmiotowej w wysokości 30.000-, zł ( trzydzieści tysięcy ) na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup samocho-
du ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i 
ekologicznych. Warunki przekazania środków finansowych oraz zasady rozlicza-
nia środków określi porozumienie zawarte między Burmistrzem Miasta Bielawa, 
a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. 

UCHWAŁA Nr XLVIII/475/14 w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Gminę Bielawa projektu „Innowacyjne E-Usługi świadczone za po-
mocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniow-
skiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy partnerskiej i przy-
stąpienia do realizacji projektu „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomo-
cą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”. 
Projekt ten wdrażany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Numer referencyj-
ny projektu DWJST-WWEFS.912.84.2014 (DWJST-WWEFS- 790-7-54/2013). 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawiązanym przez Powiat Dzierżo-
niowski z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie deklaracji uczest-
nictwa w projekcie z dnia 8 września 2013r. Liderem Projektu jest Powiat Dzier-
żoniowski, a Partnerami Projektu gminy powiatu dzierżoniowskiego: Gmina 
Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Dzierżoniów, 
Gmina Piława Górna, Gmina Łagiewniki i Miasto i Gmina Niemcza. Projekt re-
alizowany będzie w okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r. we 
wszystkich 8 jednostkach samorządu terytorialnego.

     Opracowała B. Lesiewicz

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA
dla Tadeusza Kowalczyka

W dniu 13 lutego na posiedzeniu Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu, Tadeusz Kowal-
czyk - przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Bielawie, uchwałą Za-
rządu Głównego w Warszawie, został uhonorowany - za szczególne zasługi 
dla Związku i bielawskiej społeczności emerytów i osób niepełnosprawnych 
- ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ. Odznaczenia w imieniu Zarządu Główne-
go dokonała przewodnicząca Zarządu Okręgowego p. Anna Maria Mirska.

               Barbara Lesiewicz

Zastępca burmistrza 
Bielawy, Andrzej Hordyj, złożył 
gratulacje z okazji 60. rocznicy 
ślubu państwu Tekli i Adamowi 
Joworskim. Uroczystość Diamen-
towych Godów, z udziałem rodziny 
i znajomych szanownych Jubila-
tów, odbyła się 1 marca.

Z okazji wyjątkowego świę-
ta zastępca burmistrza życzył 
małżonkom zdrowia, wielu lat 
spokojnego i szczęśliwego 
życia oraz kolejnych równie 
wspaniałych jubileuszy.

Państwo Jaworscy przysięgę 
małżeńską złożyli 28 lutego 1954 
roku w Dankowicach na Dolnym 
Śląsku.

  Łukasz Masyk

Diamentowe Gody

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, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarzą-
dzenia nr 36/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku. 

******
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, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarzą-
dzenia nr 43/2014 z dnia 5 marca 2014 roku. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 
poz. 1235  z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu 
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu w/w miejscowego planu.

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

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oce-
ną oddziaływania na środowisko do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego można skła-
dać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
do dnia 12 kwietnia 2014 r., do Burmistrza Bielawy, 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Tradycyjnie, jak co roku klub 
Miłośników Poezji Śpiewanej Po-
zytywka przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, tym razem już w no-
wej siedzibie, zorganizował zajęcia 
dla dzieci z całej Bielawy i nie tyl-
ko.  Zajęcia,  prowadzone w klubie  
przez pedagoga – animatora Bar-
barę Pachurę, odbywały się trzy 
razy w tygodniu w godzinach od 
10.00 do 13.00. 

Dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych, muzycznych 
i tanecznych. Każdego dnia były 
przeprowadzane inne zajęcia w 
taki sposób, aby zaskoczyć dzieci 
jakąś nowością. Ulubioną jednak 
zabawą w grupie była tzw. „sałat-
ka owocowa”, w którą dzieci bawiły 
się  każdego dnia. W tym roku fu-
rorę zrobiły bukiety z bibuły, a tak-
że  laleczki z włóczki, które dzieci 
pod okiem instruktora same wyko-
nały (…). 

Jak przystało na klub Po-
zytywka, śpiewały piosenki przy 
mikrofonie na scenie czy przy 

akompaniamencie gitary. Ulubio-
ną piosenką w tym roku stała się 
piosenka ”Był sobie król”, którą  
dzieci śpiewały kilkakrotnie w cią-
gu dnia. 

W ostatnim dniu  ferii odbył 
się bal przebierańców i wszyscy 
zachwycili oryginalnością stro-

Ferie , ferie i po feriach...
ju.  Na pożegnanie ferii dzieci ra-
zem z panią przygotowały sałatkę 
owocową z uprzednio przyniesio-
nych przez siebie różnorodnych 
owoców.  

ZAPRASZAMY W LIPCU na 
wakacyjne spotkania.

Tadeusz 
Kowalczyk

Życzenia Jubilatom złożył wiceburmistrz Andrzej Hordyj
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Drodzy Absolwenci,
Szkoły Niepubliczne w Bielawie obchodzą 

03-04.04.2014 r. Jubileusz 15-lecia  istnienia. 
W skład Niepublicznych Szkół w Bielawie wcho-
dzą: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w 
Bielawie,  Szkoła Wielozawodowa, Niepubliczne 
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi Do 
Pracy, Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Poli-
cealna w Bielawie (zawody: technik farmaceutycz-

ny, technik bhp, technik administracji, technik ekonomista, technik obsługi 
turystycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, higienistka stoma-
tologiczna), Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, Prywat-
ne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych,  Prywatne 
Gimnazjum Dla Dorosłych w Bielawie.

Jest to szczególnie satysfakcjonująca rocznica i powód do dumy.
W przekonaniu, że z placówką, którą zarządzam wiążą Absolwen-

tów miłe wspomnienia pragnę swoją radość dzielić z Państwa udziałem.
Zapraszam do odwiedzenia szkoły i udziału w przygotowanych 

przedsięwzięciach.
     Daria Michalska
     Dyrektor

Harmonogram obchodów jubileuszowych:
3 kwietnia 2014 – czwartek
8.30-9.30  Msza św. z udziałem Gości Honorowych, dyrektora,  
 nauczycieli, uczniów  i absolwentów 
 Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
 w Bielawie, Plac kard. S. Wyszyńskiego 1
9.30-9.45 Przemarsz Pocztu Sztandarowego i uczestników do szkoły  
 – Bielawa,ul. Wolności 105
9.45-10.00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
10.00-10.15 Wspólna fotografia jubileuszowa
10.15-11.00 Tort jubileuszowy
11.00-12.30 Dorota Zawadzka „Jak wzbudzić zaufanie, szacunek,  
 zainteresowanie i sympatię w środowisku szkolnym?” –  
 V Forum Dyrektorów i Pedagogów- ODN „Wszechnica  
 Nauczycielska” (aula Szkół Niepublicznych)
11.00-13.00 Spotkania po latach z nauczycielami szkoły i obecnymi  
 uczniami, zwiedzanie szkoły i wspólne malowanie logo szkoły

4 kwietnia 2014 – piątek
9.30-9.50 Rejestracja uczestników
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Bielawa, ul Piastowska 19 a
9.50-10.00 Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
10.00-10.30 Wystąpienie okolicznościowe - Daria Michalska  
 Dyrektor Szkół Niepublicznych
10.30-10.45 Program artystyczny
10.45-11.15 Wystąpienia  Gości Honorowych
11.15-12.00 Maria Rotkiel „Rozwój osobowościowy ucznia wobec  
 wyzwań współczesnego rynku pracy”
12.00-12.15 Program artystyczny 
12.15-12.30 Projekcja filmu „Historia Szkół Niepublicznych  
 w Bielawie” TV Sudecka
12.30-13.00 Wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły, wręczenie statuetek  
 WIKTORIA  2014 
13.00 Tort, toasty
18.00 Bal jubileuszowy w sali bankietowej Hotelu „Pod  
 Wielką Sową” w Bielawie (zapisy absolwentów  
 w sekretariacie szkoły)

20 lutego nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, która teraz mie-
ści w budynku Dolnośląskiego Inku-
batora Art-Przedsiębiorczości przy 
ul. Piastowskiej 19c. W uroczystości 
otwarcia udział wzięli m. in.: Andrzej 
Tyws – dyrektor Dolnośląskiej Biblio-
teki Publicznej, Jadwiga Horanin 
– dyrektor Miejsko-Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Dzierżoniowie, 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy i bielawscy 
radni, burmistrz Ryszard Dźwiniel 
i zastępca burmistrza Andrzej Hor-
dyj, Aleksander Siódmak – pre-
zes Bielawskiej Agencji Rozwoju 
Lokalnego oraz dyrektorzy bibliotek 
z Niemczy i Pieszyc, przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych gminy 
i organizacji działających w mieście.

- Nowa biblioteka, ale jakże 
nowoczesna, przestronna, z dużą 
ilością światła, ciepła. Taka, na jaką 
czekają współcześni użytkownicy - 
powiedział dyrektor Andrzej Tyws, 
wyrażając jednocześnie zachwyt i 
zadowolenie, że może uczestniczyć 
w tak wspaniałej uroczystości. - Dzi-
siaj, aby utrzymać się na topie, trze-
ba odbiorcom szeroko pojętej kultury 
zapewnić dwie podstawowe rzeczy: 
po pierwsze – przyjemność pobytu, 
a więc tak zaaranżowane wnętrza, 
żeby chciało się w nich spędzać wol-
ny czas,  a po drugie – ofertę pro-
gramową. W przypadku bibliotek 
stanowią o niej wspaniałe, atrakcyj-
ne, bogate, pełne nowości wydawni-
czych zbiory biblioteczne, ale także 
to, co jest przejawem tej nowocze-
sności i zmian, jakie się na naszych 
oczach dokonują – ciekawa, bogata 
oferta kulturalna.

W Bielawie stało się wła-
śnie coś takiego. Macie Państwo 
wszystkie te atuty w ręku – wspa-
niałą bazę lokalową, świetnie przy-
gotowany zespół pracowników, a 
także to, co budzi moje zaciekawie-
nie, żeby nie powiedzieć ekscyta-
cję – ciekawie zaprojektowanego 
partnera – Art-Inkubator i myślę, że 
ta korespondencja między działal-

nością biblioteczną, a tym co Art-In-
kubator proponuje, może dać jakąś 
nową ciekawą bielawską jakość.” 

Na zakończenie swojego wy-
stąpienia dyrektor Andrzej Tyws 
życzył, by biblioteka zapełniała się 
książkami, mediami, czytelnikami, 
którzy będą mieli przyjemność po-
bytu tutaj. „Niech to będzie szczę-
śliwe miejsce dla szczęśliwych 
ludzi”. Pan dyrektor zapowiedział 
także ponadstandardowe potrakto-
wanie w tym roku bielawskiej biblio-
teki - w ramach programu zakupu 
nowości wydawniczych.

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
w imieniu władz samorządowych 
powitał wszystkich przybyłych na 

uroczystość. „Chciałbym na po-
czątku bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim z Państwa, którzy 
pracowali na ten dzisiejszy końco-
wy efekt. Począwszy od projektan-
tów, przez wykonawców i sztab lu-
dzi, którzy prowadzili tę inwestycję, 
a zwłaszcza mojego zastępcę An-
drzeja Hordyja. Chcę też podzię-
kować dyrektorowi biblioteki i jej 
pracownikom, bo wykonaliście na-
prawdę tytaniczną pracę.

Bardzo się też cieszymy, że w 
którymś momencie udało nam się  
znaleźć pomysł jak ten budynek, 

w którym kiedyś mieściły się biura 
„Bielbawu”  wykorzystać, a przede 
wszystkim rozwiązać problem bi-
blioteki. Myślę, że nam się to uda-
ło, jest się czym pochwalić, tak jak 
chwalimy się wcześniej oddanym 
do użytku Art-Inkubatorem, a biblio-
teka jest jego częścią.

Życzę wszystkim pracowni-
kom biblioteki wiele satysfakcji z 
pracy w tym pięknym obiekcie, czy-
telnikom – komfortu z możliwości 
poruszania się wśród półek. Myślę, 
że ten obiekt będzie dobrze służył  
mieszkańcom i to nie tylko Bielawy.”

Najważniejsze informacje o 
nowej siedzibie biblioteki przed-
stawiła Urszula Ubych – pełniąca 
obowiązki jej dyrektora. Połączo-
no dwa obiekty biblioteczne, które 
mieściły się na ul. Żeromskiego i 
Piastowskiej 1. Biblioteka zajmuje 
parter budynku, nie ma barier ar-
chitektonicznych. Jej powierzch-
nia to 600 m2. Jest całkowicie wol-
ny dostęp do półek. Biblioteka jest 
przystosowana do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Jest w pełni 
skomputeryzowana z możliwością 
wypożyczania książek przez inter-
net. Osoby będące w trudnej sy-
tuacji, chore i mające problemy z 
poruszaniem się mogą korzystać 
z usługi „książka na telefon” (zgło-
szenia telefoniczne oraz więcej in-
formacji można uzyskać pod telefo-
nem 74 645 09 63). Biblioteka jest 
też monitorowana. Zmieniły się tak-
że godziny jej pracy. W dni robocze 
(oprócz czwartków) jest czynna w 
godzinach 9.00-19.00, a w soboty 
w godzinach 9.00-14.00.

Obok kącików czytelnicze-
go i artystycznego, został także 
wyodrębniony dział multimedial-
ny oraz filmoteki z audiobookami 

i materiałami związanymi z histo-
rią miasta. 

Przy bibliotece działa, tak jak do-
tychczas, Klub Poezji Śpiewanej „PO-
ZYTYWKA”, prowadzony przez Barba-
rę Pachurę, który ma swoją siedzibę w 
części piwnicznej budynku. Tak zadba-
no o wnętrze tego pomieszczenia, by 
miłośnicy poezji czuli tu się jak najlepiej. 
Działa także Klub Poetów „Kanapka li-
teracka” oraz kółko recytatorskie. 

Już w dzień uroczystego 
otwarcia dzieci z zimowiska z ESP 
nr 7 zaprezentowały przedsta-
wienie Teatrzyku Kukiełkowo pt. 
„Bielawskie skrzaty”. Odbyła się 
również promocja tomiku wierszy 
Zygmunta Iwaszkiewicza „Vanitas” 
z serii Sudecka poezja i proza.

I na koniec równie ważna in-
formacja. Na utworzenie central-
nej biblioteki Bielawa pozyskała 
łącznie 720 tys. zł z dwóch źródeł: 
Unii Europejskiej oraz Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Dzięki tym środkom udało 
się bibliotekę w pełni wyposażyć, w 
szczególności w meble, zabezpie-
czenie księgozbioru, sprzęt kompu-
terowy, infokioski i oprogramowanie.

Nam – czytelnikom – pozo-
staje jedynie podziwiać i cieszyć 
się, że mamy bibliotekę, o jakiej 
inne miasta mogą tylko marzyć. 

 Barbara Lesiewicz

„Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych,
jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót
stać się pierwszym przyjściem”
      Jerzy Pilch

Niech to będzie szczęśliwe miejsce dla szczęśliwych ludzi
- otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Andrzej Tyws, dyrektor Urszula Ubych 
i burmistrz Ryszard Dźwiniel tuż po przecięciu wstęgi

Siedziba biblioteki prezentuje się okazale
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- Dostałem wiadomość, że 
możemy przyjechać po ołtarze – 
mówi ks. Cezary Ciupiak, pro-
boszcz parafii pw. Bożego Ciała w 
Bielawie – po dwóch latach starań, 
negocjacji i rozmów z Radą Para-
fialną z Immerath i Kurią Aahańską, 
trzy ołtarze z kościoła pw. św. Lam-
bertusa w Immerath możemy prze-
nieść do naszej świątyni.

Immerath to niewielkie mia-
steczko w północno- zachodnich 
Niemczech, niedaleko od grani-
cy z Holandią. Przegrało walkę o 
istnienie z odkrywkową kopalnią 
węgla brunatnego, którego złoża 
znajdują się pod miasteczkiem. 
Zostanie wyburzone. Kościół św. 
Lambertusa również. Dzięki prze-
niesieniu ołtarzy do Bielawy, zo-
staną one ocalone i dalej będą 
służyły Bogu i wiernym bielaw-
skiej wspólnoty.

Kilkuosobowa grupa parafian 
pojechała do Immerath, aby roze-
brać przekazane ołtarze w ciągu 
jednego dnia i przewieźć je do Bie-
lawy. - Staraliśmy się odzyskać jak 
najwięcej elementów – mówi Wie-
sław Kaptur, jedna z osób uczest-
niczących w przedsięwzięciu 
– tak, aby była możliwa pełna re-
konstrukcja ołtarzy. W trakcie prac 
rozbiórkowych odnaleziono wmu-
rowane w mensy ołtarzowe reli-
kwie św. Agaty, św. Mikołaja i św. 
Lambertusa – ich właścicielem jest 
Kościół w Niemczech. Gospoda-
rzy Immerath i dotychczasowych 
użytkowników świątyni ucieszyło 
odnalezienie Aktu Erygowania ko-
ścioła, który był wmurowany w oł-
tarz główny.

Wszystkie elementy ołtarzy 
zostały przewiezione do Bielawy i 
złożone w jednym z przedsionków 
kościoła pw. Bożego Ciała. Koszt 
tego przedsięwzięcia to 14 tys. zło-

tych. Przed wspólnotą parafialną 
stoi teraz olbrzymie zadanie, prze-
budowa prezbiterium kościoła, re-
nowacja przywiezionych ołtarzy i 
wkomponowanie ich w przestrzeń 
świątyni.

- W tej chwili trudno osza-
cować koszty tego przedsięwzię-
cia- stwierdza ks. proboszcz Ce-
zary Ciupiak – wszystkie prace 
są bardzo kosztowne, ich zakres 
i tempo uzależnione są od środ-
ków finansowych, które uda nam 
się  zebrać. Nad przebiegiem 
prac czuwa ks. Robert Begier-
ski – odpowiedzialny  za Referat 

Sztuki Sakralnej w Diecezji Świd-
nickiej. 

Kościół pw. Bożego Ciała 
po przejęciu przez Archidiecezję 
Wrocławską został przekazany 
Kościołowi w opłakanym stanie. 

Zdewastowane wnętrze świąty-
ni, dzięki staraniom ówczesnego 
proboszcza Mariana Pragi,  zo-
stało wyposażone w ławki, konfe-
sjonały i prowizoryczny ołtarz. Po 
ustanowieniu Diecezji Świdnic-
kiej i utworzeniu odrębnej parafii 
Bożego Ciała, wspólnocie para-
fialnej przewodzi proboszcz  ks. 
Cezary Ciupiak,  nieustannie za-

biegając o środki na bieżące re-
monty świątyni.

- Zdajemy sobie sprawę 
z ogromu tego przedsięwzię-
cia- stwierdza Wiesław Kaptur, 
przewodniczący Rady Parafialnej 
- dlatego apelujemy o wsparcie fi-
nansowe i pomoc. Zależy nam na 
tym, aby wszystkie prace były wy-
konane staranie, aby ołtarze sta-
nowiły integralną część naszej 
świątyni. 

Wszystkim  pragnącym wes-
przeć przedsięwzięcie bielawskiej 
wspólnoty Bożego Ciała podaje-
my numer rachunku bankowego 
parafii: 

29 9527 0007 0038 1213 
2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała w Bielawie

Jeżeli na przelewie lub wpła-
cie napiszemy „dotacja na cele kul-
tu religijnego”, kwotę dotacji mo-
żemy odliczyć od dochodu przed 
opodatkowaniem.

  Z. Wójcik

Ołtarze dla bielawskiej parafii pw. Bożego Ciała

Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie, mający również swój od-
dział (ul. Piłsudskiego 74) i filię (os. 
Włókniarzy 1) w Bielawie, został 
zwycięzcą XV edycji konkursu  or-
ganizowanego przez Krajową Izbę 
Gospodarczą oraz Polsko-Amery-
kańską Fundację Doradztwa dla 
Małych Przedsiębiorstw w katego-
rii banków spółdzielczych i małych 
banków lokalnych.

Nagrodę – Statuetkę Złote 
Jabłko i Godło Promocyjne Bank 
Przyjazny dla Przedsiębiorców 
odebrała 31 stycznia w Warszawie 
Prezes Elżbieta Nowakowska-
-Akkermans.

Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie był kilkakrotnie nagradza-
ny w tym konkursie, m.in. trzy razy 
Godłem Promocyjnym. W tym roku 
otrzymał najwyższą nagrodę – za 
oparcie współpracy z przedsię-
biorcami na wartościach spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu, takich jak partnerstwo, 
współpraca i zaufanie oraz za 
wyróżniającą dbałość o wdraża-
nie zasad obsługi klienta z sek-
tora małych i średnich przed-
siębiorstw. To także nagroda za 
stosowanie przejrzystych opi-
sów produktów bankowych dla 
MSP, a także bardzo 
skuteczne włączenie 
się do promocji kre-
dytów unijnych i wy-
sokie wyniki w obsłu-
dze segmentu małych 
i średnich przedsię-
biorstw. 

– Jestem niezwy-
kle dumna z tego wy-
różnienia, to potwier-
dzenie naszej jakości. 
Tym bardziej cieszy 
mnie to wyróżnienie, że 
odzwierciedla naszą fi-
lozofię, którą realizuje-
my od lat: współpraca, 
partnerstwo, zaufanie. 
To filary naszej co-
dziennej pracy – mówi 
Prezes Banku Spół-
dzielczego w Dzierżo-
niowie Elżbieta Nowa-
kowska-Akkermans.

Zdobycie tej pre-
stiżowej nagrody wca-
le nie jest proste. Bank 
musiał przejść spe-
cjalny audyt. Przeprowadzało go 
czterech audytorów, w tym trzech 
tzw. tajemniczych klientów, którzy 
sprawdzali, jak w praktyce wygląda 
obsługa w Banku Spółdzielczym w 
Dzierżoniowie. Tutaj bank osiągnął 
pełen sukces. Wysoko została oce-
niona współpraca i partnerstwo. 

– Byliśmy oceniani też przez 
przedsiębiorców, których obsłu-
gujemy i otrzymaliśmy bardzo wy-
sokie noty, za co bardzo dzięku-
ję – mówi Pani Prezes. – Znamy 
bardzo dobrze specyfikę małych i 
średnich przedsiębiorstw i bolącz-

ki, z jakimi się spotykają, zwłasz-
cza na początku swojej działalno-
ści. Mają trudności z uzyskaniem 
kredytów. My mamy tyle ofert, ilu 
klientów. Dla każdego jesteśmy w 
stanie stworzyć warunki skrojone 
na miarę jego potrzeb. Poza tym 
współpracujemy z instytucjami oko-

łobankowymi. Nasz bank 
udzielił około 6 mln zł kre-
dytów z wykorzystaniem 
poręczeń w ramach ini-
cjatywy Jeremie. Oferu-
jemy też ubezpieczenia 
– wymienia Pani Prezes. 

Podczas uroczy-
stej gali, która odbyła się 
w Pałacu Prymasowskim 
w Warszawie nagrodzo-
ny został także Paweł 
Skowroński - Naczelnik 
Wydziału Obsługi Klien-
ta Biznesowego. Otrzy-
mał tytuł Profesjonalne-
go Doradcy Bankowości 
MSP. Tytuł ten przyzna-
wany jest wyróżniającym 
się doradcom bankowym, 
między innymi za wysokie 
kwalifikacje i wiedzę z za-
kresu zarządzania MSP, 
co pozwala służyć profe-
sjonalną poradą banko-
wo-menadżerską.

Nagroda dla banku 
jest oczywiście ważnym 

wyróżnieniem, choć jak przyznaje 
Elżbieta Nowakowska-Akkermans, 
nie po to bank w nim startuje. 

– Zwieńczeniem tego konkur-
su będzie raport, który otrzymamy. 
Pokaże nam, w jakich aspektach 
jesteśmy lepsi od innych, a nad 
którymi musimy popracować. To 
cenny materiał, który przygotowu-
ją eksperci z Uniwersytetu Gdań-
skiego i Krajowej Izby Gospodar-
czej. Dla nas to ważne, aby poznać 
swoje mocne i słabe strony, bo cały 
czas pracujemy nad jakością – wy-
jaśnia Prezes BS w Dzierżoniowie.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
– Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Dział dziecięco-młodzieżowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bie-
lawie przy ul. Piastowskiej 19c prze-
prowadził w czasie ferii zimowych 
ankietę nt. Czy czytasz kryminały?. 
Każdy z uczestników miał do wyboru 
odpowiedź: TAK, NIE lub OD CZA-
SU DO CZASU. Po podsumowaniu 
odpowiedzi podajemy wyniki ankiety: 
27 głosów oddano na TAK, 21 osób 
NIE czyta kryminałów, a 18 czytelni-
ków sięga po książki detektywistycz-
ne OD CZASU DO CZASU. Dzięku-
jemy za wszystkie 66 głosów. 

Dzieci od zawsze uwielbia-
ją zagadki. Początkowo proste za-
gadki pomagają ćwiczyć mózg, by 
w przyszłości móc rozwiązywać co-
raz bardziej skomplikowane zada-
nia. Warto zapoznać je z gatunkiem 
literackim - kryminałami dla dzieci. 

Czy czytasz kryminały? 
Coraz więcej tego typu pozycji poja-
wia się na rynku wydawniczym. Na 
początek zachęcamy do sięgnię-
cia po serię książek o Detektywie 
Pozytywce autorstwa Grzegorza 
Kasdepke, które można zakwalifi-
kować do kryminałów dla najmłod-
szych. Obowiązkowymi lekturami 
jest szwedzka seria Biuro Detek-
tywistyczne Lassego i Mai Martina 
Widmarka i Heleny Willis oraz do-
skonały cykl książek o przygodach 
Kallego Blomkvista Astrid Lindgren. 
Historie trzymające w napięciu, wy-
wołujące dreszczyk emocji, pełne 
tajemniczości i zagadek do rozwią-
zania dadzą młodemu czytelnikowi 
szansę samodzielnego dochodze-
nia do prawdy i z pewnością zachę-
cą do częstego czytania książek.  

  Jolanta Pawlak

Nagrodę odebrała prezes 
Elżbieta Nowakowska - AkkermansTak prezentuje się jeden 

z przywiezionych ołtarzy

Proboszcz parafii ks. Cezary Ciupiak długo zabiegał  
o przeniesienie ołtarzy do Bielawy
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Festiwal Piosenki o Miłości 
Minutka 2014 odbył się 14 lutego w 
bielawskim Teatrze Robotniczym. 
Kolejna, V już edycja festiwalu pio-
senki, skierowana była do młodzie-
ży z Dolnego Śląska Po wstępnych 
przesłuchaniach do udziału w kon-
kursie zakwalifikowano 20 wyko-
nawców. Ostatecznie w finale za-
prezentowało się 18 wokalistów. 

W Jury tegorocznej „Minut-
ki”  zasiedli:  Shata Qs – wokalistka 
zwyciężczyni ostatniej edycji Must 
Be The Music, Janusz Kot - mu-
zyk wychowawca wielu pokoleń in-
strumentalistów oraz  Piotr Szafran  
- dziennikarz „Tygodnika Dzierżo-
niowskiego”. Jury zwracało szcze-
gólną uwagę na: dobór repertuaru, 
interpretację, wykonanie, dykcję 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 

MINUTKA 2014
Po wysłuchaniu wszystkich 

prezentacji jurorzy zadecydowali 
o przyznaniu pierwszego miejsca 
(400 zł) duetowi Dominika Bo-
czula i Paweł Jóźwiak  z Bielawy.  
Drugie miejsce zdobyła Ewelina 
Jursza z Bielawy (300 zł), a trze-
cie - Marta Kurzeja z Żarowa (200 
zł). Wyróżnienie przypadło Patrycji 
Czyżewskiej z Bielawy. 

W podsumowaniu Jury, pod-
kreślając bardzo wysoki poziom ar-
tystyczny uczestników, pochwaliło 
występy tych wykonawców, którzy 
zrezygnowali z podkładów muzycz-
nych, opierając się na „żywych”  in-
strumentach.  

Sponsorem konkursu był 
Bank Spółdzielczy w Dzierżonio-
wie, któremu bardzo dziękujemy za 
kilkuletnie wsparcie imprezy.

3 marca, po raz pierwszy w 
Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przed-
siębiorczości, odbył się wernisaż wy-
stawy malarskiej Ireny Wyrzykow-
skiej. Współorganizatorzy wystawy to 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalne-
go, Towarzystwo Przyjaciół Bielawy 
oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Wernisaż zaszczycili swoją 
obecnością: Krzysztof Pludro i Tade-
usz Łazowski – Honorowi Obywate-
le Miasta Bielawa, Aleksander Siód-
mak – prezes BARL-u, Jan Gładysz 
– dyrektor MOKiS-u oraz Ewa Glura 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy, która opowiedziała o twórczości 
autorki wystawy, nieobecnej z powodu 
problemów zdrowotnych.

Irena Wyrzykowska pochodzi z 
Dobrego Miasta k. Olsztyna. Od wielu 
lat zajmuje się malarstwem i rękodzie-

Wystawa obrazów Ireny Wyrzykowskiej

Dzieci i młodzież uczęszcza-
jące na zajęcia do Spółdzielcze-
go Centrum Kultury w Bielawie, 
wystąpiły w barwnym widowisku 
„Bajkowe podróże Rumcajsa”. 
Koncert odbył się 22 lutego w 
Teatrze Robotniczym przy sali 
wypełnionej publicznością. Dla 
wielu osób zabrakło miejsca. Dzie-
ci z radością występowały przed 

Bajkowe podróże Rumcajsa - koncert SCK Bielawa
rodzinami i znajomymi w nowo 
uszytych strojach, z makijażami i  
wspaniałymi fryzurami. 

Na scenie obok Rumcajsa 
(Piotr Marchewka), Haneczki (Julia 
Pastuszka) i Cypiska (Filip Masyk), 
pojawiły się Muminki, Pszczółka 
Maja i wiele innych postaci. W su-
mie w całym przedstawieniu wystąpi-
ło około 60. młodych artystów. Dzieci 

zaprezentowały tańce: break dance, 
disco, towarzyski, a ponadto śpiewa-
ły i odgrywały scenki teatralne. 

Nad całością czuwały kierow-
niczka SCK Bogumiła Derenows-
ka, instruktorka tańca Iwona Kar-
pierz, instruktorka śpiewu Joanna 
Barczyk oraz instruktorka grupy te-
atralnej Sabina Radziemska. 

  Łukasz Masyk

łem artystycznym. Uczestniczy w wie-
lu plenerach malarskich w Polsce i za 
granicą, m. in. w Rosji, Czechach i na 
Ukrainie. Chętnie pracuje z dziećmi i 
młodzieżą. Organizuje warsztaty ma-
larskie i prowadzi zajęcia z rękodzieła. 
Pasjonuje się również fotografią.

Na bielawskiej wystawie zapre-
zentowała prawie 30 obrazów przedsta-
wiających kwiaty. Inspiracją w ich two-
rzeniu był jej ogródek pełen kwiatów.

Wernisaż uświetniła krótkim 
występem Patrycja Mizerska ze 
Studia Tańca i Piosenki FART, któ-
re prowadzi Anna Lutz.

Wystawa będzie czynna do 
24 marca. Obrazy można zakupić.

     Barbara Lesiewicz

Autorka wystawy podczas pracy z dziećmi

Patrycja Mizerska
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W dniu 18 lutego dzieci z 
grupy „Krasnale” z Niepublicz-
nego  Przedszkola Montessori w 
Bielawie spotkały się z Panią Juli-
tą Pokorską z Centrum Informacji 
Turystycznej w Bielawie, w ramach 
realizowanego tematu:  ”Bielawa - 
moje miasto”. 

Przedszkolaki dowiedziały 
się o wielu wyjątkowych miejscach 
w naszym mieście, które warte są 
zwiedzenia. Pani Julita opowiedzia-
ła również dzieciom legendę o tym, 
dlaczego góry otaczające Bielawę 
nazywają się Góry Sowie.  Następ-
nie dzieci miały możliwość wejścia 
na wieżę Kościoła pw. WNMP , któ-
ra stanowi jedną z głównych atrak-
cji turystycznych naszego miasta.

Dzieciom we wspinaczce po-
magały i towarzyszyły panie: Gra-
żyna Skoczylas, Aleksandra 
Mucha oraz Anna Podłęcka. Naj-
wytrwalsze przedszkolaki dotarły 
na III taras widokowy i obejrzały 
panoramę naszego miasta przez 
urządzenia teleoptyczne. Wszyst-

Przedszkolaki zdobywają wieżę 
Kościoła pw. WNMP w Bielawie

kie dzieci zgodnie stwierdziły, że 
warto było się pomęczyć i zoba-
czyć tak piękne widoki. 

Naszym milusińskim gratulu-
jemy odwagi i wytrwałości we wspi-
naniu się po krętych schodach wie-
ży.         

 Anna Podłęcka
 Aleksandra Mucha

17 i 21 lutego dzieci z Przed-
szkola Niepublicznego „Wesołe Kra-
snoludki” przyszły do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, mieszczącej się przy 
ul. Piastowskiej 19c. Bibliotekarka 
Jolanta Pawlak zaprowadziła ma-
łych gości do wszystkich działów bi-
blioteki i wyjaśniała jak odnaleźć na 
półkach właściwą książkę, audiobook 
czy czasopismo. Dział dziecięco-mło-
dzieżowy przedszkolaki odszukały, 
dzięki zielonemu napisowi z nazwą 
działu i regałom o kolorze limonki. 

Główny temat spotkań brzmiał 
„Kryminały na czasie”, a zabawa w 
detektywów i poznawanie literatury 
o tematyce kryminalnej pomogła gru-
pie „Żabki” pod opieką nauczycielki 
Wioletty Rak oraz łączonej grupie 
„Pszczółki” i „Biedronki” wraz z na-
uczycielką Urszulą Pospiech zaan-
gażować się w zajęcia. Zawód detek-
tywa jest zarezerwowany dla osób z 
dużą wiedzą i specjalnymi umiejętno-
ściami. Dzieci rozwiązywały „Zagad-
ki dla agencji detektywistycznych”, a 
przy użyciu zmysłów: wzroku, słuchu, 
dotyku, węchu, smaku zamieniały się 
w śledczych. Ciekawostką była za-

gadka na logiczne myślenie - „Co było 
pierwsze?”. Patrząc na trzy ilustracje: 
pisklę, jajko i kurę udzielały odpowie-
dzi według własnego zdania. Każde 
dziecko uczestniczące w spotkaniu 
dostało zadanie do rozwiązania. Mali 
detektywi cierpliwie przy pomocy lupy 
sprawdzali różnice swoich odcisków 
palca na czerwonym arkuszu. Grupa 
„Żabki” wysłuchała bajki kryminalnej 
„Gdzie rosną perły?”, której głównymi 
bohaterami są detektywi - hipopotam 
Hip-Hip i jego asystent łasiczka Hur-
ra. Dzieci generalnie lubią tajemnice, 
poszukiwania i zagadki. Bibliotekarka 
zachęciła przedszkolaki  do wypoży-
czenia książek zwanych kryminałki. 
Oto wybrane tytuły: „Detektyw z baj-
ki: 8 opowiadań” Claire Gaudriot, „Ta-
jemnica diamentów” Martin Widmark, 
„Detektyw Orzeszek” Christine Rettl, 
„Detektyw Pozytywka” Grzegorz 
Kasdepke. 

Zadowolone przedszkolaki 
wraz  ze swoimi opiekunkami prze-
maszerowały z Pokoju Spotkań 
przez całą bibliotekę i obiecały, że 
niedługo odwiedzą ją ponownie.  

  Jolanta Pawlak

Kryminały na czasie

W sobotę 22 lutego, w Cha-
cie pod Sową w Sokolcu, miało 
miejsce spotkanie grupy inicjatyw-
nej, zmierzającej do objęcia jedno-
litym systemem górskich tras ro-
werowych Gór Sowich i Suchych. 
Wśród zebranych byli przedstawi-
ciele władz lokalnych z Mieroszo-
wa, Głuszycy, Walimia, Pieszyc, 
Nowej Rudy, Dzierżoniowa, Biela-
wy i Stoszowic oraz działających 
na ich terenie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Głuszycy, Stowarzysze-
nia Turystycznego Gmin Gór So-
wich, a także grup kolarskich Lin-
coln Electric Bike Team Bielawa, 
Strefy MTB Głuszyca, jak również 
środowiska rowerzystów górskich 
z terenu Srebrnej Góry.

Zebrani jednomyślnie zde-
cydowali o utworzeniu stowarzy-
szenia pod nazwą Strefa MTB 
Sudety. Zadaniem Stowarzysze-
nia jest uporządkowanie górskich 
tras rowerowych na obszarze w/w 
gmin, a w dalszej kolejności bu-
dowa nowoczesnego zintegrowa-
nego produktu turystycznego dla 
wykładniczo rosnącej grupy miło-
śników MTB. Celem jest osiągnie-
cie poziomu przygotowania tras 
reprezentowanego przez wiodą-
ce ośrodki kolarstwa górskiego 
w krajach zachodnich, gdzie ko-
larze górscy mają do dyspozycji 
szeroki zakres usług uwzględnia-
jących ich potrzeby (m.in. ozna-
czone trasy, profesjonalnie przy-
gotowane i wyposażone punkty 
dostępu, punkty noclegowe za-
adaptowane dla potrzeb kolarzy 
górskich).

Jeszcze przed zebraniem 
założycielskim, członkowie grupy 
inicjatywnej przeprowadzili sze-
reg ustaleń z Wójtami i Burmi-
strzami w/w gmin i Nadleśnictwa-
mi  opiekującymi się tym terenem. 
Siłą stowarzyszenia jest też to, że 
w jego prace są zaangażowani 
pasjonaci kolarstwa górskiego z 
w/w okolicy a także sprawni orga-
nizatorzy. Jako wyjątkowe należy 
też ocenić, że opieka i rozbudowa 
produktu turystycznego na terenie 
tak wielu podmiotów ma być reali-
zowana przez organizację poza-
rządową. 

Użytkownicy tras rowerowych 
będą mieli do dyspozycji rozległy i 
spójny system profesjonalnych tras 
MTB, który pozwoli na poruszanie 
się po całym obszarze strefy MTB i 
w konsekwencji zachęci do zatrzy-
mania się w okolicy na więcej niż 
jeden dzień. Oczekiwanym efek-
tem finalnym pracy Stowarzysze-
nia jest więc również podniesienie 
atrakcyjności turystycznej wszyst-
kich gmin objętych projektem Stre-
fa MTB Sudety.

Obecni na zebraniu założy-
cielskim zatwierdzili Statut Sto-
warzyszenia Strefa MTB Sudety 
oraz powołali swoje władze wyko-
nawcze i kontrolne. 

W wyniku wyborów do pracy 
w Zarządzie Stowarzyszenia wy-
brani zostali: Janusz Pawłowski 
– Prezes Stowarzyszenia Stre-
fa MTB Sudety, Piotr Walczak – 
Sekretarz Stowarzyszenia MTB 
Sudety, Marek Janikowski, Ar-
tur Jarczok, Krzysztof Sadurski, 
Ireneusz Rogalski i Łukasz Po-
korski, a do Komisji Rewizyjnej: 
Karol Szyszka – Przewodniczący, 
Piotr Kunigowski, Paweł Brzo-
zowski.

Obecnej trwają ustalenia z 
Nadleśnictwami, które mają do-
prowadzić do ostatecznego za-
twierdzenia przebiegu tras oraz 
podpisania stosownych porozu-
mień. Kolejnym etapem będzie 
jednolite oznakowanie tras w tere-
nie. Działania te sfinansują: Sto-
warzyszenie Turystyczne Gmin 
Gór Sowich, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Głuszycy oraz Gmina 
Mieroszów - każdy w swoim za-

sięgu terytorialnym. Uruchomie-
nie Strefy MTB Sudety planowa-
ne jest na 1 maja br. 

Adres siedziby Stowarzy-
szenia Strefa MTB Sudety: ul. 
Grunwaldzka 28a, 58-340 Głu-
szyca. Niebawem zostanie uru-

Partnerstwo ponad granicami

chomiona strona internetowa, 
adres e-mail oraz profil na Face-
booku. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do uczestnic-
twa i pracy w Stowarzyszeniu Stre-
fa MTB Sudety 
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W dniach 28 lutego – 02 mar-
ca w Raciborzu odbyły się zawody 
- MEMORIAŁ IM. ERNESTA STA-
RZYŃSKIEGO – PUCHAR POL-
SKI KADETÓW I ELIMINACJA 
CENTRALNA DO FINAŁÓW OOM 
W ZAPASACH W STYLU KLA-
SYCZNYM. W zawodach tych  za-

Dwa medale dla Bielawskich Zapaśników !!!
wodnicy ZKS „Bielawianka” Biela-
wa osiągnęli sukces zdobywając 
dwa medale: Grzegorz Majkut - 
złoty medal oraz Patryk Sieradzki 
- brązowy medal. 

Składamy serdeczne gratula-
cje naszym zawodnikom i życzymy 
jak najwięcej takich sukcesów.

W nocy z 1 na 2 marca po 
raz pierwszy na Pływalni Miejskiej 
Aquarius odbył się Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki. Lokal-
nym współorganizatorem był Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Bielawie. 
Celem imprezy była popularyzacja 
pływania, jako dyscypliny sportu 
mającej wpływ na prawidłowy roz-
wój człowieka, jego kondycję i sa-
mopoczucie. Patronem honoro-
wym Maratonu Pływackiego była 
Pani Otylia Jędrzejczak. W impre-
zie udział wzięło 13 osób. Dla za-

W niedzielę 23 lutego sied-
mioro zawodników Klubu Sportowe-
go „OSiR” miało okazję rywalizować 
w Zielonej Górze na Ogólnopol-
skich Zawodach Pływackich o 
Puchar Dyrektora ZSOiS. Orga-
nizatorem tych zawodów był Klub 
Sportowy „Korner” Zielona Góra, w 
którego barwach pływa Radosław 
Kawęcki, wielokrotny mistrz Europy 
w stylu grzbietowym, mistrz Świata 
ze Stambułu oraz wicemistrz Świata 
z Barcelony. Nasz klub reprezento-
wali: Kamila Salamon, Emanuela 
Flisak, Roksana Gromczewska, 
Dawid Gromczewski, Patryk Usik, 
Damian Rak i Damian Drzyzga.

Wyniki przedstawiają się 
następująco:

kategoria 2003 i młodsi:
Kamila Salamon (2004) – I miejsce 
na 50 m stylem klasycznym i I miej-
sce na 50 m stylem grzbietowym
Dawid Gromczewski (2004) – III 
miejsce na 50 m stylem klasycznym i 

Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2014”

wodników przygotowany był bez-
płatny bufet, w którym były gorące 
napoje oraz pyszne bułeczki. 

Uczestnicy od godz. 18:00 do 
godz. 4:00 rano przepłynęli łącznie 
113.600 metrów. Mamy nadzieję, 
że dla każdego z uczestników była 
to przede wszystkim dobra zaba-
wa. 

Najdłuższy dystans pokonał 
Rafał Łacny, który w czasie 7 go-
dzin 50 minut przepłynął 17.675 
metrów. Serdecznie gratulujemy.

Najmłodszą uczestniczką 
maratonu była Maja Żyłka (7 lat), 
która otrzymała maskotkę „Otylkę” 
Najstarszą zawodniczką była Mał-
gorzata Majkowska (55 lat). Naj-
liczniejszą rodziną uczestniczącą 
w maratonie była rodzina Państwa 
Drzyzgów w 5 osobowym składzie: 
Julia Skwara (9lat), Marcin (8lat), 
Damian (13 lat), Michał (16 lat) 
oraz Wojciech Drzyzga (40 lat). 
Wspólnie przepłynęli 34.025 me-
trów.

Uczestnicy maratonu otrzy-
mali pamiątkowe certyfikaty. Zwy-
cięzca zawodów otrzymał okulary 
pływackie oraz czepek z podpisem 
Otylii Jędrzejczak. Najmłodsi otrzy-
mali maskotki „Otylka”, a najstarsza 
zawodniczka otrzymała okulary pły-
wackie i czepek. Dla najliczniejszej 
rodziny przewidziane były czepki. 
Wszystkim zawodnikom dziękuje-
my za udział, gratulujemy osiągnię-
tych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.Zawodnicy KS „OSiR” Bielawa 10 razy stawali 

na podium w Zielonej Górze
XII miejsce na 50 m stylem dowolnym
Patryk Usik (2003) – X miejsce 
na 50 m stylem grzbietowym i XIX 
miejsce na 50 m stylem dowolnym

kategoria 2002:
Emanuela Flisak – II miejsce na 
200 m stylem zmiennym i III miej-
sce na 100 m stylem klasycznym
Damian Rak – II miejsce na 100 m 
stylem grzbietowym i VIII miejsce 
na 100 m stylem dowolnym

kategoria 2001:
Roksana Gromczewska – II miej-
sce na 100 m stylem klasycznym i III 
miejsce na 100 m stylem dowolnym
Damian Drzyzga – II miejsce na 
100 m stylem klasycznym i II miej-
sce na 200 m stylem zmiennym. 

W kategorii najlepszych za-
wodniczek z rocznika 2003 (i młod-
sze) Kamila Salamon uplasowała 
się na II miejscu, a w kategorii najlep-
szych zawodniczek z rocznika 2002 
Emanuela Flisak zajęła II miejsce. 

  Łukasz Masyk

W dniu 5 marca oficjalnie po-
wołany został do życia klub pisa-
rzy i poetów „Kanapka Literacka”, 
którego członkowie wywodzą się z 
Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej 
„POZYTYWKA”. Rolę ojca chrzest-
nego „Kanapki Literackiej” objął 
Karol Maliszewski, który w inau-
guracyjny wieczór właśnie prezen-
tował i promował swoją najnowszą 
książkę prozatorską pt.”Przemyśl 
– Szczecin”, wydaną nakładem 
Fundacji na Rzecz Kultury i Eduka-
cji im.Tymoteusza Karpowicza we 
Wrocławiu.

„Przemyśl - Szczecin” to ale-
goria podroży przez życie, w któ-
rym bohaterowie jadąc w różnych 
przedziałach jednego pociągu ska-
zani są na jednorazowe znajomo-
ści, jednorazowe historie. Istotne 
jest tu owo dzianie się i iskrzenie 
pomiędzy dryfującymi osobowo-
ściami, wyobrażeniami, pragnienia-
mi bohaterów oraz ich onirycznymi 
światami.  Światami zanurzonymi 
w typowo polski marazm i poczucie 
braku spełnienia.

Zaproszony autor opubliko-
wał kilka książek krytycznoliterac-
kich, cztery książki prozatorskie 
oraz dziesięć zbiorów wierszy. Jest 
laureatem nagród m.in. Barba-
ry Sadowskiej  i im. Ryszarda Mil-
czewskiego Bruno; za tom szkiców  
„Rozproszone głosy” nominowany 
do nagrody Nike (2007).

Na spotkaniu pojawili się 
członkowie i założyciele klubu „KA-
NAPKA LITERACKA”, tj. Krzysztof 
Sobczak, Barbara Pachura, Piotr 

Woźniak, Miłosz Wrzesiński, Mi-
chał Kukuła, Anna Karasińska, 
Renata Łabędzka, Tamara Hebes 
oraz Justyna Gorbenko-Wilk. Ko-
lejny raz członkowie klubu zaszczy-
ceni zostali też obecnością takich 
osób, jak wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Jadwiga Mariolla Jo-
nas, radna Bronisława Pagórska, 
a także dyrektor Miejsko Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Dzierżo-
niowie Jadwiga Horanin.

Kameralna atmosfera nie-
wielkiego przytulnego lokalu bar-
dzo przypadła do gustu zaproszo-
nemu Karolowi Maliszewskiemu, 
jak również gościom przybyłym 
z różnych miejscowości: Dzier-
żoniów, Ostroszowice, Niemcza, 
Świdnica, Wrocław.  

Spotkanie autorskie po-
prowadził, debiutujący w tej roli 
Krzysztof Sobczak.

Gości uroczyście przywita-
ła Barbara Pachura i  zachęciła do 

OTWARCIE KLUBU LITERACKIEGO W BIELAWIE
Karol Maliszewski ojcem chrzestnym „Kanapki Literackiej”

symbolicznego przecięcia wstęgi 
przez Karola Maliszewskiego. Nie-
zwykle ciekawe wprowadzenie w 
świat prezentowanej książki przez 
autora. Czytanie jej fragmentów w 
niemal aktorskim wykonaniu Karola 
Maliszewskiego przydało jeszcze 
całemu spotkaniu dodatkowych ru-
mieńców, a książka rozeszła się jak 
ciepłe bułeczki. 

To wyjątkowe spotkanie au-
torskie otworzyło cykl środowych 
spotkań poetów i pisarzy. Bielaw-
skie Środy Literackie, bo o nich tu 
mowa, będą się odbywać co mie-
siąc, a co tydzień w każdą środę 
od godziny 17:00 będą spotkania 
członków klubu „KANAPKA LITE-
RACKA”. Miejsce spotkań to Bie-
lawski Art.-Inkubator - sali nr 0.7 
przy ul. Piastowskiej 19c. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich lubiących czytać i pisać 
poezję oraz prozę.

Krzysztof Sobczak
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22 i 23 marca w  Luboniu pod 
Poznaniem odbyły się IV Mistrzo-
stwa Polski NO-GI RULES CBJJ. 
Do zawodów zgłosiła się rekordo-
wa liczba osób - 990 zawodników 
z całej Polski. W zawodach udział 
brali zarówno panowie, jak i panie. 
Dodatkowym podziałem podczas 
zmagań było kryterium wieku oraz 
poziom zaawansowania. 

Wśród tak wielu zawodniczek 
i zawodników klub IRON BULLS 
BIELAWA oraz MULKS JUNIOR 
DZIERŻONIÓW dzielnie repre-
zentowali: Martyna Morawska, 
Klaudia Błacha, Paweł Tybur-
ski Krystian Chramęga, Mateusz 
Krzemiński oraz Andrzej Zającz-
kowski. Spośród podopiecznych 
trenera Norberta Warchoła naj-
lepiej zaprezentowała się Klaudia 
Błacha (kobiety -61,49 kg), która 
wywalczyła brązowy medal w Mi-
strzostwach Polski. Jest to pierw-
szy a zarazem historyczny krążek 
wywalczony przez zawodników i 
zawodniczki klubu IRON BULLS 
BIELAWA na szczeblu tak wielkich 
zawodów.

Klaudia Błacha brązową medalistką 
Mistrzostw Polski NO-GI

Na pochwałę zasługują rów-
nież Martyna Morawska oraz Kry-
stian Chramęga, który po dwóch 
wygranych pojedynkach musiał 
uznać wyższość przeciwnika i za-
dowolić się V miejscem.

- Cieszę się niezmiernie, 
że udało nam się wywalczyć krą-
żek w tak ważnej imprezie, jaką 
są Mistrzostwa Polski. Gorąco za-
chęcam wszystkich rodziców, aby 
przyprowadzali swoje pociechy na 
zapasy oraz brazylijskie jiu jitsu. 
Są to jedne z najlepszych sportów 
ogólnorozwojowych dla dzieci w 
młodym wieku – Norbert Warchoł.

Treningi w klubie IRON BULLS 
Bielawa w Szkole Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi prowa-
dzi Norbert Warchoł 693 981 359 

http://ironbullsbielawa.strefa.pl/ 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .

com/pages/IRON-BULLS-Biela-
wa/193164167523253

Treningi w klubie MULKS JU-
NIOR DZIERŻONIÓW ul. Kościel-
na 32 prowadzą Stanisław oraz 
Norbert Warchoł 667-675-626. 

http://junior-dzierzoniow.pl/

W ostatnim spotkaniu sezo-
nu przed własną publicznością nie 
udało się zapewnić bezpiecznego 
bytu w II lidze siatkarzom Beewa-
tec Bielawianki Bester Bielawa. 
Przegraliśmy spotkanie, które przy 
odrobinie szczęścia mogliśmy wy-
grać, ponieważ dwa z czterech se-
tów kończyły się na przewagi, ale 
za każdym razem zwycięsko na 
przerwy między setami schodzili 
goście.

Spotkanie to mogło się po-
dobać zgromadzonym na hali kibi-
com, ponieważ było dużo długich i 
efektownych wymian po obu stro-
nach siatki. Mecz ogólnie stał na 
wysokim poziomie. Pierwszego 
seta wygrali do 18-tu gospodarze, 
głównie dzięki blokom Bartosza 
Wajdowicza. Dobrze też rozgry-
wał Maciej Leński. Potem jednak 
przytrafił nam się słabszy moment. 
Chrobry prowadził w drugiej partii 
13:16, ale zdołaliśmy doprowadzić 
do końcówki punkt za punkt, którą 
ostatecznie przegraliśmy 24:26. W 

Przegrana z Chrobrym w ostatnim meczu przed własną publicznością
połowie trzeciej partii pojawiło się 
wiele nerwowości, Bartek Wajdo-
wicz otrzymał czerwony kartonik i 
niestety ostatecznie przegraliśmy 
tego seta do 18-tu. Międzyczasie 
na parkiecie pojawili się Jerzyk i 
Strubbe, którzy zostali na parkiecie 
także w czwartej partii. Wyrównana 
walka trwała także w czwartym se-
cie, w którym to podobnie jak w dru-
gim mogliśmy wygrać, ale niestety 
przegraliśmy 25:27 i całe spotkanie 
1:3. Chrobry Głogów w czwartym 
meczu odniósł czwarte zwycięstwo 
i dzięki temu wyszedł na prowadze-
nie w walce o utrzymanie, spycha-
jąc Bielawiankę na druga pozycję. 
Nam pozostaje walka o przynaj-
mniej 1 punkt w dwóch ostatnich 
wyjazdowych spotkaniach, kolejno 
z Oławą i Żaganiem. Nad Oławą 
mamy co prawda 9 punktów prze-

wagi, ale nasi najbliżsi przeciwni-
cy mają do rozegrania jeden mecz 
więcej a także rozgrywają spotka-
nie u siebie z nami, więc jeszcze 
czarny scenariusz wisi nad naszym 
zespołem. Oby tak się nie sta-
ło i nasi siatkarze ugrali ten jeden 
punkt, lub Oława go straciła w in-
nych spotkaniach.

BBBB vs SPS Chrobry 
Głogów 1:3 (18, -24, -18, -25)

BBBB: Leński, Wajdow-
icz, Wierzbicki, Prokopowicz, 
Jurczyński, Sdebel, Botwina (libe-
ro) oraz Jerzyk, Surtel, Strubbe.

Zdjęcia z tego spotkania 
można obejrzeć na stronie inter-
netowej naszego partnera medial-
nego - portalu doba.pl (fot. Woj-
ciech Bolesta) http://ddz.doba.
pl/?s=subsite&id=38552&mod=1

Wcale nie musieliście od rana 
do wieczora oglądać telewizji, czy 
całego dnia spędzać przed kom-
puterem. Było inne rozwiązanie. W 
tym roku Nasza Szkoła zorganizo-
wała zajęcia „Ferie zimowe – spo-
tkanie z kulturą”. Byliśmy do Wa-
szej dyspozycji od 9.00 do 15.00.

Pierwszy tydzień ferii minął 
niepostrzeżenie, ale cóż się dzi-
wić… w miłym towarzystwie i czas 
szybko płynie. Nasi uczniowie 
chętnie uczestniczyli w zajęciach. 
Wspólnie spędzony czas był dla 
nich ciekawy, radosny i bezpieczny, 
a zimowy wypoczynek nie będzie 
im się kojarzył z nudą. Po raz ko-
lejny okazało się, że nasi uczniowie 
naprawdę lubią szkołę.

Co robiliśmy? Świetnie wspól-
nie się bawiliśmy!! Zorganizowali-
śmy ferie w różnych formach. Dzie-
ci miały możliwość spotkania się z 
zespołem ludowym ,,Pojana’’. Na-
uczyły się układu tańca ludowego 
i śpiewały piosenki. Przebierały się 
w stroje w ,,Pracowni kostiumów i 
dekoracji’’ pani Urszuli Łatowskiej 
i odgrywały różne scenki teatral-
ne. Były widzami w teatrzyku, który 
został przygotowany dla nich przez 
opiekunów. Spacerowały po gó-
rach, piekły kiełbaski, szukały tro-
pów zwierząt w biegu patrolowym, 
zwiedzały Wrocław. To były dni peł-
ne gier zespołowych, zabaw rucho-

Ferie 2014 - Zimowisko w szkole

wych, nie zabrakło również warsz-
tatów plastycznych.

Mamy nadzieję, że tak miło 
spędzony czas będzie motywował 
wszystkich do nawiązywania no-
wych przyjaźni i rozwijania swoich 

umiejętności. Niestety, wszystko co 
dobre szybko się kończy, ale mamy 
nadzieję, że wszyscy zadowoleni, 
uśmiechnięci i wypoczęci, z nową 
energią wrócili do szkoły i mile 
wspominają minione ferie.
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Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” ukaże 

się 1 kwietnia, a w nim m. in. program uroczystości 

z okazji 10 lat Polski i Bielawy w Unii Europejskiej, 

90. rocznicy nadania praw miejskich Bielawie 

oraz 170. rocznicy Buntu Tkaczy Sowiogórskich.

W pierwszym meczu 1/4 Mi-
strzostw Polski Juniorów w Jastrzę-
biu Zdrój (grupa VII) przegraliśmy 
z AZS PWSZ Nysa 0:3, ale wynik 
ten tak naprawdę nie odzwiercie-
dla przebiegu tego spotkania. W 
pierwszej partii to przeciwnicy byli 
silniejsi i my goniliśmy wynik, ale w 
dwóch pozostałych to goście przez 
większość seta przegrywali, by w 
samych końcówkach zachować 
zimną krew i wygrać na przewagi.

Szkoda tego spotkania, bo 
nasi juniorzy grali naprawdę dobre 
zawody, prowadząc grę w drugim i 
trzeci secie a jednak to przeciwnicy 
schodzili za każdym razem zwycię-
sko z parkietu. Nie byli oni zespo-
łem zdecydowanie lepszym, tylko 
pewniejszym w samych końców-

Wyrównane, ale przegrane spotkanie z Nysą 
na początek turnieju 1/4 MP Juniorów

kach obu partii, kiedy to gra była 
na styku. Chwały nam nie przynosi 
set trzeci, w którym to prowadząc 
24:20 nie zdołaliśmy zdobyć choć-
by jednego punktu i niestety prze-
graliśmy spotkanie 0:3, mimo, że 
na to nie zasłużyliśmy. A po zakoń-
czonym spotkaniu wybraliśmy się 
całym zespołem na mecz PLUS 
LIGI: JASTRZĘBSKI WĘGIEL vs 
AZS Częstochowa (3:1), który był 
transmitowany na żywo w POLSAT 
SPORT i byliśmy tam bardzo wi-
doczną grupą.

mecz nr 1: Beewatec Bie-
lawianka Bester Bielawa vs AZS 
PWSZ Stal Nysa 0:3 (-21,-23,-24)

mecz nr 2: Jastrzębski Wę-
giel vs KS Wifama Łódź 3:0 (20, 
17, 20)

Po drugim naszym meczu na 
Turnieju 1/4 finału MP w Jastrzębiu 
Zdrój ponosimy drugą porażkę 0:3 
i tym samym odpadamy z walki o 
awans do 1/2 finału MPJ. Jednak 
mecze 1 i 2 marca  0:3 mają zu-
pełnie inne oblicza. Wczoraj z AZS 
PWSZ Stal Nysa przegraliśmy po 
bardzo, ale to bardzo równej walce 
i o zwycięstwie AZS-u zadecydo-
wały niuanse oraz doświadczenie 
przeciwników.

Natomiast w sobotnim spo-
tkaniu z TS Volley Rybnik wyglą-
da na to, że mecz ten przegrali-
śmy już w szatni i przed samym 
wyjściem na parkiet, kiedy to nasi 
juniorzy zobaczyli rosłych siatka-
rzy z Rybnika. Nie mieliśmy żad-
nych atrybutów na faworyzowa-
nych przeciwników, ale martwi styl 

Przegrywamy drugi mecz turnieju 1/4 MPJ i 
odpadamy z rywalizacji o awans do półfinału

w jakim przegraliśmy. Nie było ni-
czego: przyjęcia, ataku, rozegra-
nia a przede wszystkim obrony, 
co zawsze było naszą dobrą stro-
ną. Spodziewaliśmy się, że będzie 
ciężko, ale nie że aż tak łatwo Vol-
ley nas pokona. Przeciwnicy wygra-
li z nami w 55 minut i to najbardziej 
boli. Dla porównania spotkanie z 
Nysą trwało prawie 1,5 godziny.  
BBBB vs TS Volley Rybnik 0:3 
(-14, -10, -11)

BBBB: Saryczew, Lasota (K), 
Kapczuk, M. Skwarcan, W. Skwar-
can, Bocianowski, Byczek (libero) 
oraz Kuśnierz, Biłozor, Gawrysiak.

Volley: Harazim, Konsek, 
Niestrój, Podleśny (K), Szymura, 
Siemiątkowski, Łagodziński (libe-
ro) oraz Skolimowski, Czajkowski, 
Brzezina.

Pozytywnym akcentem za-
kończyli nasi juniorzy jakże dobry 
dla nich sezon 2013/2014. W ostat-
nim spotkaniu turnieju 1/4 MPJ w 
Jastrzębiu Zdrój pokonali 3:1 ze-
spół Kęczanin Kęty (pierwsza dru-
żyna tego klubu gra w I lidze). Oba 
zespoły po dwóch dniach turnie-
ju miały na swoim koncie po dwie 
przegrane 0:3 i niedzielne spotka-
nie było po prostu grą o honor. 

Zaczęliśmy je zdetermino-
wani i od początku prowadziliśmy 
grę prowadząc kilkoma punktami. 
Przewagę tą dowieźliśmy do koń-
ca partii otwierającej, wygrywając 
do 20. W drugim secie walka była 
równa, dosłownie punkt za punkt. 
Kęczanin jako pierwszy miał piłkę 
setową (23:24), jednak ta sytuacja 
zmieniała się co chwilę. Żadna z 
drużyn nie mogła zakończyć tego 
seta i dopiero po zdobyciu 34-tego 
punktu to my cieszyliśmy ze zwy-
cięstwa i prowadzenia 2:0. W trze-
ciej partii też było równo do stanu 
po 21:20 i wówczas Kęty mam od-
jechały, zdobyli 5 punktów z rzędu 
i wygrali tego seta do 21 (głównie 
po naszych błędach). To podziała-
ło na naszych młodych siatkarzy 
jak płachta na byka i w ostatniej, 

czwartej partii wręcz zdeklasowa-
liśmy rywala, wygrywając do 10. 
Świetne zawody podobnie jak w 
piątek rozgrywał nasz kapitan Kon-
rad Lasota, a wtórowali mu inni 
siatkarze, w tym bracia Michał i 
Wojciech Skwarcan. W końcu też 
obudził się nasz drugi przyjmują-
cy Kuba Kapczuk. Na swoim do-
brym poziomie zagrał Olek Bo-
cianowski, Maciej Byczek i Wiktor 
Saryczew. Wracamy z Jastrzębia 
szczęśliwi, choć zostaje lekki nie-
dosyt za piątkową przegraną 0:3 z 
AZS PWSZ Nysa, kiedy o naszej 
przegranej zadecydowały niuanse 
w końcówkach wyrównanych se-
tów (-21,-23, -24). Ale powiedzmy 
sobie szczerze: szanse na awans 
do 1/2 MPJ z naszej VII grupy (dwa 
zespoły ze Śląska) były minimalne. 
Oprócz bardzo mocnych drużyn: 
gospodarzy z Akademii Talentów 
Jastrzębskiego Węgla i TS Volley 
Rybnik (przegraliśmy z nimi gładko 
0:3) była także silna Wifama Łódź. 
Wszystkie te zespoły mają zawod-
ników o kilkanaście centymetrów 
wyższych od naszego składu. Po-
zostałe trzy zespoły, czyli my, Kę-
czanin Kęty oraz AZS Nysa to jakby 
inny level o czym świadczyły wyni-

Wygrana z Kętami na koniec turnieju 1/4 MPJ i wracamy 
z Jastrzębia z 5-tym miejscem

ki. Ale gratulacje dla chłopaków za 
walkę do samego końca i wywal-
czenie 5-tego miejsca, co dało nam 
miejsce wśród najlepszych 40-tu 
zespołów w całej Polsce. Z naszej 
grupy do 1/2 MPJ awans uzyskał 
już TS Volley Rybnik, który wygrał 
o włos z Wifamą Łódź (3:2 i tie-bre-
aku do 12-tu, choć było po 12). W 
drugim meczu Jastrzębski Węgiel 
zgodnie z przewidywaniem wygrał 
gładko 3:0 z AZS Nysa. Żadnemu 
zespołowi z województwa dolnoślą-
skiego nie udało się awansować do 
1/2 MPJ. Gwardia uległa 0:3 w Pile 
w meczu decydującym o awansie z 
Maratonem Świnoujście, natomiast 
Victoria Wałbrzych na tym samym 
etapie i w tym samym stosunku ule-
gła Treflowi Gdańsk (turniej w Gu-
binie).

 
mecz nr 3: 
BBBB vs UMKS Kęczanin 

Kęty 3:1 (20, 32, -21, 10)
 
BBBB: Lasota, Saryc-

zew, Kapczuk, Bocianowski, M. 
Skwarcan, W. Skwarcan, Byczek 
(libero) oraz Kuśnierz, Wierzbicki, 
Rycąbel (libero 2)

27 lutego odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki (DKK), na którym po raz kolej-
ny rozmawiano o pochodzącym z 
Bielawy Hubercie Klimko-Dobrza-
nieckim. W 2013 r. ukazała się en-
tuzjastycznie przyjęta przez kryty-
kę oraz czytelników jego powieść  
Grecy umierają w domu oraz zbiór 
opowiadań Pornogarmażerka.

Bohaterem najnowszej po-
wieści Klimko-Dobrzanieckiego jest 
Sakis Sallas, syn greckich emigran-
tów, którzy osiedlili się w Bielawie. 

Rodzice Sakisa podzielili los wie-
lu Greków, których wojna domowa 
zmusiła do ucieczki z kraju. Akcja 
równolegle rozgrywa się w Polsce 
oraz Grecji, a autor płynnie prze-
plata oba wątki. Klimko-Dobrza-
niecki ma talent do snucia nostal-

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

Hubert Klimko - Dobrzaniecki  Grecy umierają w domu

gicznych opowieści, w które wtapia 
elementy autobiograficzne. Książ-
ka opowiada o tęsknocie, o trud-
nych relacjach międzyludzkich, o 
poszukiwaniu własnej tożsamości.

Klimko-Dobrzaniecki często 
szokuje i bulwersuje swoich czytelni-
ków. Grecy umierają w domu również 
wywołuje wiele emocji. Książka skło-
niła uczestników do gorącej dyskusji, 
także zakończenie powieści, które 
nie wszystkim przypadło do gustu.

Historia Greków, których tra-
giczne wydarzenia zmusiły do 
opuszczenia ojczyzny i osiedlenia 
się w odmiennym kulturowo kraju 
oraz ich dalsze losy to temat bar-
dzo bliski mieszkańcom Bielawy. 
Wspólna historia i wzajemne wpły-
wy to kwestia warta uwagi i na pew-
no do niej powrócimy.

Intrygująco zapowia-
da się marcowe spotkanie DKK 
(27.03.2014), którego bohaterem  
będzie postać znana i lubiana, u 
wielu wywołująca rumieńce - profe-
sor Zbigniew Lew-Starowicz.

ZAPRASZAMY!!!

Bezpłatne porady prawne dla przedsiębiorców
Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości zaprasza przedsię-

biorców z  Bielawy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w za-
kresie prowadzenia firmy.

Pierwsze konsultacje odbędą się 25 marca w godzinach od 9-14 w 
budynku Art- Inkubatora, przy ulicy Piastowskiej 19c (drugie piętro, pokój 
3.3). Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 
(74) 645 64 21 lub 609 12 00 70. Porady będą udzielane tylko po wcze-
śniejszej rezerwacji telefonicznej. 

Dział Dziecięco-Młodzieżo-
wy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(MBP) przy ul. Piastowskiej 19c, 
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, do kla-
sy VI szkoły podstawowej włącznie, 
do udziału w konkursie plastycz-
nym  „Mój ulubiony Miś – bajko-
wy bohater na obrazku”.

Zadanie polega na przedsta-
wieniu techniką dowolną, na kartce z 
bloku technicznego formatu A4 lub A3, 
przygody Misia – bohatera książki.

Praca powinna być wykonana 
przez jednego uczestnika konkursu 
(nie przyjmujemy prac zbiorowych). 
Na odwrocie prosimy podać swoje 
dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, 
numer szkoły lub przedszkola (do-

datkowo nr telefonu i miejsce za-
mieszkania w przypadku dzieci nie 
uczęszczających do przedszkola) 
oraz podać tytuł książki, której Miś 
jest bohaterem.

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

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

Konkurs opracowała i zorga-
nizowała bibliotekarka Działu Dzie-
cięco-Młodzieżowego MBP Jolan-
ta Matuszczak.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA   
UWAGA   KONKURS !!! 

„MÓJ ULUBIONY MIŚ - BAJKOWY BOHATER NA OBRAZKU” 
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielawie, realizując Program 
„Bielawskie Centrum Aktywności 
Lokalnej”, zorganizował dla grupy 
30 uczniów bielawskich szkół ferie 
zimowe. Uczestnikami wypoczynku 
byli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4, Gimnazjum nr  1 i 2 z Bielawy. 

Pierwszy tydzień ferii  to zaję-
cia sportowe na sali gimnastycznej, 
siłowni,  wyjazdy na narty biegowe 
i zjazdowe oraz snowboard, a tak-
że zajęcia z nurkowania na basenie 
Aquarius. Nie zabrakło również ele-
mentów rozrywki dla uczestników 
półkolonii tj. m.in. wspólne wyjście 
do kina.

Tydzień ferii był intensywny, 
ale udany. W trakcie zajęć wszy-

„Ferie zimowe w ramach Programu BCAL”
scy uczestnicy otrzymywali „suchy 
prowiant”. Wszystkie zajęcia miały 
na celu przygotowanie kondycyjne 
Beneficjentów na drugi tydzień ferii.

A drugi tydzień to wyjazd na 
obóz do Jakuszyc. Podczas poby-
tu były zarówno zajęcia z narciar-
stwa biegowego jak i zajęcia z bia-
tlonu pod okiem trenerów ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Poza tym 
zwiedzanie okolicy i chodzenie po 
górach. W tym samym czasie w 
Szklarskiej Porębie odbywały się 
zawody sportowe tzw. „Bieg Pia-
stów”. Nie mogło tam zabraknąć 
naszych „obozowiczów”. Tym sa-
mym nasi Beneficjenci wystartowa-
li w swoich kategoriach w biegach 
narciarskich. 

Nad całością wypoczynku za-
równo na półkoloniach w mieście 
jak i na obozie w Jakuszycach pie-
czę sprawowali opiekunowie i tre-
nerzy – Jarosław Szeremeta, Ra-
fał Szwej oraz Janusz Weigelt.

Wszystkie koszty związane 
z uczestnictwem w zajęciach oraz 
udziałem w obozie pokrył Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Biela-
wie w ramach Programu „Bielaw-
skie Centrum Aktywności Lokalnej” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej EFS POKL w ra-
mach działania 1.2, Priorytet I.

Sporządził:
Michał Słota
Specjalista ds. promocji 
Programu BCAL

Jak każdego roku, MOKiS 
przygotował imprezy dla dzieci i 
młodzieży będące uzupełnieniem 
zajęć w innych placówkach. Naj-
większym powodzeniem cieszyły 
się  bezpłatne projekcje „Kina Fe-
ryjnego”, które odbywały się w Te-
atrze Robotniczym. W związku z 
dużą ilością chętnych, uruchomio-
no dodatkowe seanse zarówno fil-
mów fabularnych jak i animowa-
nych. 

Młodzież w Feryjnym DKF-
-ie, który odbywał się w sali kina 
MOKiS, mogła obejrzeć w wszyst-
kie części „Powrotu do przyszłości” 
w reż. R. Zemeckisa z „suplemen-
tem”, czyli wszystkich ujęć, które 
nie zmieściły się w filmach.

Na scenie odbywały się za-
jęcia parateatralne prowadzone 
przez Magdalenę Cios, a w dni nie-
projekcyjne do południa i po po-
łudniu można było zgłębić tajniki 
tańca breackdance i hip-hopu u mi-
strza Jacka Jabłońskiego. 

Już po raz drugi Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki przygoto-
wał z myślą o najmłodszych twór-
cze warsztaty architektoniczne pn. 
„Zabawy przestrzenią”. Był to cykl 
spotkań skierowanych do dzieci w 
wieku 6-12 lat, w których łącznie 
wzięło udział ponad 30 dzieciaków.

Twórcze zabawy przestrzen-
ne to element edukacji architekto-
nicznej dla dzieci. Poprzez realiza-
cję różnorodnych zadań poruszyły 
tematykę sztuki, architektury i di-
zajnu, a także (poprzez środki re-
alizacji) zagadnienie ekologii. 

Ferie w MOKiS-ie 

Podczas całego tygodnia 
zmagań mali konstruktorzy nauczyli 
się tworzyć przestrzenne konstruk-
cje i kreować przyjazną przestrzeń. 
Wśród postawionych im wyzwań 
znalazło się stworzenie sieci infra-
struktury miejskiej, budowa pianko-
wego osiedla, kukurydzianych bu-
dynków, wież wspinaczkowych czy 
wież Spaghetti. Nie zapomnieliśmy 
też o pełnym umeblowaniu swoje-
go pokoju marzeń. Na koniec, dzię-
ki stworzonym przez nas mobilnym 
domkom, mieliśmy również okazję 
wybrać się w podróż do kolorowej 
wioski afrykańskiej. 

Jak się okazało, cały ty-
dzień ferii był niezwykłą podróżą 
do doskonałej zabawy i rozbudza-
nia dziecięcej wyobraźni (nie tylko 
dzieci, ale również dla ich rodziców, 
którzy włączyli się do twórczych 
działań). Nie byłoby to jednak moż-
liwe bez cierpliwości i dziecięcej 
zaciętości, a także bez wielu prób 
i zmian pierwotnych koncepcji. Za-
jęcia prowadziła architekt krajo-
brazu inżynier architekt krajobrazu 
Agnieszka Juraszek.

Najwytrwalsi uczestnicy 
otrzymali dyplomy i zostali zapro-
szeni do kontynuacji architekto-
nicznych podróży, które rozpoczną 
się niebawem. 

Do udziału w stałych spotka-
niach w trakcie roku szkolnego za-
praszamy również wszystkie inne 
dzieci w wieku 6 -11 lat, które nie 
zdążyły jeszcze zasmakować czym 
jest „Zabawa przestrzenią”. Bliższe 
informacje wkrótce. 
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 14 – 16.03
PIŁKARZYKI ROZRABIAJĄ 

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

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

POMPEJE 3D godz.19.00 
prod. NIEM/USA

Jest 79 rok naszej ery. Rzym-
skie Pompeje są w pełni rozkwitu. 
Milo, niewolnik, który stał się nie-
zwyciężonym gladiatorem, przy-
bywa do miasta, by stoczyć walkę, 
która odmieni jego życie. Niespo-
dziewanie zakochuje się w pięknej 
Cassii, córce bogatego kupca, która 
została już przeznaczona skorum-
powanemu rzymskiemu dowódcy. 
Wkrótce potęga natury daje o sobie 
znać. Kiedy Wezuwiusz wybucha, 
wyrzucając z siebie potoki lawy, Milo 
musi wydostać się z areny, aby ura-
tować życie ukochanej kobiety, pod-
czas gdy majestatyczne Pompeje 
zostają pochłonięte przez żywioł.

21 – 23.03
KAMIENIE NA SZANIEC 

godz. 17.00 prod POL
Rudy. Zośka. Alek. Bohatero-

wie Szarych Szeregów. Opowieść o 
młodości, miłości i przyjaźni. O boha-

terstwie, które ma wielką cenę i o wal-
ce, która stała się legendą. Byli mło-
dzi, spragnieni życia. Nie było dla nich 
rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia 
obudzili się w świecie, w którym nie 
było już miejsca na marzenia. Stanę-
li przed wyborem: pochylić pokornie 
głowy, albo zaryzykować własne ży-
cie. Nie mieli doświadczenia ani broni, 
ale znaleźli w sobie odwagę i siłę, by 
sprzeciwić się hitlerowskiej machinie. 
Wierzyli w przyjaźń, wolność, w Pol-
skę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z 
której nie było odwrotu.

FACET (NIE)POTRZEBNY 
OD ZARAZ godz. 19.00 prod. POL

Młoda singielka postanawia 
odszukać swoich byłych partnerów 
i ponownie się z nimi spotkać.

28.03– 02.04
PAN PEABODY I SHERMAN 

godz. 17.00 prod. USA
Pan Peabody to najmądrzej-

szy pies na świecie, naukowiec-ge-
niusz, który wynalazł wehikuł cza-
su, laureat nagrody Nobla i doradca 
głów państw. Gdy jego podopieczny, 
chłopiec o imieniu Sherman wyrusza 
w podróż wehikułem czasu, najsłyn-
niejsze wydarzenia z historii wymy-
kają się spod kontroli, a efektem jest 
wielka katastrofa i równie wielka daw-
ka humoru. Niezwykły pies i jego pan 
muszą załatać dziurę w czasie, zanim 
nasz świat zmieni się raz na zawsze.

28 – 30.03
OCALONY godz.19.00 prod. USA
Afganistan, 28 czerwca 2005 

roku, czterech członków SEAL Team 
10 otrzymuje zadanie zabicia lidera 
talibów. Niespodziewanie sami zosta-
ją otoczeni przez wroga i zaatakowani.

   kom lg

17 marca
g.16.00 Uniwersytet III Wie-

ku – wykład:szczegóły http://www.
butw.pl  - Teatr Robotniczy 

19 marca (ZMIANA TERMI-
NU!!!)

18.30- CZY JEST NA SALI 
LEKARZ - komedia szpitalna w 
gwiazdorskiej obsadzie – Teatr Ro-
botniczy

Szalona, pełna absurdów i 
zabawnych nieporozumień, kome-
dio-farsa, będąca odzwierciedle-
niem tego wszystkiego, co dzieje 
się w tzw. „służbie zdrowia”. Reży-
seria: Zbigniew Lesień. Występują 
(wymiennie): Jacek Fedorowicz / 
Tadeusz Ross, Dariusz Gnatowski 
/ Andrzej Zaborski, Piotr Pręgow-
ski / Sylwester Maciejewski, To-
masz Stockinger, Viola Arlak, Alicja 
Kwiatkowska

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

21 marca
Godz. 10.00 – Powiatowy 

konkurs krasomówczy SOWIO-
GÓRSKI BAJARZ  dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych - Teatr 
Robotniczy

23 marca
17:00 – Muzyczne popołu-

dnie - Duet wokalny MARYLA I WA-
CŁAW  - śpiewają piosenki znane i 
nieznane – wstęp wolny - Teatr Ro-
botniczy

24 marca
g.16.00 Uniwersytet III Wieku 

– wykład -  http://www.butw.pl - Te-
atr Robotniczy 

28 marca
g.17.00  Prezentacja Talen-

tów Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bielawie  - Teatr Robotniczy 

31 marca
g.16.00 Uniwersytet III Wie-

ku – wykład szczegóły: http://www.
butw.pl - 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 
prowadzi instr. Elżbieta Zachowska 
: Soliści: 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   –  

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

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” prowadzi 
Anna Zychowicz  –  czwartki 17.00 
– scena

- Fotograficzne seniorów – 
prowadzi R.Smoliński – wtorki – 
11.30, 13.00 – galeria

- Teatralne seniorów – prowa-
dzi J.Florczak – piątki 15.30 - sce-
na

Szkoła Podstawowa nr 
10 z Oddziałami Sportowymi w 
Bielawie od czterech lat należy 
do Klubu Szkół UNICEF i włą-
cza się w działania charytatywne 
United Nations Children’s Fund 
- międzynarodowej organizacji, 
która niesie pomoc dzieciom na 
całym świecie.

W lutym zakończył się duży 
projekt  edukacyjno-pomocowy 
o nazwie „Gwiazdka dla Afryki”. 
Jego celem było zebranie funduszy 
na szczepienia ochronne dzieci 
w Sierra Leone – w jednym z naj-
biedniejszych krajów Afryki, gdzie 
śmiertelność małych dzieci jest 
bardzo duża, a jedną z przyczyn 
jest brak szczepień na choroby 
wieku dziecięcego. 

Zadaniem uczniów było wy-
konanie ozdobnego pudełecz-
ka – symbolicznego prezentu 
dla dzieci w dalekim afrykańskim 
Sierra Leone. Cała społecz-
ność szkolna z zaangażowaniem 
przystąpiła do realizacji projektu. 
Uczniowie wykonali ponad trzy-
sta oryginalnych i  urzekają-
cych pięknem pudełeczek. W 
ich wykonanie włączały się często 
całe rodziny.

W dniu 11. lutego odbył się 
w bielawskim MOKiS-ie uroczysty 
KONCERT DLA UNICEF z udzia-
łem naszych uczniów, ich rodziców 
i znajomych. Na koncert przybyli 
zaproszeni oficjalni goście – przed-
stawiciele władz miasta, władz 
samorządowych i oświatowych. 
Na scenie zaprezentowali swoje 

umiejętności  taneczne, wokalne i 
aktorskie uczniowie naszej szko-
ły i jej absolwenci. Z pokazem tań-
ca gościnnie wystąpili uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Dzierżoniowa, którzy także przy-
wieźli wykonane przez siebie pu-
dełeczka. Mogliśmy też podziwiać 
pokazy tańca towarzyskiego pary 
tanecznej Studia Tańca Impress z 
Dzierżoniowa.

W czasie koncertu każdy 
mógł nabyć pudełeczko przekazu-
jąc darowiznę  na rzecz Unicef. 
Zebraliśmy 2340,84 złotych i kwo-
ta ta w całości została przeznaczo-
na na program szczepień  dzieci 
w Sierra Leone.

Współpraca z Unicef pomaga 
nam pełniej realizować program 
edukacji globalnej – „zarażać” 
dzieci ciekawością świata, uczyć 
wrażliwości i odpowiedzialności za 
jego przyszłość.  A takie akcje, jak 
„Gwiazdka dla Afryki” pokazują, jak 
wspaniały potencjał dobra tkwi w 
naszych uczniach i ich opiekunach.

Pragniemy gorąco podzię-
kować wszystkim, którzy wspiera-
li nasze działania na rzecz Unicef. 
Dzięki ofiarności i otwartości ludzi 
dobrej woli uratujemy wiele dzieci 
w Sierra Leone.

Koordynatorzy Klubu 
Szkół Unicef

Pomagamy z Unicef-em

19 marca 2014 g. 18.30


