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W  piątek 19 czerwca odbyło się drugie 
z  cyklu spotkań z  lokalnymi przedsiębiorca-
mi, przeprowadzone przez Instytut Zarządza-
nia i  Samorządności z Wrocławia. Spotkanie 
miało charakter szkoleniowy, a  wieloletnie 
doświadczenie z zakresu pozyskiwania środ-
ków unijnych przekazał uczestnikom dr Grze-
gorz Krzos – ekonomista, wiceprezes Instytu-
tu Zarządzania i Samorządności z Wrocławia.

Zapraszamy użytkowników portali społecznościowych do odwie-
dzania profilu Bielawy w serwisie Twitter. Znajdą go państwo pod ha-
słem @BielawaMiasto. Jednocześnie przypominamy, że oficjalne profile 
miasta znajdują się również na portalach Facebook, Google+ i YouTube.

 Absolutorium dla Burmistrza Miasta Piotra Łyżwy zostało udzielone jednogłośnie. 

Remonty związane z modernizacją budynków 
w mieście zrealizuje bielawska firma 

Rozmowy odsnośnie zakupu zbiornika Sudety zmierzają w dobrym kierunku 

Bielawa zaprasza do dialogu z samorządem między innymi za pomocą mediów społecznościowych 

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza miasta
W środę 25 czerwca odby-

ła się 11 sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, która w większości 
poświęcona została ocenie 
realizacji ubiegłorocznego 
budżetu miasta. Rada Miej-
ska po wysłuchaniu pozytyw-
nych opinii na temat wyko-
nania ubiegłorocznego planu 
finansowego, przedłożonych 
przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową i poszczególne ko-
misje, jednogłośnie zatwier-
dziła sprawozdanie finansowe 
oraz udzieliła absolutorium 
burmistrzowi Piotrowi Łyżwie-
.W dalszej części obrad radni 
przyjęli uchwały między in-
nymi w sprawach: przekaza-
nia 40 tysięcy złotych dla Po-
licji jako dofinansowanie na 
remont bielawskiego komisa-
riatu, wprowadzenia zmian w 
budżecie na 2015 rok, pod-
wyższenia kapitału zakłado-
wego w spółce TBS i przyjęcia 
planów prac komisji na dru-

gie półrocze. Ponadto Rada 
Miejska wytypowała ze swo-
jego grona przedstawicieli do 
Zespołu Konsultacyjno-Opi-
niującego ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowy-
mi. W jego skład weszli Marta 
Masyk i Jarosław Florczak.Na 

środowej sesji miało miejsce 
również wręczenie Odznaki 
Za Wybitne Zasługi dla Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych dla dy-
rektora Miejskiego Ośrodka i 
Sztuki Jana Gładysza. Odzna-
czenie przyznane było przez 

Dolnośląski Ruch Kombatan-
tów, a oficjalnego wręczania 
medalu dokonał prezes bie-
lawskiego związku kombatan-
tów Bronisław Wilk, w asyście 
burmistrza Piotra Łyżwy i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Zbigniewa Dragana.

18 i  23 czerwca odbyły się 
wcześniej zapowiadane spotka-
nia przedstawiciela gminy Bielawa 
z  właścicielami zbiornika „Sudety”, 
które było kontynuacją rozmów ne-
gocjacyjnych dotyczących przejęcia 
akwenu przez miasto. Podczas ko-
lejnej tury rozmów gminę reprezen-
tował zastępca burmistrza Witold 
Runowicz. Następne spotkanie po-
święcone negocjacjom warunków 
nabycia zbiornika przez Bielawę, od-
będzie się w ciągu najbliższych dni.

Należy przypomnieć, że do 
31 maja 2015 roku obowiązywa-
ła umowa na dzierżawę zbiornika 
„Sudety”, jaką w 2014 roku zawarł 
poprzedni burmistrz Bielawy z wła-
ścicielką obiektu. Na mocy umo-
wy, od czerwca minionego roku, 
miasto zobowiązane było przeka-
zywać każdego miesiąca na kon-

to przedsiębiorcy około 50 tysięcy 
złotych. Oprócz tego Bielawa po-
nosiła koszty związane z podatka-
mi, bieżącym utrzymaniem zbior-
nika oraz jego naprawami. Przez 
cały okres trwania umowy (12 mie-
sięcy) Bielawa wydała na ten cel 
około 600 tysięcy złotych. 

Biorąc pod uwagę ogromne 
koszty dzierżawy i  wydatków to-
warzyszących, obecny burmistrz 
Piotr Łyżwa podjął decyzję o  nie-
przedłużaniu tej niekorzystnej dla 
miasta umowy. Co więcej Urząd 
Miejski w  Bielawie po wnikliwej 
analizie prawnej wspomnianego 
dokumentu, zdecydował o  skie-
rowaniu do Prokuratury zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa i  działania na szko-
dę finansową gminy Bielawa przez 
poprzedniego burmistrza miasta. 

W 2014 roku Bielawa pozyska-
ła z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, czyli z 
tzw. „schetynówek” 3 mln złotych. 
Pieniądze miały zostać wykorzy-
stane na dofinansowanie moder-

nizacji ulic, która według wstęp-
nych kalkulacji poprzednich władz 
miasta, powinna w całości koszto-
wać 8 mln złotych. 

W najbliższych dniach rozpoczną się pra-
ce związane z ekomodernizacją obiektów uży-
teczności publicznej. Mowa tutaj o wykonaniu: 
nowej kotłowni i elewacji w budynku Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, dociepleniu ścian w 
przedszkolu przy ulicy Wolności 88 i w hali 
sportowej przy ulicy Bankowej. Na terenie hali 
zostanie dodatkowo wymienione oświetlenie 
wewnętrzne na bardziej energooszczędne. 
Nowy wygląd zyska również budynek Urzę-
du Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 1, który 
za kilka miesięcy będzie miał nową elewację. 
Co ważne przetargi na realizację powyższych 
inwestycji wygrała bielawska firma, tak więc 
pieniądze wydane na ten cel z budżetu gminy 
i zewnętrznego dofinansowania, pozostaną w 
mieście. 

Wkrótce Bielawa ogłosi również przetarg 
na wymianę okien w pływalni Aquarius. Nowe 
okna, jakie pojawią się na terenie hali baseno-
wej i w strefie wejściowej pływalni, będą bar-
dziej nowoczesne i lepiej dostosowane do po-
trzeb klientów i pracowników Aquariusa, niż te 
które planowano wcześniej.   

Wszystkie inwestycje przyczynią się do obni-
żenia kosztów utrzymania obiektów oraz wpły-
ną na wizerunek poszczególnych budynków. 

Ekomodernizacja 
budynków w mieście 

Ciąg dalszy sprawy 
dotacji dla Klubu 
Piłkarskiego „Bielawianka” 
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obchody ŚDM.
„Dni w  diecezjach” to pomysł 

na integrację wśród młodych ludzi, 
zapoznanie ich z odmienną kultu-
rą i walorami turystycznymi regio-
nu. W tym czasie dla uczestników 
wydarzenia zorganizowane zosta-
ną wycieczki, zajęcia rekreacyjne 
i zabawy, dzięki czemu będą mieli 
możliwość bliższego poznania na-
szego terenu i  jego mieszkańców. 
Oprócz tego goście ŚDM będą mo-
gli zaangażować się w  społeczne 
w projekty edukacyjne.

Organizatorzy przewidują, że 
w  przyszłorocznych Światowych 
Dniach Młodzieży orientacyjna licz-
ba uczestników może sięgnąć 2 mi-
lionów osób. W Diecezji Świdnickiej 
przyjętych zostanie ponad 3 ty-
siące gości, natomiast w  powiecie 
dzierżoniowskim powinno się po-
jawić około 800 młodych ludzi. Ta-

kie liczby zobowiązują, dlatego też 
potrzebna jest pomoc i  współpra-
ca samorządów dotycząca zakwa-
terowania, udostępniania atrakcji 
turystycznych oraz współfinanso-
wania pobytu gości z  całego świa-
ta. Z  pewnością jest to wydarzenie   
warte propagowania, dlatego też 
w najbliższych dniach władze Biela-
wy planują spotkanie z liderami wo-
lontariuszy z naszego miasta w celu 
omówienia szczegółów współpracy.

W ten weekend ( 20 – 21 czerwca 
) w Szkole Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie planowana jest także organi-
zacja warsztatów dla wolontariuszy 
wszystkich regionów. Zapraszamy 
do zapoznania się ze szczegóło-
wym planem Światowych Dni Mło-
dzieży na http://www.krakow2016.
com/temat i  wsparcia tej szczegól-
nej, światowej inicjatywy, którą po 
raz pierwszy zainicjował Jan Paweł II.

Według informacji od wyko-
nawcy inwestycji całkowite za-
mknięcie modernizowanej dro-
gi Bielawa-Pieszyce nastąpi 24 
czerwca (środa), czyli wcześniej 
niż było to   planowane. Zmiana 
wynika z  konieczności realizacji 
prac drogowych oraz wodociągo-
wych w jednym czasie. 

Po wprowadzeniu całkowi-
tego zakazu ruchu pojazdów, na 
odcinku remontowanej drogi po-

Po raz kolejny Urząd Miej-
ski w  Bielawie uzyskał pozytyw-
ną ocenę z  auditu, który został 
zrealizowany w dniach od 1 do 2 
czerwca. Certyfikację przeprowa-
dzili niezależni auditorzy z  Pol-
skiej Izby Handlu Zagraniczne-
go „Certyfikacja” z  Gdyni. Audit 
zewnętrzny potwierdził, że bie-
lawski urząd pracuje w  oparciu 

O  szczegółach programu, idei 
i gościach 31 Światowych Dni Mło-
dzieży rozmawiali 16 czerwca 2015 
roku w  Diecezji Świdnickiej przed-
stawiciele samorządów, duchowni 
i  wolontariusze odpowiedzialni za 
organizację wydarzenia. Spotkania 
odbyły się w pięciu powiatach: wał-
brzyskim, świdnickim, dzierżoniow-
skim, ząbkowickim i kłodzkim. Biela-
wę reprezentowali podczas rozmów 
zastępca burmistrza Małgorzata 
Greiner   oraz wiceprzewodniczący 
i jednocześnie członek sztabu orga-
nizacyjnego ŚDM w  Diecezji Świd-
nickiej Tomasz Tkacz. 

Goście Światowych Dni Mło-
dzieży będą przebywać w powie-
cie dzierżoniowskim oraz w  po-
wiatach ościennych od 20 do 25 
lipca 2016 roku. Następnie uda-
dzą się na kolejne pięć dni do Kra-
kowa, gdzie odbędą się główne 

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Droga Bielawa-Pieszyce zamknięta 
od 24 czerwca

Gmina Bielawa

wiatowej, od 24 czerwca autobu-
sy ZKM linii nr 60 będą kursowały 
przez Dzierżoniów. W  czasie ob-
jazdu nie będą obsługiwane przy-
stanki położone przy ul. Bohate-
rów Getta w  Bielawie. Przystanki 
zastępcze będą zlokalizowane 
przy ul. 1 Maja w  Bielawie. Czas 
dojazdu z Pieszyc do Bielawy zo-
stanie wydłużony o 2 minuty.

Zamknięcie drogi to dru-
gi etap realizacji inwestycji, któ-

396 dni zostało do sporego wydarzenia. Mowa o Światowych Dniach Młodzieży na które z niecierpliwością czeka 
młodzież z całego świata 

ry zgodnie z  harmonogramem 
ma potrwać do końca września. 
Po jego zakończeniu droga bę-
dzie przejezdna dla samochodów 
i  komunikacji miejskiej. Zakoń-
czenie wszystkich prac planowa-
ne jest na 16 listopada 2015 roku.  
Warto przypomnieć, że w tym roku 
zakres inwestycji obejmuje wy-
konanie przebudowy drogi od ul. 
Bielawskiej w Pieszycach do granic 
Bielawy czyli w okolicy mostka.

o  najwyższe standardy i  stosu-
je System Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2008. W  ciągu kilku dni 
auditorzy sprawdzili pracę całe-
go Urzędu Miejskiego, a  szcze-
gółowej kontroli poddali referaty 
– Spraw Społecznych i Działalno-
ści Gospodarczej, Ochrony Środo-
wiska oraz referat Infrastruktury 
Technicznej. 

Audit potwierdził, że system 
zarządzania odpowiada wymaga-
niom normy i  daje dowody sku-
teczności w  osiąganiu celów i  za-
mierzeń jak również ciągłego 
doskonalenia. W  związku z  tym 
Urząd Miejski w  Bielawie otrzymał 
rekomendację do posługiwania się 
Certyfikatem Jakości ISO 9001:2008 
przez kolejne dwanaście miesięcy.

Wysokie standardy w Urzędzie Miejskim

Swój dalszy ciąg ma sprawa dot-
acji w wysokości 414 tysięcy złotych, 
jaką w latach 2009-2014 spółka 
MZBM Bielawa przekazała na rzecz 
Klubu Piłkarskiego Bielawianka. 

Przypomnijmy - dbając o interes 
finansowy i prawny przedsiębiorstwa, 
obecny zarząd MZBM Bielawa, 
wystąpił w marcu 2015 roku do 
Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Bie-
lawianka”, o przekazanie brakujących 
rozliczeń i dokumentów finan-
sowych, które stanowiłyby dowód 
na prawidłowe i zgodne z przeznac-
zeniem wydatkowanie otrzy-
manych od MZBM Bielawa w latach 
2009-2014 środków finansowych. 
Pieniądze w łącznej wysokości 414 
tysięcy złotych spółka przekazała 

Klubowi na krzewienie kultury fizy-
cznej wśród dzieci i młodzieży. Ni-
estety zarząd KP „Bielawianka” nie 
dostarczył wyżej wymienionych do-
kumentów w wyznaczonym termin-
ie do Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych. 

O tym fakcie władze MZBM 
poinformowały właściciela spółki, 
czyli Gminę Bielawa. 

W konsekwencji Urząd Miejski 
w Bielawie skierował do Prokuratury 
Rejonowej w Dzierżoniowie zawiad-
omienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa polegającego na 
działaniu na szkodę Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
przez poprzedni zarząd spółki. Spra-
wa jest w toku.

W  2014 roku Bielawa pozyskała 
z  Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, czyli z tzw. „sche-
tynówek” 3 mln złotych. Pieniądze 
miały zostać wykorzystane na dofi-
nansowanie modernizacji ulic, któ-
ra według wstępnych kalkulacji po-
przednich władz miasta, powinna 
w  całości kosztować 8 mln złotych. 
Według tych szacunków do inwesty-
cji miasto dołożyłoby z własnego bu-
dżetu 5 mln złotych. Niestety nie wy-
konano wówczas kosztorysu, który 
pozwoliłby na oszacowanie kosztów 
w oparciu o rynkowe realia. W wyniku 
przetargów ogłoszonych przez gminę 
w 2015 roku okazało się, że najniższe 
oferty złożone przez firmy budowlane 
sięgnęły około 14 mln złotych. W  tej 
sytuacji Bielawa musiałaby wydać 
z budżetu nie 5 a blisko 11 mln złotych 
(blisko 80% wartości). Na taki wyda-
tek miasto nie mogło sobie pozwolić, 
więc realizacja powyższego projektu 
była zagrożona. 

Z tego też względu burmistrz Piotr 
Łyżwa podjął działania w celu dostoso-
wania zakresu inwestycji do rzeczywi-
stych możliwości finansowych gminy. 

Dzięki dobrej współpracy z wo-
jewodą dolnośląskim Tomaszem 
Smolarzem, udało się skorygo-
wać poprzednio złożony wnio-
sek i  uzyskać akceptację Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Ostatecznie miasto rozstrzygnę-
ło w  czerwcu przetarg obejmu-
jący poniższy zakres inwestycji:   
- budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Berlinga i 1 Maja,

- kompleksowa przebudowa uli-
cy Westerplatte,

- pierwszy etap przebu-
dowy ulic: Chrobrego, 1 Maja 
i Sobieskiego.

Wartość zadania po przetargu to 
około 4 mln złotych, a miasto dołoży 
do modernizacji jedynie połowę tej 
kwoty. Prace budowlane mają się za-
kończyć do 31 grudnia 2015 roku. 

Ciąg dalszy sprawy dotacji dla 
Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” 

Remonty ulic w Bielawie za 4 
miliony złotych 

Pomogą pozyskać fundusze unijne
W piątek 19 czerwca odbyło się 

drugie z  cyklu spotkań z  lokalny-
mi przedsiębiorcami, przeprowa-
dzone przez Instytut Zarządzania 
i Samorządności z Wrocławia. Spo-
tkanie miało charakter szkolenio-
wy, a  wieloletnie doświadczenie 
z  zakresu pozyskiwania środków 
unijnych przekazał uczestnikom 
dr Grzegorz Krzos – ekonomista, 
wiceprezes Instytutu Zarządzania 
i Samorządności z Wrocławia.

Piątkowe spotkanie zorgani-
zowane było dla przedsiębiorców 
z branży produkcyjnej. Właścicie-
le lokalnych firm dowiedzieli się 
między innymi w jaki sposób przy-
dzielane są środki finanso-
we, od czego zależy szan-
sa na ich uzyskanie, poznali 
także metody prawidłowe-
go przygotowywania do-
kumentów aplikacyjnych. 
Pierwsi przedsiębiorcy zde-
cydowali się już na podpi-
sanie umowy z  Instytutem, 

przygotowując się tym samym do 
pozyskania środków dla ich firmy.

Inicjatywa realizowana jest 
w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Skorzystać 
z  niej mogą przedsiębiorcy za-
interesowani utworzeniem no-
wego przedsiębiorstwa, rozbu-
dowaniem już istniejącego lub 
rozszerzeniem zakresu działal-
ności gospodarczej, prowadzą-
cy działalność gospodarczą mini-
mum od dwóch lat. Kolejne tego 
typu spotkania planowane są do 
realizacji z  myślą o  właścicielach 
firm z branży usług i handlu.



3

skiej miejscowości Rewal. W  tym 
roku zwiększona została pula 
środków na ten cel, która wyno-
si 70. tysięcy złotych.To oznacza, 
że z  bezpłatnego wyjazdu sko-
rzysta 94 uczniów. W  poprzed-
nim roku było ich 71. Dzieci poja-
dą do Rewala w dwóch turnusach: 
od 26 lipca do 6 sierpnia i od 6 do 
17 sierpnia. Podczas pobytu nad 

morzem, oprócz wycieczek krajo-
znawczych, zaplanowane są rów-
nież miedzy innymi takie atrakcje 
jak: konkurs rzeźby na piasku, wy-
bory miss czy mistera kolonii oraz 
konkurs mody kolonijnej. Warto 
podkreślić, że dzieci będą stale 
uczestniczyć w procesie integracji 
społecznej, który realizowany jest 
w trakcie roku szkolnego.

Trwa nabór na realizowane 
rokrocznie kolonie socjoterapeu-
tyczne organizowane przez gmi-
nę Bielawa. Uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów w wieku 
od 7 do 16 lat, objęci programem 
socjoterapeutycznym w  klubach 
profilaktycznych i świetlicach śro-
dowiskowych w  Bielawie, spę-
dzą kilkanaście dni w  nadmor-

Więcej dzieci pojedzie na kolonie

Oświata

Kolonie socjoterapeutyczne z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem 

Seniorzy rokrocznie aktywnie uczestniczą w działaniach Bielawy

Popularyzacja klas mundurowych była głównym celem organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych 

Dużą atrakcją dla dzieci było artystyczne malowanie twarzy

Zabawy sportowe, loteria fan-
towa, warsztaty plastyczne oraz 
fotograficzne – to tylko niektó-
re z  atrakcji przygotowanych dla 
najmłodszych w  ramach festynu 
rodzinnego w  Publicznym Żłob-
ku w  Bielawie. 12 czerwca dzieci 
oraz ich opiekunowie brali udział 
w  licznych konkursach, takich 
jak między innymi: skoki na ska-
kance, karmienie jogurtem, śpie-
wanie kołysanek, wieszanie pra-
nia czy obieranie ziemniaków 
na czas. Dużą atrakcją dla dzie-
ci było także artystyczne malo-
wanie twarzy. Dzięki uprzejmo-
ści Magdaleny Borzestowskiej, 
dzieci mogły zapoznać się rów-
nież z  przesympatycznym psem 
Nico, który wspomaga rehabilita-
cję osób z dysfunkcjami rozwojo-

wymi. Warto dodać, że w ramach 
profilaktyki związanej z  bezpie-
czeństwem pieszych, placówka 
publiczna otrzymała od Fundacji 
Pomocy Chorym i  Dzieciom „Ku-
buś” z Nałęczowa artykuły odbla-
skowe, które zostały przekazane 
dzieciom i  rodzicom na zakoń-
czenie krótkiego Quizu wiedzy 
o  „Bezpieczeństwie ruchu dro-
gowego”. Piątkowy festyn swoją 
obecnością uświetniła zastępca 
burmistrza Bielawy Małgorzata 
Greiner, która na ręce Dyrekto-
ra żłobka przekazała dzieciom 
słodkie upominki. Nie zabrakło 
również przedstawicieli służb 
mundurowych oraz bielawskich 
ratowników medycznych. Oprawę 
muzyczną zapewnił Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki w Bielawie.

Festyn rodzinny w Żłobku 
Publicznym

Za nami ostatnie w  tym roku 
akademickim spotkanie Bielaw-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, które odbyło się w ponie-
działek 15 czerwca. Oprócz pod-
sumowania działalności w  roku 
akademickim 2014/2015, słu-
chacze UTW spotkali się z burmi-
strzem Bielawy Piotrem Łyżwą. 
Burmistrz opowiedział członkom 
Uniwersytetu o  bieżącej działal-

ności władz miasta oraz poruszył 
tematy związane z  planami roz-
woju Bielawy w  najbliższej przy-
szłości. Oprócz tego burmistrz 
Piotr Łyżwa odpowiedział na py-
tania słuchaczy dotyczące róż-
nych dziedzin życia miasta oraz 
przybliżył zebranym zamierzenia 
samorządu w  kwestii pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych, w tym 
z Unii Europejskiej.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zakończył rok 
akademicki

W piątek 13 czerwca w Dol-
nośląskim Inkubatorze Art-
-Przedsiębiorczości w  Biela-
wie miało miejsce szkolenie 
dla nauczycieli i  pedagogów 
zorganizowane przez Urząd 
Miejski. Spotkanie odby-
ło się pod hasłem „Cyber-

Cyberprzemoc - szkolenie dla 
nauczycieli i pedagogów

przemoc – diagnoza zjawiska 
i interwencja”.

Trener szkolenia, znana psy-
choterapeutka Dorota Werner, 
opowiedziała przede wszyst-
kim o  przyczynach, rodzajach 
i  skutkach cyberprzemocy oraz 
przedstawiła sposoby interwen-

cji w  tego typu sytuacjach. War-
to dodać, że Dorota Werner na 
co dzień udziela wsparcia psy-
chologicznego w  Dolnośląskim 
Centrum Psychoterapii we Wro-
cławiu. W  zorganizowanym szko-
leniu wzięło udział 120 nauczycie-
li i pedagogów.

Kompania reprezentacyjna 
GROMO składająca się z  uczniów 
klas mundurowych Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodowe-
go w Bielawie miała zaszczyt repre-
zentować  w dniach 6-7.06.2015 r. 
województwo dolnośląskie na III 
Ogólnopolskim Przeglądzie Musz-
try Klas Mundurowych w  Tarno-
wie.  16 drużyn z  całej Polski ry-
walizowało ze sobą w  zakresie 
musztry indywidualnej i  zespoło-
wej, zgodnej z regulaminem musz-
try Sił Zbrojnych RP. Główny cel 
jaki przyświeca organizatorom ta-

kiego przedsięwzięcia to wymia-
na doświadczeń między szkołami, 
kształtowanie postaw patriotycz-
nych i  obywatelskich oraz popu-
laryzacja klas mundurowych, jako 
oferty edukacyjnej szkół.Dużym 
zaszczytem dla naszej młodzieży 
było spotkanie z  nadinspektorem 
Władysławem Padło, byłym Pierw-
szym Zastępcą Komendanta Głów-
nego Policji, który w tym roku za-
szczycił Ogólnopolski Przegląd 
swoją obecnością i  bardzo chciał 
spotkać się i  porozmawiać z  mło-
dzieżą ZSiPKZ w Bielawie. 

Warto również wspomnieć, że 
przez cały rok szkolny 2014/2015 
trwał ogólnopolski ranking klas 
mundurowych organizowany 
w  pierwszym etapie w  poszcze-
gólnych województwach, a  na-
stępnie w  całym kraju. Wielkie 
podziękowania składamy wszyst-
kim, którzy oddali głos na naszą 
szkołę, dzięki czemu  w tym roku 
zwyciężyliśmy w  ogólnopolskim 
rankingu.

Zespół Szkół i  Placówek 
Kształcenia Praktycznego

Sukces klasy mundurowej



4

lowisko.pl/index.php/bilety-2015.
Możliwy jest również zakup wspól-
nego karnetu na dwa muzyczne 
wydarzenia: Festiwal Reggae na 
Piaskach (18-19 lipca, Ostrów Wiel-
kopolski) i  na Regałowisko Biela-

Przypominamy o  trwającej 
sprzedaży biletów na festiwal Re-
gałowisko. Bilety w  cenie 50 zł za 
cały festiwal lub 40 zł za wybrany 
dzień, można kupić bezpośred-
nio na stronie: http://www.rega-

Kup bilet na Regałowisko

Kultura

3 – 5.07
WIEK ADALINE godz.18.00 prod.USA
Urodzona na początku XX wieku 

Adaline jako dwudziestolatka ulega 
wypadkowi, na skutek którego prze-
staje się starzeć. To co wydaje się speł-
nieniem marzeń o nieśmiertelności, 
z czasem przynosi dramatyczne kon-
sekwencje. Adaline musi się ukrywać 
przed władzami, które chcą poddać 
ją eksperymentom. Wciąż podróżu-
jąc, zmieniając tożsamość, traci kon-
takt z najbliższymi, którzy starzeją się 
na jej oczach. Ta pełna przygód i dra-
matycznych wydarzeń podróż przez 
życie Adaline trwa przez niemal cały 
XX wiek. Jej życie jest fantastycznie 
kolorowe, niezwykłe, ale także bar-
dzo samotne. W końcu Adaline znaj-
duje miłość, dla której warto wyrzec 
się nawet nieśmiertelności. Ale czy to 
możliwe?

TIMBUKTU godz.20.00 prod.FRA/
Mauretania

Akcja filmu dzieje się w tytuło-
wym mieście w Mali, nad rzeką Ni-
ger, w którym władze przejęli dżiha-
dyści, narzucając mieszkańcom swój 
reżim. Nie wolno im palić papiero-
sów, tańczyć, śpiewać, słuchać muzy-
ki. Zakazana jest nawet piłka nożna. 
Najbardziej poszkodowane są jednak 
kobiety, które zostały niemal całkowi-
cie wyłączone z życia społecznego i 
zmuszone do przestrzegania rygory-
stycznych nakazów. Kisane i jego ro-
dzina jako nieliczni zostali oszczędze-
ni z chaosu, zaprowadzonego przez 
nową władzę. Sytuacja zmienia się 
jednak, gdy mężczyzna nieumyślnie 
zabija sąsiada. Teraz musi stawić czo-
ła konsekwencjom

10 – 12.07
POLOWANIE NA PREZYDENTA 

godz. 18.00 prod. FIN/NIEM
Film opowiada o trzynastoletnim 

chłopcu o imieniu Oskari, który zostaje 
wysłany do dzikiej puszczy, by przejść 
tradycyjny sprawdzian męskości. Fiń-
ska kultura myśliwska to już przeszłość, 
ale nadal istnieją związane z nią rytu-
ały. Żeby stać się mężczyzną w oczach 
swojej społeczności, Oskari uzbrojony 
jedynie w łuk i strzały, musi przed świ-
tem wrócić z upolowaną zwierzyną. 
Dla chłopca, który wychowywał się w 
bezpiecznych wnętrzach, konfronta-
cja z dziką przyrodą nie jest łatwa. W 
nocy, podczas myśliwskiej wyprawy 
chłopca, w okolicy rozbija się zaatako-
wany przez terrorystów Air Force One, 
a Oskari niespodziewanie staje przed 
jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Pre-
zydent i chłopiec wspólnie stawią czo-
ło niebezpieczeństwom, a od tego, czy 
będą w stanie współpracować zależy, 
czy wyjdą z tego cało.

TWARZ ANIOŁA godz. 20.00 
prod.HISZ/NIEM

Zanim powstał film, o tej historii 
było głośno na całym świecie. Prasa pi-
sała, że „jest w niej wszystko, czego po-
trzebuje dobry kryminał: morderstwo, 
miłość, seks, narkotyki, piękna podej-
rzana i kontrowersyjny prokurator snu-
jący teorię satanistycznej orgii sek-
sualnej, która miała doprowadzić do 
śmierci niewinnej dziewczyny”. „Twarz 
anioła” to film inspirowany kontrower-
syjną i prawdziwą historią pięknej mor-
derczyni, która stała się celebrytką, zna-
ną jako „Foxy Knoxy”, między innymi 
dzięki amerykańskiej reporterce Barbie 
Latza Nadeau i jej książce „Angel Face”.

wa Reggae Festival (20-22 sierp-
nia). Karnety i bilety jednodniowe 
dostępne są również w  sieciach 
sprzedaży salonów: Empik, Saturn 
oraz MediaMarkt na terenie całego 
kraju. Zapraszamy i do zobaczenia!

W czwartek 18 czerwca w Dol-
nośląskim Inkubatorze Art-Przed-
siębiorczości w  Bielawie odbyły 
się koncerty w  ramach profilak-
tyki alkoholowej. Wydarzenia ar-
tystyczne dedykowane zostały 
młodzieży szkół gimnazjalnych 
w  ramach projektu „Twórczy-Nie 
Zależni”. Sala widowiskowa Art-
-Inkubatora wypełniona była po 
brzegi, a  bielawski samorząd re-
prezentowała zastępca burmi-
strza Małgorzata Greiner. Jak 
się okazuje muzyka to ciekawe 
i  skuteczne narzędzie działań 

profilaktycznych i  terapeutycz-
nych, które od wielu lat znajduje 
zastosowanie w  profesjonalnych 
programach terapii psycholo-
gicznej i  rehabilitacji. Takie i  po-
dobne inspirujące wydarzenia 
kulturalne, naukowe oraz działa-
nia edukacyjne, realizuje na tere-
nie województwa dolnośląskie-
go Fundacja Promocji Muzyki 
i Terapii GREEN. Miejmy nadzieję, 
że młodzież na długo zapamięta 
przesłanie terapeutów, promują-
cych ideę trzeźwego i twórczego 
stylu życia.

Fundacja Green zagrała 
dla młodzieży

Bilety na regałowisko kosztują 50 zł za cały festiwal i 40 zł za wybrany dzień na reggae  

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczym w  Bielawie odbyło się cy-
kliczne spotkanie pod nazwą „Dzień 
otwartych serc”. Inicjatorami przed-
sięwzięcia byli pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bie-
lawie przy współpracy z Ekologiczną 
Szkołą Podstawową nr 7 i Niepublicz-
nym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„Medszkol” w  Bielawie. Spotkanie 
odbyło się w  piątek 19 czerwca.Ce-
lem spotkania było kształtowanie 
właściwych postaw u  dzieci wobec 
osób starszych i chorych. Otwartość, 
tolerancja i  szacunek do drugiego 
człowieka, to niezbędne wartości 

w  przygotowaniu każdego młode-
go człowieka do życia w społeczeń-
stwie. Wspólnie spędzony czas senio-

rów z dziećmi był okazją do poznania 
wielu ciekawych pomysłów na ak-
tywne spędzanie czasu wolnego.

Dzień otwartych serc

Poeci, malarze i  muzycy opanowa-
li w piątek, 19 czerwca bielawski rynek. 
„ Gra w klasę „ - pod takim hasłem miała 
miejscem piątkowa parada z okazji jubi-
leuszu setnych urodzin Tadeusza Kanto-
ra. Paradę rozpoczął pochód ulicami mia-
sta, nastepnie wszyscy zainteresowani 
spotkali się na rynku. Poeci deklamowa-
li wiersze, malarze malowali wymyślone 
przez siebie kompozycje, a muzycy od-
grywali improwizowane, ale imponują-
ce brzmienia. Wydarzenie przygotowali 
aktorzy z Teatru Prawdziwego w  Biela-
wie, w  reżyserii Włodzimierza Butry-
ma. Inscenizację plastyczną przedstawił 
Leon Antoni Barański.

Kolorowe spotkanie artystów
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Burmistrz informuje

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolno-
ści 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do zbycia stanowiący załącznik 
do Zarządzenia nr 147/2015 oraz wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzeda-
ży stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 
148/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. 

Od najmłodszych lat warto kształtować u dzieci właściwe postawy wobec osób starszych

Gra w klasę, czyli kolorowe spotkanie artystów okazało sie być trafionym pomysłem 
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Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych sp. z o. o. działa-
jąc w imieniu Wspólnoty Miesz-
kaniowej nieruchomości położo-
nej przy ul. B. Chrobrego nr 18 w 
Bielawie – na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

Zawiadomienie o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia.

2013, poz. 907 z późn. zmianami) 
dalej zwaną „ustawą pzp” infor-
muje, że Zamawiający:

unieważnił postępowanie:
z procedury udzielenia zamó-

wienia publicznego o wartości nie 
przekraczającej 30 tyś. EURO        w 
trybie zapytania cenowego na ro-
boty remontowe pn. „Odwodnie-

nie budynku tj.; drenaż i izolacja 
pionowa ścian fundamentowych 
na budynku przy ul. B. Chrobrego  
18 w Bielawie”.

Uzasadnienie faktyczne i 
prawne

Nie została złożona żadna 
oferta o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu.

Remont chodnika przy ul. Wolności 65.

Remonty realizowane przez 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w imieniu Wspólnot 

Mieszkaniowych i Gminy Bielawa

Remonty realizowane przez 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych  
i Gminy Bielawa

Remonty drzwi
ul. 1-go Maja 17

ul. Słomiana 4 ul. Słowiańska 23 ul. Wolności 65

ul. 11 listopada 9

Odwodnienie budynku przy ul. Wodnej 26 (w trakcie 
realizacji).

Malowanie ścian elewacji budynku przy ul. Wolności 
37 (w trakcie realizacji).
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Tego typu spotkania sa okazją do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych

Maciuś wojownik
Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej na rzecz jednego z najmłodszych mieszkańców naszego 

powiatu!

„Młodzi duchem – bogaci ży-
ciem” pod takim hasłem odbyło się 
9 spotkanie integracyjno-promo-
cyjne dla podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Bielawie.18 
czerwca w  sali DPS gościnnie za-
śpiewały zatańczyły bielawskie 
przedszkolaki. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się także gim-
nazjaliści i  uczniowie szkół pod-
stawowych oraz zespół Czerwona 
Jarzębina. W  spotkaniu uczestni-

czyła zastępca burmistrza Bielawy 
Małgorzata Greiner. Tego typu 
wydarzenie to ważna, bo radosna 
inicjatywa dla mieszkańców DPS. 
Jest to także dobra okazja do wy-
miany doświadczeń międzypo-
koleniowych i  integracji. Oprócz 
występów artystycznych, dla 
wszystkich uczestników spotkania 
przygotowany był słodki poczę-
stunek oraz grill. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych.

Spotkanie integracyjne 
w Domu Pomocy Społecznej

S.1 
W  związku z  wprowadzeniem 

całkowitego zakazu ruchu po-
jazdów na odcinku remontowa-
nej drogi powiatowej na odcinku 
Pieszyce–Bielawa, od 24 czerwca 
autobusy ZKM linii nr 60 kursują 

przez Dzierżoniów. W okresie ob-
jazdu nie będą obsługiwane przy-
stanki położone przy ul. Bohate-
rów Getta w  Bielawie. Przystanki 
zastępcze będą zlokalizowane 
przy ul. 1 Maja w Bielawie.

ZKM Bielawa - zmiany 
w kursowaniu autobusów linii nr 60

Urząd Miejski oraz Centrum Sto-
matologiczne „Eurodent” organizują 
w Bielawie pierwszą akcję profilakty-
ki stomatologicznej dla uczniów szkół 
podstawowych z  klas 1-3. Na począ-
tek w  ramach pilotażowego progra-
mu profilaktyką zostaną objęte dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z  Od-
działami Sportowymi oraz uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. 

Akcja, która odbywa się pod patro-
natem burmistrza Bielawy i przy udzia-
le firmy Blend-a-med, ma być kontynu-
owana w  kolejnych latach. Wszystko 
po to, aby bezpłatną profilaktyką zo-
stało objętych jak najwięcej dzieci. 

Przeglądy uzębienia będą prze-
prowadzane w  okresie od 1 czerw-

ca do 30 września 2015 roku. Ro-
dzice uczniów powyższych szkół, 
którzy chcieliby zapisać swoje 

Profilaktyka 
stomatologiczna dla dzieci

dziecko na profilaktykę, powinni 
wcześniej uzgodnić termin przeglą-
du w  rejestracji bądź telefonicznie 
– Centrum Stomatologiczne „Euro-
dent” ul. I. Paderewskiego 9, tel. 74 
833 46 72 lub 74 64 64 699. Wizyty 
będą wykonywane według kolejno-
ści zgłoszeń.
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Sowy pokazały swoje nieprzecięt-
ne umiejętności. Choć pierwsza 
połowa zakończyła się bezpunk-
towym remisem, to bliżej mistrzo-
stwa wydawali się być podopiecz-
ni Pawła Sołtysiaka. W  trzeciej 
kwarcie Pantery zdobyły punk-
ty i  przed ostatnią kwartą sezo-
nu nieznacznie prowadziły. Jak 
blisko, a zarazem daleko mistrzo-
stwa byli wrocławianie przekona-
liśmy się chwilę potem, gdy do 
remisu doprowadzili bielawianie. 
Prawdopodobnie to rozluźniło 
zawodników, bo dosłownie kilka 
minut później oglądaliśmy poda-
niowe przyłożenie wrocławian - 
jak się później okazało - na wagę 
obrony mistrzowskiego tytułu. 

-  To był trudny mecz, ale osią-
gnęliśmy upragniony cel. Znaliśmy 
swoją wartość i  to udowodniliśmy 
dobrą i  konsekwentną grą w  ata-
ku oraz defensywie. Obroniliśmy ty-
tuł i zaliczamy ten sezon do bardzo 
udanych. Teraz przygotowujemy 
się do rozgrywek jedenastoosobo-
wych -  podsumował Piotr Koziak, 
rozgrywający Panthers Wrocław. 

MVP Turnieju został WR Jakub 
Wąsiel, zawodnik Panthers Wro-
cław. 4. Turniej Finałowy PLFA 
J-8 był dla futbolowego Pozna-
nia wydarzeniem o  niebagatel-
nym znaczeniu. Był pierwszy fi-

nał w ramach którejkolwiek z klas 
rozgrywkowych PLFA organizo-
wany w Wielkopolsce. Swoją pre-
mierę miał również nowy obiekt 
przygotowany specjalnie do roz-
grywania meczów futbolu amery-
kańskiego. Poznański Golęcin jest 
pierwszym takim przedsięwzię-
ciem w Polsce. 

- Muszę złożyć ogromne gratu-
lacje   Karolowi Siliwoniukowi, jak 
i  całemu zarządowi Patriotów Po-
znań, który zorganizował świetny 
turniej. Bielawa dwukrotnie gości-
ła ten turniej i  mogę zapewnić, że 
tegoroczny jest chyba najlepszym, 
w  którym kiedykolwiek uczestni-
czyłem  – pochwalił organizato-
rów Paweł Sołtysiak, trener Biela-
wa Owls. 

-  Golęcin zdał futbolowy egza-
min. Obiekt robi naprawdę duże 
wrażenie i ma spory potencjał. Bra-
kuje jeszcze trybun, ale już można 
mówić o  w  pełni profesjonalnym 
obiekcie, który po kolejnych eta-
pach przebudowy będzie przedsię-
wzięciom futbolowym najwyższy 
standard. Organizatorzy mogą być 
dumni z  efektów swojej pracy, bo 
było i  jest co oglądać na poznań-
skim Golęcinie - dodał Jędrzej Stę-
szewski, prezes PLFA.

źródło: plfa.pl

W  rozegranym w  dniach 
20-21 czerwca na poznańskim 
Golęcinie 4. Turnieju Finałowym 
PLFA J-8 wicemistrzostwo kra-
ju w  kategorii wiekowej do 
lat 17 zdobyli Bielawa Owls, 
którzy po wygranym wysoko 
ćwierć oraz półfinale ulegli za-
ledwie jednym przyłożeniem 
broniącym zeszłorocznego 
tytułu Wrocław Panthers. Nie 
zabrakło efektownych zagrań 
i  emocjonujących meczów, 
a  organizacyjnie - jak wszyscy 
zgodnie oceniają - to najlep-
szy turniej juniorski, w  którym 
uczestniczyli. 

W  ćwierćfinale niepokonani 
dotychczas Gryfici Szczecin po-
dejmowali Bielawa Owls, drużynę 
której dawano niewiele szans na 
wygraną. Tymczasem to właśnie 
zespół z  Dolnego Śląska przejął 
inicjatywę już na samym począt-
ku spotkania i  do przerwy pro-
wadził 26:0. Wszyscy z  niedowie-
rzaniem patrzyli na fenomenalną 
grę Bielawy i nieporadność szcze-
cińskich Gryfitów. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 38:6 
i Owls mogli się już szykować się 
do półfinału.

Starcia półfinałowe były naj-
bardziej jednostronne ze wszyst-
kich rozegranych meczów 
w przedostatni weekend czerwca. 
Wszystko dlatego, że ani Panthers 
Wrocław, ani Bielawa Owls nie 
stracili żadnego punktu i  pewnie 
awansowali do starcia finałowego. 

Po 36 meczach w ramach tur-
niejów eliminacyjnych i  11 spo-
tkaniach w ramach Turnieju Fina-
łowego przyszła pora na moment 
kulminujący rozgrywki. Na płytę 
główną golęcińskiego stadionu, 
który został pieczołowicie przy-
gotowany na potrzeby futbolu 
amerykańskiego wybiegli zawod-
nicy Panthers Wrocław oraz Biela-
wa Owls. Wrocławianie wydawa-
li się murowanym faworytem, ale 

Juniorzy Bielawa Owls wicemistrzami 
Polski w futbolu amerykańskim

UKS Bielawianka 
Wicemistrzem Polski

Złoto i srebro na mistrzostwach 
Polski w zapasach

Po zwycięstwie w lidze Dolnośląskiej sezonu 2014/15 Uczniowski 
Klub Sportowy „Bielawianka” awansował do półfinałów I  Mistrzostw 
Polski Młodziczek, który odbył się w maju w Bielawie. Nasza drużyna 
wygrała wtedy cały turniej i razem z MOSIR Sieradz awansowała do fi-
nału mistrzostw Polski. Rozgrywki odbywały się od 18 do 21 czerwca 
w Warszawie. W stolicy o tytuł mistrzowski rywalizowało 8 drużyn gra-
jąc każdy z każdym. Dzięki fantastycznej grze bielawskich piłkarek ze-
spół UKS Bielawianka Bielawa zdobył wicemistrzostwo kraju. Srebrna 
drużyna wystąpiła w składzie: Marta Kaźmierczak, Zuzanna Kruk, Tere-
sa Kruk, Martyna Kruk, Anna Czerwińska, Oliwia Silny (kpt), Aleksandra 
Sokołowska, Marta Gnyl, Zuzanna Szczepańska. Warto podkreślić, że 
najlepszą bramkarką turnieju została Marta Kaźmierczak. Zawodniczki 
do turnieju przygotowywali trenerzy: Marek Pyziak, trener bramkarzy 
Andrey Zabiyakin oraz Mariusz Tylak. 
Poniżej wyniki i tabela rozgrywek:
UKS Bielawianka - UKS Orzeł 2010 Wałcz 0:0
UKS Bielawianka - ULKS MOSIR Sieradz 1:1, bramki: Oliwia Silny
MUKS Praga Warszawa - UKS Bielawianka 0:2, bramki: Martyna Kruk - 2
UKS Bielawianka - OKS Stomil Olsztyn 2:2, bramki: Martyna Kruk, Alek-
sandra Sokołowska
LUKS Sportowa Czwórka Radom - UKS Bielawianka 0:0
UKS Bielawianka - UKS Staszówka Jelna 4:0, bramki: Martyna Kruk - 2, 
Marta Gnyl, Oliwia Silny
UKS Olimpia Szczecin - UKS Bielawianka 0:1, bramki: Martyna Kruk 
Ostateczna tabela:
1. UKS Olimpia Szczecin 14 pkt 13-4
2. UKS Bielawianka 13 pkt. 10:3
3. LUKS Sportowa Czwórka Radom 12 pkt. 6:5
4. MUKS Praga Warszawa 10 pkt. 8:8
5. UKS Staszówka Jelna 9 pkt. 11:12
6. ULKS MOSIR Sieradz 7 pkt. 7:18
7. UKS Orzeł 2010 Wałcz 6 pkt. 7:5
8. OKS Stomil Olsztyn 5 pkt. 7:10

Trójka zawodników i  trzy me-
dale – lepszego zakończenia Mi-
strzostw Polski w  Zapasach ZKS 
Bielawianka Bielawa nie mogła 
sobie wymarzyć. W dniach od 12 
do 14 czerwca zawodnicy Bie-
lawianki godnie reprezentowa-
li nasz region na odbywających 
się w  Piotrkowie Trybunalskim 

mistrzostwach Polski.W  katego-
rii młodzików złoty medal zdo-
był Sebastian Moskal, natomiast 
srebrny wywalczył Piotr Stolarc-
zyk. W gronie młodziczek Bielawę 
reprezentowała Olimpia Łosyk, 
która wygrała wszystkie swoje po-
jedynki zdobywając tym samym 
również złoty medal. Gratulujemy!

Sukcesy drużyny UKS IRON BULLS BIELAWA 

Bielawskie piłkarski ze srebrnymi medalami 

Trójka zawodników i trzy wywalczone medale to imponujący bilans Mistrzostw Polski 
w zapasach Sportowy styl życia warto propagować od najmłodszych lat 

Bielawa Owls znów na szczycie 

Sportowe Przedszkole Niepu-
bliczne wraz ze Szkołą Podstawo-
wą nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
było organizatorem III Spartakiady 
Sportowej Bielawskich Przedszko-
li. Rywalizacja sportowa maluchów 
odbyła się 28 maja.Spartakia-
da rozpoczęła się od sportowych 
okrzyków każdej z  drużyn oraz 
występem cheerleaderek ze Spor-
towego Przedszkola Niepublicz-
nego. W  dziesięciu konkuren-
cjach wzięło udział ponad 170 
dzieci z  bielawskich przedszko-
li. Po wykonaniu każdego zada-
nia dzieci dostawały kopertę z  li-
terkami, z  których musiały ułożyć 
hasło przewodnie.Zadaniem za-
wodników było zebranie wszyst-
kich kopert oraz ułożenie hasła. 
Następnie na zwycięzców czekały 

Spartakiada Sportowa 
Bielawskich Przedszkoli
nagrody, medale oraz słodki po-
częstunek. Zabawa była przednia, 
więc podziękowania należą się dla 

wszystkich, którzy przyczynili się 
do tego, aby dzieciaczki mogły ak-
tywnie spędzić dzień.
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