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Lutową sesję bielawskich rad-
nych (23 lutego) rozpoczęło wystą-
pienie Krzysztofa Pludry – Hono-
rowego Obywatela Miasta Bielawa, 
autora wielu książek o historii na-
szego miasta, który na sesji mówił o 
niedawno wydanej książce Jego au-
torstwa „Bielawskiej bawełny blaski i 
cienie”. Autor powiedział m. in.:

„Prezentowana dziś książka 
to opowieść o zawiłych i trudnych 
losach „BIELBAWU” i „BIELTE-
XU”, a zatem o zakładach, z któ-
rymi całe pokolenia bielawskich 
włókniarzy splotły na dobre i na 
złe swoje życiowe losy. To oni – 
WŁOKNIARZE – najdotkliwiej i 
najboleśniej odczuli zmierzch i 
ostateczny upadek bielawskich, 
pieszyckich i dzierżoniowskich 
fabryk bawełnianych.

Lawinowo rosnące bezro-
bocie czyniło dotychczasowych 
pracowników ludźmi społecznie 
zdegradowanymi, posiadającymi 
głębokie poczucie swej degrada-
cji. Wszak świat, w jakim wyrośli 
i pracowali przestawał z dnia na 

dzień istnieć. Rodziło się i umac-
niało przeświadczenie, że trage-
dia bezrobocia i osobiste trage-
die ludzi nim dotkniętych, nie są 
przez odpowiedzialne instytucje 
nawet dostrzegane.

„BAWEŁNA UMIERAŁA PO 
CICHU” - bez demonstrowania 
krzywd, bez wybuchów gniewu 
i buntu, bez „palenia opon” i hi-
sterycznego skandowania wrza-
sków i wyzwisk. A przecież losem 
tym została dotknięta wielosetty-
sięczna rzesza polskich obywate-
li, zatrudnionych w niegdyś pań-
stwowym przemyśle lekkim, który 
przez tysiąc lat ubierał pokolenia 
Polaków.”  

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:

- zmiany Regulaminu nadawa-
nia Medalu Honorowego Za Zasługi 
dla Miasta Bielawa,

- zasad i trybu wynajmowania 
lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Bielawa,

- nadania nazwy placowi przy 
ul. Wincentego Witosa w Bielawie

Lutowa sesja Rady Miejskiej Bielawy
- założenia Publicznego 

Przedszkola Nr 4 w Bielawie przy ul. 
Stefana Żeromskiego,

- ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Bielawa,

- zmiany uchwały Nr 
LXVII/466/10 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 27 października 2010 r. w 
sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości oraz 
określenia wzorów formularzy w po-
datku od nieruchomości,

- zaciągnięcia pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- wyrażenia zgody na odwoła-
nie darowizny,

- przyjęcia wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Bielawa.

Z zaproszonych gości w sesji 
uczestniczyli: Jacek Grzebieluch – 
przewodniczący Rady Powiatu oraz Ka-
zimierz Florczak – radny powiatowy.

  B.Lesiewicz

„Góry Sowie – tajemnica, 
przygoda, historia”, to tytuł naj-
nowszej produkcji filmowej, pro-
mującej niespotykane zakątki, naj-
ciekawsze atrakcje turystyczne i 
wydarzenia, które zobaczyć można 
wyłącznie w okolicach naszych gór. 

Film, który od kilku dni emitowa-
ny jest w całej Polsce w sieci kablowej 
„Vectra”, jest częścią szerszej promo-
cji przygotowanej przez Stowarzysze-
nie Turystyczne Gmin Gór Sowich. 
Na realizację projektu biuro stowarzy-
szenia prowadzone przez Bielawską 
Agencję Rozwoju Lokalnego, pozy-
skało z Unii Europejskiej około 560 ty-
sięcy złotych. Wartość całego projektu 
wynosi niemal 840 tys. złotych.

„Góry Sowie – tajemnica, przygoda, historia”

Promocja Gór Sowich na do-
bre ruszyła 1 stycznia w trzech du-
żych miastach – Wrocławiu, Pozna-
niu i Katowicach. Na terenie tych 
aglomeracji Góry Sowie reklamo-
wane są przy użyciu komunikacji 
miejskiej, billboardów oraz stacji ra-
diowych. Pojawią się również ulotki, 
informatory i foldery promujące m. 
in. bazę noclegową, alternatywne 
formy spędzania wolnego czasu, a 
także atrakcje, których u nas prze-
cież nie brakuje. 

Od kilku tygodni promocję 
wspomaga nowoczesna i ciekawie 
wykonana strona internetowa www.
gorysowie.org, do której odwiedza-
nia serdecznie zapraszamy. 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył ju-
bilatom obchodzącym 50 lecie ślubu, 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel.  

W trakcie uroczystości Złotych 
Godów, która odbyła się 26 lutego, 
pamiątkowe odznaczenia otrzyma-
li Państwo: Zofia i Franciszek Baja-
kowie, Anna i Ryszard Bogaczowie, 
Genowefa i Tadeusz Franczukowie, 
Bogumiła i Jan Frydrykowie, Regina 
i Ignacy Hałaczkiewiczowie, Feliksa i 
Zbigniew Kardasiowie, Jadwiga i Ze-
non Kazimierscy, Maria i Stanisław 
Paskowie, Elżbieta i Jerzy Porębo-

ZŁOTE GODY
wie, Anna i Stefan Porosowie, Ma-
ria i Franciszek Skrzyniarzowie, Ju-
styna i Kazimierz Sochowie, Urszula 
i Stanisław Suchorscy, Stanisława i 
Krzysztof Wileczkowie oraz Wiktoria 
i Wacław Woźnowie. 

Wręczając medale i dyplomy 
burmistrz życzył jubilatom zdrowia, za-
dowolenia z życia i kolejnych tak wyjąt-
kowych uroczystości. Tego dnia na Ju-
bilatów czekała również niespodzianka, 
którą był występ zespołu „Poloneziaki” 
ze Spółdzielczego Centrum Kultury. 

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy.

  Łukasz Masyk 

Poważne kłopoty mogą mieć 
gapowicze, którzy podczas kontroli 
w autobusach komunikacji miejskiej, 
nie będą chcieli okazać dokumentu 
tożsamości lub co gorsza podejmą 
próbę ucieczki. Nowelizacja ustawy 
prawo przewozowe, która weszła w 
życie 1 marca wyposażyła kontrole-
rów w dodatkowe uprawnienia. 

Przed nowelizacją pasażero-
wie, którzy nie chcieli poddać się kon-
troli nie byli objęci sankcjami karny-
mi. Teraz jest inaczej, bowiem nowe 
przepisy dają kontrolerom możliwość 
„ujęcia” pasażera jadącego bez bile-
tu, który jednocześnie odmawia oka-
zania dokumentu tożsamości lub pró-
buje uciec. W takiej sytuacji kontroler 
ponownie poprosi gapowicza o oka-

zanie dokumentu, a dopiero jeśli nie 
przyniesie to skutku, podejmie dzia-
łania uniemożliwiające opuszczenie 
przez pasażera autobusu. Kontroler 
może na przykład stanąć w drzwiach 
pojazdu, aby gapowicz nie wysiadł. 
Oczywiście wszystkie podejmowane 
działania mają odbywać się bez na-
ruszenia dóbr osobistych pasażerów. 

Od 1 marca osobom jadącym 
bez biletu, które nie stosują się do 
poleceń kontrolerów, grozi już nie 
tylko konieczność uiszczenia kary za 
jazdę na gapę, ale również interwen-
cja mundurowych. Policja może na 
przykład ukarać gapowicza manda-
tem do 500 złotych, a sąd grzywną, 
w wysokości nawet 5 tys. złotych. 

  Łukasz Masyk 

Uwaga gapowicze - nowe uprawnienia kontrolerów

Najbardziej utalentowani mło-
dzi sportowcy z bielawskich klubów 
otrzymają od miasta stypendia, któ-
re mają im pomóc w zdobywaniu 
kolejnych sukcesów na sportowych 
arenach. Tym razem program sty-
pendialny objął 24. utytułowanych 
zawodników, którzy swoją postawą 
w minionym roku promowali Biela-
wę i zdobywali dla miasta prestiżo-
we trofea. W gronie stypendystów 
znaleźli się mistrzowie Polski, brą-
zowy medalista mistrzostw Europy, 
a nawet paraolimpijczyk. Wachlarz 
dyscyplin reprezentowanych przez 
nagrodzonych stypendiami zawod-
ników, jest bardzo szeroki i obejmuje 
m. in.: siatkówkę, piłkę nożną, futbol 
amerykański, kolarstwo górskie, ka-
rate, a nawet warcaby. 

Na stypendia miasto przezna-
czy w tym roku blisko 50 tysięcy zło-
tych. Indywidualnie więc każdy ze 
stypendystów otrzymywać będzie co 
miesiąc od 100 do 300 złotych. Nie 
są to małe pieniądze, ponieważ na-
leży pamiętać, że w większości trafią 
one do utalentowanych, ale jeszcze 
bardzo młodych zawodników. Sty-
pendium jest więc zachętą do dal-
szej pracy i motywacją do walki o 
kolejne tytuły. Oficjalne wręczenie 
stypendiów przez burmistrza miasta 
odbyło się 4 marca w Urzędzie Miej-
skim. 

Bielawa od dłuższego czasu 
coraz więcej pieniędzy inwestuje 
w sport. Wystarczy wspomnieć, że 
tylko w tym roku miasto przezna-
czy ze swojego budżetu na dzia-

łalność klubów około 600 tysięcy 
złotych. Co ważne, fundusze te są 
przeznaczane przede wszystkim 
na pracę z młodzieżą. 

Oto tegoroczni stypendyści: 
Błażej Szymeczko, Tomasz Rze-
szótko i Mateusz Polakowski z 
Klubu Sportowego „Bielawianka-
-Bester”, Paulina Sarat, Piotr Ku-
śnierz i Damian Tomalik z ULKS 
Muflon Bielawa, Marek Rurarz, 
Marcin Celmer i Adrian Morasz z 
Klubu Piłkarskiego „Bielawianka”, 
Aleksandra Malka, Karolina Ty-
lak, Kazimierz Kosior i Oliwia Sil-
ny z UKS „Dziesiątka”, Grzegorz 
Majkut, Patryk Sieradzki, Remi-
giusz Wiśniewski i Norbert War-
choł z Zapaśniczego Klubu Spor-
towego „Bielawianka”, Bartłomiej 
Kulik z LLKS „Bielawianka”, Paweł 
Sołtysiak z Klubu Footballu Amery-
kańskiego „Bielawa OWLS”, Alek-
sandra Podgórska z UKS Dream-
-Bike Bielawa, Damian Śmieja z 
Dzierżoniowskiego Klubu Bokser-
skiego, Krzysztof Krupa z Dzier-
żoniowskiego Klubu Sportowego 
Karate Kyokushin, Kamil Swobo-
da z Osiedlowego Klubu Sportowe-
go „Sokół” Wrocław oraz Mariusz 
Tomczyk – bielawski paraolimpij-
czyk.

Miejmy nadzieję, że wspar-
cie finansowe przyczyni się do ko-
lejnych znaczących sukcesów bie-
lawskich klubów sportowych oraz 
zawodników startujących w indywi-
dualnych dyscyplinach. 

  Łukasz Masyk 

Stypendia dla młodych 
i utalentowanych sportowców

Szybka, wydajna i bardzo do-
kładna, taka jest nowa zamiatarka, 
która od dwóch tygodni dba o po-
rządek na bielawskich ulicach. Brod-
dway, bo taką nazwę nosi maszyna 
zakupiona przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bielawie, w ciągu kil-
kunastu dni posprzątała prawie całe 

„Broddway” na ulicach Bielawy
miasto. Nic w tym dziwnego skoro w 
godzinę usuwa z ulic nawet 3 tony 
piachu i kamieni. Tym samym zastę-
puje ona pracę wielu ludzi, którzy z 
posprzątaniem miasta po każdej zi-
mie radzili sobie znacznie dłużej. 

dokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1

Trzeba pamiętać, że szyb-
ko oczyszczone ulice i chodni-
ki, to nie tylko miły dla oka widok.  
Przede wszystkim to wolne od pia-
chu studzienki, które nawet w razie 
znacznych opadów deszczu, wła-
ściwie odprowadzać będą nadmiar 
wody z ulic. 

Broddway jest nowoczesną zamia-
tarką elewatorową, w której zakup spółka 
ZGK zainwestowała około 200 tysięcy zło-
tych. Maszyna posiada specjalne szczotki, 
podajnik i taśmociąg, który zebrane śmieci 
wyrzuca na platformę. Dzięki niej pracow-
nicy, którzy dotychczas przy pomocy mio-
teł i łopat sprzątali ulice, zajmują się teraz 
zamiataniem zanieczyszczonych po zimie 
chodników.    Łukasz Masyk 

„Broddway” na ulicach Bielawy

BURMISTRZ  MIASTA  BIELAWA
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący zbycia 

działki gruntu położnej na terenie miasta Bielawa przy ul. Ostroszowickiej 1 
1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana całkowicie niewielkim budynkiem 

o pow. użytkowej 23,60 m2 działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 353/7 
obręb Fabryczna o pow. 28 m2.

Nieruchomość ujawniona jest w Księdze wieczystej nr 15452 prowadzonej przez 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Budynek gospodarczy 
to niewielki i niewysoki  (wysokość pomieszczeń mniejsza od 2,2 m) obiekt z dwoma 
pomieszczeniami o kubaturze 53,2 m3.  Budynek jest zniszczony, a stan techniczny, w 
szczególności dach i stolarka jest zły. Wejście do budynku odbywa się od ul. Waryńskie-
go. Nabywca nieruchomości na swój koszt zapewni wejście do budynku. Nieruchomość 
wolna od zobowiązań, obciążona umową najmu zawartą w dniu 08.04.2009 r. (umowa 
dot. powierzchni 5,72 m2). Nabywca nieruchomości przejmie prawa i obowiązki najemcy.

2. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka nr 353/7 obręb Fabryczna jest terenem 
oznaczonym symbolem B. Działka nr 353/7 obręb Fabryczna jest w pełni uzbrojona.

-Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, pokój nr 19 /II piętro/

-Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 700 złotych /słownie: cztery tysią-
ce siedemset  złotych/.

3. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w środkach 

pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/
Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 18-04-2011 r. Za 
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zosta-
ną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Pisemne oferty zawierające:
-imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli ofe-

rentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
-datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je 

bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- podpis oferenta,
-inne oświadczenia i informacje według uznania oferenta, 
należy składać do dnia 18 kwietnia 2011 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miej-

skiego w Bielawie, pokój nr 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „GN - przetarg 
działka 353/7”.

7. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna odbędzie się w obecności oferentów w dniu 22 kwietnia 

2011 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, po-
kój nr 19 (II piętro).

8. Uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni na piśmie o jego wyniku w ter-
minie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani 
jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a tak-
że jeśli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

10. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, płatna 
jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa Bank 
Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060. 

11. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia zatwierdze-
nia przez Burmistrza Miasta Bielawa protokołu z przetargu wystąpić z wnioskiem do 
Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nie-
stawienie się do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, 
która wygrała przetarg bez usprawiedliwienia, czyni przetarg niebyłym i powoduje 
przepadek wpłaconego wadium.

12. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
13. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomo-

ścią, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem tere-
nu. 

14. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicz-
nego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warun-
ków podłączenia  nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby 
na wniosek nabywcy.

Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. 
Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicz-

nych gruntu.
15. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
16. Burmistrz Miasta Bielawa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 

uzasadnionej przyczyny.
17. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II 
p/ telefon 074- 83-28-714 do dnia 18-04-2011 r.

W dniach od 14 do 18 lutego 
w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie 25 osobo-
wa grupa studentów OZE z Akade-
mii Górniczo - Hutniczej w Krako-
wie odbyła tygodniowe szkolenie pn. 
„Urządzenia i systemy energetyki 
odnawialnej”. 

Zajęcia praktyczne, pod 
okiem fachowej kadry, umożliwiły 
zdobycie podstawowych umiejętno-
ści w zakresie montażu instalacji i 
systemów energetyki odnawialnej 
wyposażonych w kolektory słonecz-
ne, ogniwa fotowoltaiczne a pod-
czas zajęć laboratoryjnych studenci 
wykonali  szereg ćwiczeń na stano-
wiskach wyposażonych w kolektory 
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 
pompy ciepła oraz ogniwa paliwo-
we.

Zajęcia w Centrum umożli-
wiły również studentom wymianę 
doświadczeń i poznanie w prakty-
ce funkcjonowania instalacji ener-
getyki odnawialnej wyposażonych 
w kolektory słoneczne, moduły fo-
towoltaiczne, instalacji hybrydowej 
wyposażonej w generator wiatrowy 
oraz fotowoltaiczny, kotłowni ekolo-
gicznej wyposażonej w pompy cie-
pła oraz kotły na biomasę: pelet, sło-
mę, drewno.

Studenci z Krakowa szkolili się w Bielawie

3 marca dla podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy oraz Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej „Nestor” dy-
rekcja i pracownicy zorganizowa-

Bawili się podopieczni Środowiskowego i dziennego Domu Pomocy Społecznej

li zabawę karnawałową. Warun-
kiem wzięcia w niej udziału było 
przebranie się. Na balu nie zabra-
kło więc wróżek, aniołków, diabeł-
ków, dam, klaunów. Przybył Zorro, 

kowboj, król, biedronka. Okazało 
się, że pomysłów na stroje nie 
brakowało. 

Przebrania były oceniane 
przez zaproszonych gości: Ma-
riusza Pacha – wiceburmistrza 
Bielawy, Marka Pyziaka – wice-
przewodniczącego Rady, Grażynę 
Smolińską – dyrektorkę Środowi-
skowego Domu i Barbarę Lesie-
wicz – autorkę tego artykułu. Jury 
wcale nie miało łatwego wyboru. 
Wśród podopiecznych Środowisko-
wego Domu Samopomocy zwycię-
żyła PANNA MŁODA, choć tak na-
prawdę był to mężczyzna. II miejsce 
otrzymał KLAUN, a miejsce III – KI-
BIC.

WRÓŻKA zwyciężyła wśród 
podopiecznych „Nestora”, II miejsce 
zajęła ŻABKA, a miejsce III - KARA-
LUCH.

Był ciepły posiłek, bogato za-
stawione stoły, ale przede wszystkim 
wspaniała zabawa.
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podjęte na sesji w dniu 23 lutego 2011 roku

UCHWAŁA Nr V/59/11 w sprawie zmiany Re-
gulaminu nadawania Medalu Honorowego Za Za-
sługi dla Miasta Bielawa

Zgodnie z wprowadzona zmianą, Medal może 
być nadawany następującym podmiotom: osobom fi-
zycznym – mieszkańcom Bielawy oraz organizacjom 
społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom lub innym 
osobom prawnym a także jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości prawnej – mają-
cym siedzibę w Bielawie.

UCHWAŁA Nr V/60/11 w sprawie zasad i try-
bu wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa

W uchwale określono: 
- zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony,
 kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeń-

stwo zawarcia umowy najmu  lokalu na czas nieoznaczony,
- zasady wynajmowania oraz kryteria wyboru osób, 

którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy naj-
mu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,

- zasady dotyczące zamiany lokali,
- zasady wynajmowania lokali o powierzchni 

przekraczającej 80,00 m2,
- zasady wynajmowania lokali wydzielonych z 

mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do 
najmu na czas trwania stosunku pracy,

- kryteria kwalifikujące uznanie zasadności po-
prawy warunków zamieszkania,

tryb rozpatrywania i realizacji wniosków o najem 
lokali, lokali zamiennych i lokali socjalnych, zamianą 
lokali, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych oraz 
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

UCHWAŁA Nr V/61/11 w sprawie nadania na-
zwy placowi przy ul. Wincentego Witosa w Biela-
wie

Nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 
Wincentego Witosa na działkach o numerach geode-
zyjnych 859/1 i 1317/1 obręb Południe nadaje się na-
zwę: plac Świętej Faustyny Kowalskiej.

UCHWAŁA Nr V/62/11 w sprawie założenia 
Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bielawie, przy ul. 
Stefana Żeromskiego 18

Zgodnie z podjętą uchwałą, z dniem 1 września 
2011 roku zakłada się Przedszkole Publiczne Nr 4 w 
Bielawie, ul. Stefana Żeromskiego 18.

UCHWAŁA Nr V/63/11 w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielawa

Ustalono następującą sieć publicznych przedszko-
li prowadzonych przez Gminę Bielawa: Przedszkole Pu-
bliczne nr 3 w Bielawie – ul. G. Roweckiego 7, Przedszko-
le Publiczne nr 4 w Bielawie – ul. Stefana Żeromskiego 18, 
Przedszkole Publiczne nr 7 w Bielawie – ul. Klonowa 4.

UCHWAŁA Nr V/64/11 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr LXVII/466/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
października 2010 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz określenia 
wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie z dniem 1 
stycznia 2011 r. i nadała nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 
D, określona w tym przepisie górna granica stawki podatku 
od nieruchomości w wysokości 4,27 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, obejmować będzie budynki lub ich części zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty 
udzielające tych świadczeń. Zmiana dotyczy także wzorów 
formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości oraz in-
formacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

UCHWAŁA Nr V/65/11 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zaciągnięta pożyczka w wysokości 777.600 zł 
przeznaczona zostanie na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
w rejonie ulic: Brzeżnej, Tkackiej, W. Witosa, Szpakowej 
i Kruczej w Bielawie. Spłata pożyczki nastąpi w latach 
2011-2020, a źródłem pokrycia spłat rat pożyczki wraz z 
odsetkami będą dochody własne Gminy.

UCHWAŁA Nr V/66/11 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2011 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wy-
nosi: dochody – 84.070.458 zł, wydatki – 96.875.712 zł.

UCHWAŁA Nr V/67/11 w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bielawa

Uchwałą tą radni przyjęli wieloletnią prognozę fi-
nansową na lata 2011-2026.

UCHWAŁA Nr V/68/11 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odwołanie darowizny

Radni wyrazili zgodę na odwołanie darowizny nieruchomo-
ści o pow. 0,4399 ha położonej w bielawie, oznaczonej ewidencyj-
nie jako działka nr 1132 obręb Osiedle, darowanej na rzecz Skar-
bu Państwa – Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
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W bardzo mroźny dzień w cza-
sie wypoczynku feryjnego przecież 
trzeba dotrzeć do Szkoły Leśnej. 
To nie wyczyn... to przygoda woła. 
Z rumieńcami na twarzy uczestnicy 
zajęć dotarli z ciekawością każdej 
chwili. Na rozgrzewkę zawsze jest 
piosenka – tym razem było „Wołanie 
zimy”... tych gór w oddali biała grań 
woła nas, śnieg się bieli, chodźmy 
tam. A staw zawoła, nie spóźnij się, 
lód dokoła, łyżwy weź. Woła biała 
grań, czeka biała grań. Woła w lo-
dzie staw, czeka w lodzie staw. Woła 
śniegu biel, czeka śniegu biel. Woła 
biały las, czeka biały las...

A tu nad głową przeszklony 
dach przykryty wzorem kształtnej 
mozaiki. Jeszcze tylko na wprowa-
dzenie krótki wiersz „Jak przetrwać 
zimę”... pytasz mnie co dzień, co 
mam Ci powiedzieć? Powiem Ci 
historię. Historia ta o zwierzętach 
mówi, każde z nich wtedy robi to co 
lubi. Na świecie są ssaki, jak jeże, 
nietoperze, susły i świstaki. I to one 
sen zimowy miłują, znaczy się po 
prostu hibernują. Są również z nami 
małe zwierzątka, to owady, między 
nimi motyl i biedronka. Niektóre w 
tym klimacie oschłym, zimują sobie 
w stadium dorosłym...

Jeszcze tylko kilka zagadek 
„ten ptak nie ma czasu śpiewać, 
bo czas spędza lecząc drzewa i by 
zwalczyć drzew chorobę, musi w 
drzewo stukać dziobem?”, „ma brą-
zowe śliczne oczy, nóżki zgrabne, 
cienkie, czy widziałeś w lesie płochli-
wą?”, „kuzyn świnki żyje w lesie, po-
rośnięty szczeciną, żołędzie, grzyby, 
kasztany z głodu nie dadzą mu zgi-
nąć?”...

I już wyruszyliśmy z kartami 
pracy, w których trzeba po wyglą-
dzie i cechach rozpoznać zwierzęta 
napotkane w naszym lesie. A tyleż 
tu było ciekawostek o najmniejszym 
ssaku żyjącym w Polsce, którego 
serce bije tysiąc uderzeń na minu-
tę, o ptaku, który nie ma piór i jest 
„biologicznym środkiem owadobój-
czym. Jakżeż nie zaciekawić się wy-
glądem ssaka, który nie zrzuca po-
roża, czy czyściochem, który tarza 
się w błocie, a jego młode w strachu 
mogą udawać, że są nieżywe. No i 
z przekonaniem, że może się uda 
spotkać też (przecież to nie zoo, ani 

safari) jelenia lub sarnę, małą mysz 
leśną lub wiewiórkę, przebudzonego 
jeża, kunę leśną czy lisa, uczestni-
cy z ochotą wyruszyli do lasu. A że 
otrzymane lornetki miały pomóc w 
rozpoznawaniu zwierząt, to przecież 
chodziło o to, by je nie niepokoić i 
przy okazji sprawdzić ich zachowa-
nie, czym się żywią, jak się poru-
szają, czym są karmione, jak zimu-
ją, jak wygląda miejsce żerowania. 
Nie trzeba było dalej iść w las, bo już 
przy pierwszym paśniku – zimowej 
stołówce obserwowano tryki, owce 
i jagnięta muflona i w oddali cały 
kierdel. Były też pojedyncze osob-
niki kozła i kozy saren, no i niezwy-
kła ciekawostką okazały się buchtu-
jące dziki. Zwierzęta poruszały się 
ociężale, nie wzbudzając większego 
zainteresowania gośćmi (choć sar-
na ma wzrok, który uniemożliwia jej 
ostre widzenie, a tylko ruch postaci 
może stanowić zagrożenie). I tu sto-
icki spokój daje szansę na niezwykłą 
obserwację przyrody, co mieli oka-
zję zrozumieć wszyscy uczestnicy 
zajęć. Na ściółce pokrytej śniegiem 
wygląd zwierząt był zachwycający, 
szczególnie z lustrami zwierzyny 
łownej. Przyklejeni do okularów lor-
netek nawet nie odczuwali mrozu, 
ale chcąc wypełnić wszystkie pole-
cenia w kartach pracy, uczestnicy 

Zwierzęta w  pobliżu szkoły udali się do sąsiedniego paśnika, 
żeby sprawdzić jakie tam są zwie-
rzęta. Zostali też uprzedzeni, że w 
paśniku może nie być paszy, bo le-
śnicy i myśliwi świadomie zmusza-
ją zwierzęta zimą do poszukiwania 
pożywienia, a tym samym bycia w 
ciągłym ruchu. No i stała się rzecz 
dziwna, bo przy paśniku nie było 
zwierząt, więc spokojnie można było 
sprawdzić czym są dokarmiane, jaką 
paszą, co jest w lizawkach.

Po wypełnieniu wszystkich po-
leceń i obserwacji zwierząt sowiogór-
skiej ostoi, a dostrzeżono też niektóre 
ptaki, uczestnikom zajęć zapropono-
wano zadanie domowe. Zgłosiło się 
kilku uczniów do spełnienia wszyst-
kich wymagań badawczych. Należy 
wykonań własnoręcznie prosty kar-
mik (przykładowe zostały zaprezen-
towane). Przez pięć kolejnych dni 
trzeba dokarmiać ptaki – do karty 
zadań dołączono kolorowe zdjęcia 
ptaków, obserwować, które można 
spotkać u nas w zimie i określić ich 
gatunek oraz dominację. Dodatkowo 
uczestnicy grupy badawczej powinni 
narysować trzy z rozpoznanych ga-
tunków, napisać krótki wierszyk o za-
chowaniu ptaków przy karmiku oraz 
opisać krótko (sto słów) znaczenie 
ptaków w przyrodzie.

Czekamy na wrażenia kolejnej  
przygody z przyrodą w Parku Krajo-
brazowym Gór Sowich.
BARL – Koordynator Szkoły Leśnej

Dnia 23 lutego  w Teatrze Ro-
botniczym MOKiS odbyła się pierw-
sza edycja „Feryjnej Sceny Talen-
tów”. Konkurs został zorganizowany 
przez Młodzieżową Radę Miasta 
Bielawa, a dokładniej przez Domi-
nikę Grosiak, Kasię Marcinowską, 
Olę Sieradzką i Olę Turkiewicz. 
Miał on za zadanie umożliwić mło-
dzieży, uczęszczającej do bielaw-
skich szkół, prezentację swojego ta-
lentu przed szerszą publicznością. 
Do udziału zgłosili się zarówno wo-
kaliści, jak i tancerze oraz kabaret.

Oto lista wszystkich uczest-
ników naszego konkursu: Patrycja 
Mizerska, Marta Sztandar, Sara 
Sobul, Weronika Olewińska, Wik-
toria Babiarz, Kabaret Pomie-

FERYJNA SCENA TALENTÓW
szani, Justyna Maziarz, Klaudia 
Borczyk, B.E.K, Maja Kamińska, 
Stachu, Karolina Wojciechowska 
i Daria Sitko, Dominika Boczula 
oraz Aldona Cebulska. 

Zaśpiewali, zagrali, zatańczyli, 
a publiczność bawiła się znakomicie. 
Widownia była zapełniona do ostat-
niego miejsca, aż zabrakło nam kart 
do głosowania. „Dawno już nie było 
takiego wydarzenia dla młodzieży”, 
„super, że mogliśmy zobaczyć na-
szych znajomych na scenie” , „Sta-
chu rządzi” to tylko niektóre z wypo-
wiedzi rozbawionej publiczności.

Wszyscy wypadli wspaniale, 

nie było widać, że niektóre osoby 
występują na scenie po raz pierw-
szy. Niestety, można było przyznać 
tylko trzy miejsca. Losy zwycięstwa 
leżały w rękach publiczności, która 
głosowała na swoich faworytów.

Trzecie miejsce z 12,5% gło-
sów uzyskał Piotr Stachurski „STA-
CHU”  z Gimnazjum nr 3. Drugie 
miejsce i 14% głosów  uzyskał Ka-
baret Pomieszani, w składzie: Ad-
rian Morawiecki, Michał Wardenc-
ki i Tomasz Leśniak (absolwenci, 
oraz uczeń Gimnazjum nr 3). Pierw-
sze miejsce oraz 33% głosów zdobył 
zespół B.E.K. - dziewczyny z Gim-
nazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Bolesława Chrobrego: 
Ewelina Babicz, Barbara Polak i 
Karolina Fudalej zaprezentowały 
się w utworze Rihanny „What’s My 
Name?”. Jedną z głównych nagród, 
które zdobył zespół, był występ na 
Dniach Bielawy 2011.

Sponsorami nagród była Młodzie-
żowa Rada Miasta Bielawa oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, jednocześnie chcielibyśmy 
podziękować za pomoc pracowni-
kom MOKiS’u, a w szczególności 
panu Jarosławowi Florczakowi. 

  Dominika Grosiak

„Miłość w obiektywie”
Na przestrzeni lutego bieżącego roku odby-

ła się II edycja konkursu fotograficznego pt. ,,Miłość 
w obiektywie”. Wśród nadesłanych prac szczególnie 
wyróżniała się jedna, która zdobyła pierwsze miejsce. 
Autorem zdjęcia pod tytułem „Dwa serca, jedno bicie” 
jest Pan Jarosław Szybiak, który otrzymał główną 
nagrodę – bon na romantyczną kolację w restauracji 
Rodos.  Nagrodę z rąk radnego Michała Nowickie-
go odebrała para uwieczniona na zwycięskiej fotogra-
fii. Wręczenie odbyło się podczas Festiwalu Piosen-
ki o Miłości MINUTKA w Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Bielawie. Serdecznie gratulujemy.

Piotr Andreasik ze Społecz-
nego Gimnazjum w Bielawie wygrał 
etap rejonowy XIX Olimpiady Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia organizowa-
nej przez PCK i będzie reprezentował 
powiat dzierżoniowski w etapie woje-
wódzkim. Udział w etapie okręgowym  
to nie tylko, jak przeważnie bywa, wy-
kazanie się wiedzą na zadany temat, 
ale, w przypadku tej właśnie olimpia-
dy, ciężka i rzetelna praca przy projek-
tach wykonywanych przed zawodami.

Piotr, uczeń III klasy, zorgani-
zował w swoim Zespole Szkół Spo-
łecznych czterodniową akcję, w ra-
mach której uczniowie i nauczyciele 
mogli dowiedzieć się, jak postępo-
wać, by ich zdrowie było lepsze.

Pod hasłem „Nie stój ! Kontro-
luj!”  w szkole przeprowadzono m. 
in.: badania ciśnienia krwi, wagi czy 
wzrostu uczniów.

„Nie stój! Pomóż” to akcja w 
ramach której w szkole prezentowa-
no i uczono zasad Pierwszej Pomo-
cy. Uczniom i nauczycielom rozdano 
także karty ICE (IN CASE OF EMER-
GENCY - „w nagłym wypadku”), któ-
rych noszenie znacznie ułatwia ra-
townikom, lekarzom i innym osobom 
zaangażowanym w akcję ratunkową 
kontakt z bliskimi poszkodowanego.

Hasło „Ruszmy się „ przyświe-
cało wszystkim zawodom i zajęciom 
sportowym organizowanym ostatnio w 
szkole - m.in. Spartakiadzie Zimowej.

W ramach hasła „ Nie stój... Rusz 
się!!!” rozpisano i rozstrzygnięto Kon-
kurs Plakatowy pod tym samym tytu-
łem, którego zwycięzcą został Mikołaj 
Kucharski z V klasy Społecznej Szkoły 
Podstawowej. Organizator „zdrowego” 
zamieszania w szkole czyli Piotr zaprosił 
także wszystkich do wysłuchania i obej-
rzenia multimedialnej prelekcji na temat 
prawidłowego stylu życia. Wcześniej, od 

Olimpiada Promocji Zdrowia PCK
momentu wygrania etapu rejonowego, 
Piotr przeprowadzał akcje ulotkowe do-
tyczące promocji zdrowia i przyczynił się 
aktywnie do zmian w szkolnym sklepi-
ku, z którego zniknęło tzw. „śmieciowe” 
jedzenie, a w jego miejsce pojawiły się 
warzywa i owoce, świeże soki i pełno-
ziarniste wafle. Początkowo nieufnie, 
później z coraz większym przekona-
niem, dzieciaki i młodzież przekonywa-
li się do walorów smakowych i zdrowot-
nych prawdziwego, nieprzetworzonego i 
niekonserwowanego jedzenia.

Niewątpliwie, na zaangażowaniu 
Piotra w przygotowania do etapu woje-
wódzkiego wszyscy zyskali: uczniowie i 
nauczyciele, różnego rodzaju informacje 
na temat własnego zdrowia i jego ochro-
ny, a Piotr szeroką wiedzę olimpijską. 

Akcja „Nie stój... Rusz się!!!” po-
siada również swoją stronę internetową, 
na której można znaleźć m.in.: zestawy 
prostych ćwiczeń czy też ogólne infor-
macje o akcji. To wszystko pod adre-
sem: www.nie-stoj-rusz-sie.republika.pl

W dzisiejszym świecie telewi-
zji i Internetu coraz mniej ludzi do-
cenia wartości sztuki. Nieodłącz-
ny wpływ na kształtowanie naszej 
osobowości, na to jak dorastamy, 
jacy będziemy jako dorośli ludzie, 
ma otoczenie w jakim wzrastamy, 
a także tradycje, wychowanie, czy 
system wartości, który jest nam 
wpajany. Dbając o wszechstronny 
rozwój naszych dzieci  28 lutego w 
Przedszkolu Publicznym Nr 7 „Ku-
busia Puchatka” w Bielawie odby-
ły się mini warsztaty teatralne. Na 
zaproszenie nauczycielki Lucy-
ny Szady przybyli do przedszkola 
aktorzy Teatru Prawdziwego, pań-
stwo  Katarzyna i Włodzimierz Bu-
trymowie. 

Podczas spotkania dzieci mia-
ły możliwość obserwowania kunsz-
tu aktorskiego gości, dowiedziały się 
czym różni się teatr eksperymentalny 
(bo takim  rodzajem  teatru zajmują 
się państwo Butrymowie) od trady-
cyjnego. Zainteresowanie wzbudziła 
historia Teatru Prawdziwego działa-

„Czym skorupka za młodu…”
jącego na terenie Bielawy i Ząbko-
wic. Z uznaniem można było obser-
wować jak sprawnie pan Włodzimierz 
wyreżyserował scenkę z udziałem 
naszych dzieci, które mocno wczu-
ły się w role. Ogólny podziw wśród 
młodych widzów wywołał pokaz z 
użyciem kilkumetrowych wstążek w 
wykonaniu państwa Butrymów. Pani 
Kasia udzieliła dzieciom cennych rad 
dotyczących posługiwania się takimi 
rekwizytami jak wstążki.

Liczymy na to, iż początek 
współpracy P.P. Nr 7 z Teatrem Praw-
dziwym zaowocuje kolejnymi, równie 
ciekawymi spotkaniami. Być może ta-
kie działania zaszczepią wśród dzieci 
zainteresowanie sztuką teatralną i za 
kilka bądź kilkanaście lat nasi wycho-
wankowie będą kontynuatorami pra-
cy twórczej naszych gości.

Serdecznie dziękujemy aktorom 
Teatru Prawdziwego za spotkanie.

Lucyna Szady
naucz. Przedszkola Publicznego Nr7 

„Kubusia Puchatka”  w Bielawie
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Zostawszy sama, Urszula za-
mknęła dębowe, wzmocnione że-
laznymi prętami okiennice. Potem 
zaryglowała masywnymi mosiężny-
mi zasuwami wejście do tajemnego 
korytarza. Zapaliwszy małą oliwną 
lampkę i poleciwszy się Bożej opie-
ce, usiadła znużona przy łożu.

Z zadumy wyrwały ją nagłe ha-
łasy, przeraźliwe krzyki i szczęk orę-
ża. To była walka obrońców z na-
pastnikami. Do komnaty dochodziły 
przytłumione odgłosy bitwy. Urszula 
zamarła w bezruchu, wstrzymując 
nawet oddech. Dzięki Bogu, chory 
zapadł w głęboki sen. Odgłosy walki i 
okrzyki stawały się coraz głośniejsze. 
Ochrypłe męskie głosy mieszały się 
z przeraźliwym, rozdzierającym łka-
niem kobiet. Zimny pot pokrył czoło 
Urszuli. Litość i współczucie pcha-
ło ją, żeby pospieszyć z pomocą. 
Ale czy miała prawo narazić na nie-
bezpieczeństwo chorego człowie-
ka? Zresztą sama i bezbronna, cóż 
mogła zrobić, jakiej pomocy mogła-
by udzielić? Nie, nie wolno zakłócić 
ostatniego już snu umierającego!

Nagle chory stawał się coraz 
bardziej niespokojny. Błędnymi, nie-
przytomnymi oczami wodził po kom-
nacie. Urszula gładziła jego wychu-
dłe dłonie. To pomagało.

Odgłosy toczonej walki ci-
chły stopniowo. Gdy zapadł wieczór 
odważyła się otworzyć okiennicę i 
wpuścić do środka trochę świeżego 
powietrza. Z zewnątrz, z ogrodu do-
chodziło kląskanie słowika i było tak, 
jakby na tym skrawku ziemi nigdy nie 
stało się nic złego i tylko księżyc są-
czył do komnaty swe blade światło.

Wszystko to podziałało koją-
co na nerwy dziewczyny i przywróci-
ło odwagę. Postanowiła wyjść z po-
mieszczenia. Jakiż straszny widok 
przedstawił się jej oczom, gdy prze-
kroczyła progi swej kryjówki! Zrujno-
wane ściany komnat, powybijane szy-
by, pogruchotane sprzęty i wszędzie 
pokaleczone ludzkie zwłoki przywa-
lone gruzami. Księżycowa poświata 
odbijała się w kałużach niezakrzepłej 
jeszcze krwi. Ogarnęło ją przerażenie 
i zgroza. Było jasne, że pozostała tu 
sama wraz z umierającym dziadkiem.

Dokądkolwiek kierowała swe 
kroki, wszędzie otaczały ją ślady 
zniszczenia i śmierci. Tak było w 
zamkowych komnatach, tak było na 
zewnątrz, w ogrodzie okalającym 
zamek. Wędrówka po ruinach kom-
pletnie ja wyczerpała. Usiadła na ka-
miennej ławie pod ligustrowym ży-
wopłotem, obok ogrodowej studni.

Wtem do jej uszu dotarł jakiś 
cichy jęk, dochodzący zpod rosną-
cego opodal wielkiego, rozłożystego 
buka. Czyżby leżał tam ranny czło-

wiek? Kto? Jeden czy więcej? Przyja-
ciel czy wróg? Tysiące pytań cisnęło 
się do głowy. Urszula zrozumiała, że 
musi tam pospieszyć z pomocą. Pod 
potężnym drzewem księżyc oświetlał 
leżącą ludzką postać w lśniącej zbroi. 
Pochyliła się nad rannym i nagle prze-
raźliwy krzyk wydobył się z jej gardła. 
Padła na ziemię i objęła kurczowo 
konającego. „Adalbert, mój Adalbert! 
Musiałam przecież ciebie zobaczyć!” 
Ostatnie słowo zamarło na jej war-
gach. Rycerz z największym trudem 
otworzył oczy. Drżenie przebiegło 
przez ciało ukochanego, a jego dło-
nie zacisnęły się mocno na dłoniach 
Urszuli. Ostatnie spojrzenie i skonał. 
Łkała, a gorące łzy spływały po licach 
dziewczyny na twarz Adalberta.

Księżyc zaszedł. Ciemne ob-
łoki pokrywały poranne niebo. Nad 
Górami Sowimi wstawał pochmurny 
mglisty dzień.

Od wczesnego rana oddziały 
czeskich husytów wycofywały się na 
południe.

*****
Nikt nie wie, jakie były dalsze 

losy Urszuli i starego księcia. Długo 
nie wiedziano, gdzie spoczęły pro-
chy rycerza Adalberta. Kroniki mil-
czą na ten temat.

Na Zamkowej Górze, wśród 
ruin dawnej warowni, poszukiwacze 
skarbów znajdują czasami jakieś 
resztki starych przedmiotów. Obok 
murów widoczne są jeszcze ślady 
głębokiej studni, którą pod koniec 
dziewiętnastego wieku, na polecenie 
ówczesnych właścicieli okolicznych 
lasów zasypano, bo stanowiła zagro-
żenie dla spacerowiczów, turystów i 
przypadkowych przechodniów.

W Ostroszowicach rósł kiedyś 
potężny buk zrośnięty z dębem, któ-
ry runął w 1860 roku, podczas bu-
rzy. Korzenie obu drzew oplatały 
ciasno szkielet młodej dziewczyny 
oraz szkielet rycerza w zbroi i z mie-
czem, jakiego używano w XV wieku. 
Obydwa szkielety uroczyście pocho-
wano na miejscowym cmentarzu, 
miecz zaś przechowywany był w au-
diencjonalnej sali ostroszowickiego 
pałacu hrabiów Seherr-Thoss. Ten 
rycerski miecz ozdobiony został her-
bami rodowymi Osterhausenów.

  KONIEC
  K.P.
Opowieść o losach Urszuli i 

Adalberta, pióra Gabrieli hr. Seherr-
-Thoss, ukazała się w piśmie „Schle-
sische Chronik”, w numerze z 15 
maja 1010 roku.

 *****
Aby dotrzeć do ruin zamku 

Hannigburg należy w Ostroszowi-
cach na pętli autobusowej skręcić 
w prawo w kierunku Wiatraczyna. Z 
Wiatraczyna idziemy pieszo leśną 
drogą ponad kilometr, pomimo że na 
drogowskazie pisze „do ruin zamku 
800 m.” Po dojściu do tablicy opisu-
jącej historię zamku dalej idziemy 
grzbietem Góry Zamkowej w kierun-
ku powrotnym około pół kilometra. 
Ruiny zamku nie są zbyt widoczne z 
daleka a więc musimy być cierpliwi i 
spokojnie dążyć do celu.

Foto. T.Łazowski

Opowieść z dawnych lat
(4)

Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Bielawie także i w tym 
roku nie zapomniała o zorganizowa-
niu ferii dla uczniów spędzających 
ten czas w mieście. Udział w zimo-
wisku wzięło 125 dzieci. 

Opiekunowie : p. Renata 
Sznajder-Zając, p. Bożena Wszół, 
p. Maria Jasiak, p. Ewa Środoń, 
p. Lilianna Rządeczko, p. Barba-
ra Olejnik, p. Krystyna Grzyb, p. 
Natalia Gawrysiak, pod kierownic-
twem  p. Małgorzaty Cieślik za-
troszczyli się o to, aby wszyscy czuli 
się dobrze i bezpiecznie, żeby każdy 
znalazł tu miejsce dla siebie. 

O bezpieczeństwie podczas 
zabaw zimowych przypomniała  p. 
Agnieszka Osiewała (pracownik 
Straży Miejskiej w Bielawie), która 
przeprowadziła pogadankę i konkurs 
plastyczny pod hasłem „ Bezpieczne 
ferie zimowe”. Prace zostały nagro-
dzone dyplomami i upominkami.

Większość zajęć odbywała się 
na świeżym powietrzu. Dzieci wycho-
dziły na spacery - do parku, na Górę 
Parkową i „cegielnię”, by podziwiać 
piękne zimowe krajobrazy. Zorganizo-
wane zostały także zajęcia w Szkole 
Leśnej, gdzie obserwowały przez lor-
netki przyrodę. Udało im się zobaczyć 
dzika i stado muflonów. Wrażenia z 
pieszych wędrówek po okolicy uwiecz-
nione zostały na ilustracjach wykona-
nych przez uczestników zimowiska. 

Zwiedziły również Sowiogórskie 
Muzeum Techniki w Dzierżoniowie,  
w którym ich szczególnym zaintereso-
waniem cieszyła się stara lokomotywa. 

W drugim tygodniu ferii czeka-
ła wszystkich nie lada niespodzian-
ka - spadł śnieg. Dzięki temu na bo-
isku szkolnym można było rozegrać 
bitwę na śnieżki oraz zorganizować  
konkurs w rzutach do celu. 

Miłośnicy ruchu mieli do dyspo-
zycji stoły do tenisa oraz salę gimna-

styczną, na której odbyła się olimpia-
da sportowa, turniej w piłkę siatkową 
i koszykówkę. Wielką frajdę sprawił 
uczestnikom pokaz Futbolu Amery-
kańskiego. Jedną z wielu atrakcji zi-
mowiska był wyjazd na lodowisko do 
Świdnicy, gdzie niektórzy doskonalili 
umiejętność jazdy na lodzie, a  więk-
szość stawiała na nim pierwsze kroki. 
Było wesoło, niekiedy nawet bardzo…

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia na pływalni miej-
skiej Aquarius, gdzie dzieci nie tyl-
ko wesoło i bezpiecznie bawiły się w 
wodzie, ale także  oglądały pokazy 
nurkowania. 

Uczestnicy zimowiska skorzy-
stali także z bogatej oferty MOKiS- 
u. Obejrzeli filmy: „Ben 10.Obcy rój”, 
„Złoty kompas”, „Wyspa Nim”, „Ma-
giczne Drzewo”, „Małpy w kosmo-

Siódemkowe ferie

sie”, „Łowcy smoków”, uczestniczyli 
w pokazie iluzjonistycznym na weso-
ło -„Apollino”.

Podczas zajęć dzieci wzięły  
udział w wielu konkursach, m.in. wo-
kalnych, plastycznych, sportowych, 
zręcznościowych. Intelektualiści mo-
gli się sprawdzić w komputerowej 
grze ,,Milionerzy” oraz w turnieju  
warcabowym. Wszyscy zostali na-
grodzeni dyplomami i drobnymi upo-
minkami.

Dwa tygodnie wspaniałej za-
bawy szybko minęły. Natura spra-
wiła, że były to ferie w prawdziwie 
zimowej scenerii. Dziękujemy or-
ganizatorom i fundatorom za to, że 
dzieci mogły bezpiecznie, a zarazem 
aktywnie spędzić wolny czas. 

Lilianna Rządeczko
Barbara Olejnik

Szkoła Podstawowa nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie 
już po raz ósmy przeprowadziła RE-
GIONALNY KONKURS WIEDZY O 
POETACH I PISARZACH dla klas II 
i III pod hasłem: „Czy znasz baśnie 
Andersena?’’. Konkurs zorganizo-
wały: p. Lucyna Więdłocha, p. Bar-
bara Saska i p. Renata Dyszewska. 

W konkursie wzięło udział sie-
dem drużyn 4-osobowych ze szkół 
podstawowych z Bielawy, Pieszyc 
i Ostroszowic . Zadania jak zawsze 

były różnorodne. Dzieci grupowo roz-
wiązywały krzyżówkę, wyszukiwa-
ły ukryte tytuły baśni w przygotowa-
nym opowiadaniu, układały obrazek 
z puzzli oraz  odgadywały, z której 
baśni pochodzi. Odpowiadały na 32 
pytania dotyczące znajomości baśni 
oraz faktów z życia pisarza, wybie-
rając jedną prawidłową odpowiedź 
spośród czterech podanych. Indywi-
dualnie każdy uczestnik musiał od-
powiedzieć na pytanie umieszczone 
w zestawie składającym się z 4 py-

tań. Ostatnim zadaniem uczestników 
konkursu było opowiadanie fragmen-
tu wybranej baśni przez jednego za-
wodnika z drużyny. Niektóre z zadań 
honorowane były dodatkowymi punk-
tami, co motywowało grupę do rywa-
lizacji. Dzieci wykazały się wspaniałą 
znajomością baśni. Walka była wy-
równana, ale ostatecznie  I miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bielawie w składzie: Izabela Czer-
wińska, Nikola Bielak, Weronika Głód 
i Martyna Pakosz. II miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Pieszycach w składzie: Justyna Iz-
debska, Marcin Szczypka, Weronika 
Połowniak i Klaudia Ziernik. III miej-
sce zajęła drużyna z Zespołu Szkół 
Społecznych w Bielawie w skła-
dzie: Aleksander Korczyński, Michał 
Czubaty, Gabriela Rusak i Karolina 
Chrzan. Laureaci otrzymali dyplomy 
i różnorodne nagrody. Dla dzieci kon-
kurs ten był nie tylko okazją do wyka-
zania się  wiedzą, ale przede wszyst-
kim  wspaniałą zabawą. 

Wszystkich chętnych drugo i 
trzecioklasistów zapraszamy za rok do 
udziału w następnej edycji konkursu. 

Serdecznie dziękujemy spon-
sorom: dyrekcji Banku Zachodniego 
WBK w Bielawie, kierownictwu skle-
pu Intermarche w Dzierżoniowie, 
kierownictwu sklepu BOOM w Biela-
wie oraz kierownikowi sklepu MINI-
-SAM w Bielawie.

Organizatorzy konkursu:
L. Więdłocha, B. Saska, R. Dy-

szewska.

Czy znasz baśnie Andersena?

Przez rok, pomiędzy Dniami 
Myśli Braterskiej 2010 i 2011 roku, 
trwał Turniej Drużyn Hufca Ziemi 

32 DH „T.O.M.C.I.A.” najlepszą drużyną w Hufcu!
Dzierżoniowskiej ZHP. Drużyny ry-
walizowały w nim w 5 kategoriach: 
wizerunek, akcja letnia i zimowa, ak-

tywność, udział w imprezach poza-
hufcowych i gospodarka finansowa.

Podsumowanie TEDE odby-
ło się na apelu kończącym ZIMAK 
w Srebrnej Górze. W turnieju zwy-
ciężyła 32 Drużyna Harcerska „T.O-
.M.C.I.A.” im. Roberta Baden-Powe-
la z Bielawy prowadzona przez sam. 
Karolinę Sienkiewicz. Drugie miej-
sce zajęła 42 Drużyna Wędrownicza 
„Grot” druhny podharcmistrzyni Anny 
Sylwestrzak, a 3 miejsce przypadło 
dzierżoniowskiej 8 Harcerskiej Dru-
żynie Czerwonych Beretów „Bugaje” 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Niestety, żadna z drużyn nie 
uzyskała maksymalnej liczby punktów 
uprawniającej do noszenia zaszczytne-
go tytułu Drużyny Sztandarowej Hufca. 

Zwycięzcy otrzymają polary 
dla wszystkich członków drużyny z 
wyszytym jej logo.

Na zdjęciach trzon Rady Dru-
żyny laureatów.
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Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 

zaprasza na światową prapremierę dramatu 
Sławomira Mrożka,  

p.t. 

„Bruno Sznajder” 
Spektakl w wykonaniu artystów zrzeszonych w grupie teatralnej biel’arte  

zostanie zaprezentowany Szanownej Publiczności  

dnia 1 kwietnia 2011 roku o godzinie 18:00. 

Wstęp wolny! 

Teatr Robotniczy 
ul. Piastowska 19a 

58-260 Bielawa 
 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Henkel - zielone 
granty” to wspólny projekt Fundacji 
Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, 
którego celem jest budowanie świa-
domości ekologicznej dzieci i mło-
dzieży oraz wykształcanie w nich 
odpowiedzialnych, przyjaznych śro-
dowisku postaw i zachowań.

W tegorocznej edycji konkursu 
wzięło udział ponad 150 przedszko-
li, szkół podstawowych i gimnazjów, 
szkół średnich i wyższych, organiza-
cji pozarządowych i samorządowych 
z całej Polski,  spośród których wy-
łoniono 10 laureatów. Nagrodą  był 
grant, który  otrzymaliśmy ( 5 tys zł).

Zadaniem konkursowym było 
zaplanowanie i rozpoczęcie w roku 
szkolnym 2010/2011 realizacji progra-
mów zgodnych z celami konkursu. Pla-
nowane projekty musiały wpisywać się 
w przynajmniej jeden z wymienionych 
obszarów: energia i klimat, woda i ście-
ki, surowce i odpady, bezpieczeństwo i 
zdrowie oraz postęp społeczny.

Koordynator projektu, nauczy-
ciel przyrody,  pani Anna Sobieraj-
ska  postawiła na postęp społeczny, 
który polega na ukierunkowanym cią-
gu zmian korzystnych dla danej zbio-
rowości. Ochrona różnorodności bio-
logicznej jest „wspólnym problemem 
ludzkości” i stanowi integralną część 
procesu rozwoju.  W pracę nad pro-
jektem zaangażowane  były: Anna 
Kuś–Smaga,  Barbara Olejnik i Kry-
styna Grzyb. Efektem pracy zespołu 
jest nagrodzony program ścieżki dy-
daktycznej na Łysej Górze w Bielawie.

Łysa Góra jest wyjątkowa ze 
względu na ciekawą roślinność po-
rastającą zachodnie i południowe 
zbocza oraz sam szczyt wzgórza. 
Występuje tu roślinność kseroter-
miczna pochodząca  z cieplejszych i 

suchszych obszarów Europy, zwięk-
szająca bioróżnorodność krajowych 
ekosystemów trawiastych. Na teren 
Dolnego Śląska przywędrowała ona 
z Turyngii szlakiem brandenbursko- 
pomorskim.

Na omawianym terenie znaj-
duje się około 30 gatunków muraw 
kserotermicznych m.in. Goździk kar-
tuzek, Wilczomlecz sosnka, Roz-
chodnik wielki, Dziewięćsił bezło-
dygowy, Macierzanka zwyczajna, 
Chaber driakiewnik.

W okresie kwitnienia Goździka 
kartuzka nasza Łysajka zamienia się 
w barwny różowy kobierzec. Bardzo 
ciekawy jest dziewięćsił bezłodygowy  
ze względu na pierzaste, powcinane, 
kolczasto zakończone liście, tworzą-
ce rozetę, oraz kwiatostan typu ko-
szyczek przypominający pojedynczy 
kwiat wyrastający tuż nad ziemią. Na-
leży do roślin chronionych.

Aby w pełni docenić piękno 
roślinności Łysej Góry należy od-
wiedzać ją od wiosny do jesieni, bo 
rośliny zakwitają w różnych miesią-
cach. Niezależnie jednak od tego, 
kiedy tu przyjdziemy, rozcierając w 
dłoniach kilka listków macierzan-
ki zawsze możemy delektować się 
pięknym cytrynowym zapachem.

Projekt skierowany jest  przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży. 
Wzbogaci on i uatrakcyjni proces dy-
daktyczny, gdzie obok typowych zajęć 
w ławie szkolnej, uczniowie poznawać 
będą ciekawą roślinność w jej natural-
nym środowisku. Oprócz obserwacji 
przyrody planowane są różnorodne 
konkursy, tj. fotograficzny, plastycz-
ny i literacki. Mamy też nadzieję, że i 
mieszkańcy Bielawy, dzięki temu pro-
jektowi, poznają walory „Łysajki”.

  Autorzy projektu

Ekologiczna SP 7 zdobywczynią „zielonych grantów”

Chcesz wiedzieć,czy poszuki-
wana przez ciebie książka jest do-
stępna w bibliotece lub sprawdzić, 
jakie książkowe nowości możesz wy-
pożyczyć, skorzystaj ze strony inter-
netowej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie. Serwis _www.mbp.
bielawa.pl_ <http://www.mbp.biela-
wa.pl/> działa od niedawna i ciągle 
się rozwija, ale już teraz można w 
nim odnaleźć nie tylko podstawowe 
informacje dotyczące działalności bi-
blioteki i jej poszczególnych działów. 

Strona to także bogaty zbiór 
eksponatów z Bielawskiej Placów-
ki Muzealnej, dostępnych w wersji 
elektronicznej oraz skarbnica wiedzy 
na temat historii miasta i oczywiście 
samej biblioteki. Już niedługo w ser-
wisie znajdą się pełne informacje na 
temat Dyskusyjnego Klubu Książki i 
popularnego Klubu Miłośników Po-

ezji Śpiewanej “Pozytywka”. Wkrótce 
miłośnicy ciekawostek związanych 
z miastem, będą mieli do dyspozycji 
internetowe “Archiwum Regionalne”, 
zawierające dokumenty z życia co-
dziennego miasta, a także jego miesz-
kańców. Archiwum jest uzupełnieniem 
pamiątek zgromadzonych przez Bie-
lawską Placówkę Muzealną. 

Nowy serwis www.mbp.biela-
wa.pl <http://www.mbp.bielawa.pl/> 
jest kontynuacją działań podejmo-
wanych od dłuższego czasu w kie-
runku pełnej informatyzacji bibliote-
ki i podnoszenia standardów obsługi 
czytelników. Obecnie wypożyczanie 
książek odbywa się wyłącznie przy 
pomocy systemu komputerowego, 
a dawne papierowe zakładki można 
już oglądać wyłącznie w Bielawskiej 
Placówce Muzealnej. 

  Łukasz Masyk 

Miejska Biblioteka Publiczna w internecie

Tegoroczne ferie zorganizo-
wane przez dział dziecięco-młodzie-
żowy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie razem z Przed-
szkolem Publicznym nr 7 „Kubu-
sia Puchatka” w Bielawie odbyły się 
pod nazwą „PIES TO PRZYJACIEL”. 
Uczestnikami zajęć były dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat. Podczas 4 spotkań 
brały udział w sumie 133 osoby. 

Pierwszy tydzień należał do 
5-6-latków. Wtorkowe spotkanie, 15 
lutego, przebiegało niezwykle twór-
czo. Czytaliśmy fragmenty książ-
ki „Pięciopsiaczki” W. Chotomskiej, 
rozwiązywaliśmy zagadki obraz-
kowe - wybrane dzieci szybko szu-
kały szczegółów na malowankach 
(pies wesoły, z kością, przewodnik). 
W trakcie kierowanej rozmowy star-
szaki żywiołowo i prawidłowo odpo-
wiadały na pytania dotyczące ras 
psów i opiece nad nimi. Opieka nad 
zwierzętami jest trudna i musi być 
odpowiedzialna. Najważniejsze 3 
kroki jak to zrobić: Krok 1 - na po-
czątek należy wybrać psa i jego wy-
gląd. Krok 2 - pamiętaj, że musisz 
się z nim bawić i wyprowadzać go 
na spacer. Krok 3 - codziennie mu-
sisz karmić swoje zwierzątko.  
Bibliotekarka Jolanta Pawlak przed-
stawiła książki poznawcze dotyczą-
ce psów a dzieci dzieliły się wiado-
mościami o zachowaniu, jedzeniu 
i imionach psów. Znały bohaterów 
bajek Reksia, Clifforda, Pluto, Sco-
oby Doo.... 5-latki wykonały wspa-
niałe, wydzierankowe, wielkie kości 
a 6-latki pieski z origami. Do biblio-
teki trafiła plansza z pieskami i praca 
plastyczna „Kość”. Wesoło było pod-
czas wspólnego marszu a w tle sły-
chać było piosenkę „A ja mam psa”, 
albo, gdy dzieci przedstawiały ru-
chem tekst wiersza „Jaaaaaaamnik”. 

Drugi tydzień, i też we wto-
rek 22 lutego, brzmiał śmiechem i 
zabawą 3 i 4-latków. Maluchy spa-
cerowały w kole, poznawały we-
sołe i mądre piosenki „A ja mam 
psa”, „Pies na medal”, „Pieski małe 
dwa”. Oglądały na obrazkach zna-
ne pieski z bajek i porównywały 
ze zdjęciami prawdziwych psów. 
Psy tak jak ludzie różnie wygląda-
ją (włosy-sierść, duży-mały, gruby-
-chudy). Przedszkolanki i bibliote-
karka ukazały różnice w wyglądzie 
między sobą. Oczywiście nie obyło 
się bez czytania dla najmłodszych, 
krótkiego opowiadania „Trzy psy 
przyszły” M. Brykczyńskiego.  
Wszystkie dzieci otrzymały drob-
ne słodycze a każda grupa dostała 
od pani Joli do wyboru „Uśmiech-
nij się piesku!” W. Drabika i „Liczy 
baca owce, liczy” M. Niemyckiego, 
zasilając tym zbiór książeczek w 
przedszkolu.

PIES TO PRZYJACIEL

Spotkania w czwartki, 17 i 24 
lutego, najbardziej chyba ucieszy-
ły i zapadły w pamięć przedszko-
lakom. Na zaproszenie bibliotekar-
ki Jolanty Pawlak dzieci odwiedził 
pies NIKO i jego opiekunka Mag-
dalena Borzestowska, specjalista 
- kynoterapeuta. Wprowadzenie li-
terackie wierszami, „Po co właści-
wie trzymać psa” i „Uśmiech psa” 
R. M. Grońskiego i przedstawienie 
poradników o psach było począt-
kiem pełnych wrażeń, zabawy, ale 
i nauki chwil spędzonych z psem 
terapeutą. Dzieci powtarzały na-
zwę rasy, golden retriever i imię psa 
Niko. Bardzo dobrze prowadzone 
zajęcia przez panią Magdę i jej psa, 
dostarczyły chłopcom i dziewczyn-
kom wielu emocji i ważnych infor-
macji o bezpiecznym zachowaniu 
się w towarzystwie psa i jego pielę-
gnacji. Spotkania przeplatane były 
ćwiczeniami i zadaniami dla psa i 
wszystkich uczestników (tunel, pod-
chodzenie do psa i witanie, posta-
wy obronne: 1. Nogi rozstawione a 
ręce wzdłuż tułowia; 2. „Naleśnik”). 

5-6-latki rozpoznawały na 
podstawie plansz cechy psów - 
spokojny, agresywny, leniwy, skory 
do zabawy. Dzieci wymieniały psy, 
które pracują i pomagają ludziom - 
ratownik, obronny, towarzyszący, 
terapeuta. Pies Niko demonstrował 
przysiady, radość, aport, podzięko-
wanie. Był niezwykle cierpliwy, za-
dowolony, wykonujący polecenia, 
spokojny. PIES NIKO TO PRZYJA-
CIEL DZIECI. 3-4-latki w formie za-
bawy poznały jak witać się z psem, 
bronić przed obcym psem, często-
wały psa karmą (każde dziecko po 
kolei), przytulały się do psa Niko. 
Dzieci wiedziały o lekarzu od zwie-
rząt - weterynarzu, chwaliły się, ja-
kie zwierzątka mają w domu i jak z 
nimi bawią się. Zapamiętały, że psy 
potrzebują witamin, karmy, space-

rów, ale również zwierzęta należy 
wychowywać, szkolić, trenować, 
uczyć! Małe dzieci zawsze chcą 
mieć zwierzątko. Do 10 roku ży-
cia dziecka - nasz pies wspólny dla 
całej rodziny! Przedszkolaki otrzy-
mały od pani Magdy na pamiątkę 
nalepki z symbolem łapy psa. Pies 
Niko dostał smakołyk, jego opie-
kunka kwiaty w doniczce i laurkę 
od dzieci.

Golden retriever to rasa, któ-
ra słynie z pogodnego usposobie-
nia. Rozczulający wyraz pyska i 
ufne spojrzenie ciemnobrązowych 
oczu świadczą o łagodności. Pies, 
który kocha pracę z człowiekiem 
i łaknie kontaktu z właścicielem. 
Trzeba mu okazać dużo miłości i 
serca, ale być wobec niego kon-
sekwentnym. Sympatyczny, we-
soły, spokojny i mądry przyjaciel. 
To pies do towarzystwa, pomoc-
nik i terapeuta. Jest wielkim przy-
jacielem dzieci. Doświadczyły tego 
dzieci podczas spotkań z żywym 
psem.

Za wspaniałą współpracę pod-
czas spotkań pod tytułem „PIES TO 
PRZYJACIEL” dziękujemy dyrek-
tor przedszkola Ewie Piotrowskiej; 
przedszkolankom Elżbiecie Stie-
pańczuk, Danucie Grzesiak, Alicji 
Grzesiak, Renacie Majcher, Justynie 
Grzesiak, Edycie Markiewicz i Kata-
rzynie Mikule oraz personelowi po-
mocniczemu. Osobne podziękowa-
nia kierujemy do psa o imieniu Niko 
i jego opiekunki Magdaleny Borze-
stowskiej za przyjęcie zaproszenia i 
przedstawienie umiejętności psa te-
rapeuty.

Zapraszamy do korzystania z 
księgozbioru działu dziecięco-mło-
dzieżowego Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. Piastow-
skiej 1. W naszej bibliotece jest dużo 
książek dla miłośników psów.

  Jolanta Pawlak

Jak co roku w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (MBP) w Bielawie 
podczas ferii zimowych nie można 
się było nudzić. Dział Dziecięco-Mło-
dzieżowy zorganizował dla dzieci 
cały cykl spotkań pod nazwą „Ferie 
w Świecie Bajek i Legend”.

W magiczną podróż do nie-
zwykłych, zaczarowanych Krain dały 
się zabrać razem z bibliotekarką Jo-
lantą Matuszczak sześciolatki z PP 
nr 3 „Bajka”, grupy: Słoneczka, Mi-
sie, Żabki, Krasnale z NP MONTES-
SORI, wszystkie przedszkolaki z PN 

z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
dzieci z zimowiska ze SP nr 10 z Od-
działami Sportowymi.

Podczas swojej wędrówki spo-
tkały: króla Michała, nazywanego 
przez poddanych Apsikiem bo cią-
gle kichał i poznały zagadkę jego 
much w nosie, odwiedziły królestwo 
zamieszkałe przez Księcia, który nie 
potrafił znaleźć sobie żony, odkryły 
przyczynę niewyspania się księż-
niczki Pirlipatki, zaprzyjaźniły się z 
Czerwonym Kapturkiem, zmierzają-
cym z lekarstwami przez gęsty las 
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„Bajkowe ferie w bibliotece”

do chorej babuni, zajadały się sło-
dyczami razem z Jasiem i Małgosią, 
poznały czarodziejską moc Złotej 
Kaczki. Na tym nie koniec wspa-
niałej zabawy. Dzieci z zimowiska 
chcąc pomóc Czerwonemu Kaptur-
kowi, któremu po drodze zniszczył 
się koszyk, zabrały się z zapałem do 
roboty i z gazet wyplotły przepiękne 
koszyczki. Postać z bajki była mile 
zaskoczona a „Pracusie” bardzo za-
dowolone. Do ich ulubionych zajęć 
należało również  wykonywanie ori-
gami. Z wielką precyzją powstawa-
ły m. in. skacząca żabka, łabędź, 
królik, piesek czy gwiazda. Podczas 
spotkań w dziale zapanował gwar i 
śmiech. Nie wiadomo kiedy upłynął 
czas przeznaczony na zajęcia i trze-
ba się było pożegnać.  

    Dziękujemy nauczycielom: 
Lucynie Łuciów, Ewie Marzec, 
Elżbiecie Rybaczuk, Jolancie 
Błaszczyk, Martynie Karpińskiej, 
Małgorzacie Gołembiewskiej, 
Grażynie Skoczylas, Ewie Jasion, 
Barbarze Walczak, Grażynie Pio-
run, Markowi Jończy, że zechcieli 
udać się ze swoimi podopiecznymi 
do Magicznego Świata Bajek i Le-
gend oraz za wspólną, wspaniałą 
zabawę, w której uczestniczyło 183 
dzieci. Zapraszamy wielbicieli bajek 
na spotkania feryjne za rok. A więc 
do zobaczenia. 

       Jolanta Matuszczak

Podziękowanie dla Pani Basi
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, 

nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi.”
Rodzice  dzieci, które uczęszczały w czasie wakacji i ferii na zajęcia w klu-

bie „Pozytywka” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, pragną bardzo 
serdecznie podziękować Pani Basi Pachurze za organizowanie wspaniałych za-
jęć plastycznych, muzycznych i ruchowych, w których każde dziecko znalazło coś 
dla siebie. Dziękujemy Pani Basiu za uwrażliwianie naszych pociech na piękno 
duszy w tak trudnym dziś świecie. Wierzymy, że to co Pani  teraz zaszczepia w 
naszych dzieciach, kiedyś pięknie zaowocuje. Dzieciaki odliczają czas od ferii do 
wakacji i od wakacji do ferii, tęskniąc za Panią i sobą nawzajem, czego dowodem 
niech będą  słowa, ułożone spontanicznie w ostatnim dniu zajęć: ”Żegnamy Po-
zytywkę z wielkim smutkiem i żalem. I nie możemy się doczekać kiedy znów 
się spotkamy. Żegnamy wszystkie dzieci z Pozytywki i Panią Basię”.

Dziękujemy Pani Basiu za Pani wielkie serce.
      Rodzice i Dzieci

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności 1, zostały wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
57/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 09.03.2011 r.  
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Czy można w obecnych cza-
sach napisać  dobrą książkę wspo-
mnieniową nie szargając niczyjej 
reputacji i zarazem niewiele odkry-
wając ze swojego życia prywatne-
go? Między innymi na te pytania 
próbowały odpowiedzieć osoby 
uczestniczące w spotkaniu bielaw-
skiego Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które odbyło się 24 lutego.

A wszystko to za sprawą nostal-
gicznej, pełnej ciepła i humoru książ-
ki znanego i lubianego Wojciecha 
Manna „Rock Mann, czyli jak nie 
zostałem saksofonistą”. Popular-
ny dziennikarz po raz pierwszy opo-
wiada o swojej młodości, trwającej do 
dziś przygodzie z radiem, a przede 
wszystkim o muzyce. Mimo, że rze-
czywistość była „szara” i smutna, a 
czasy naprawdę trudne to rock and 
roll stawiał pierwsze kroki, a „praw-
dziwej” muzyki słuchało się w Radiu 
Luxemburg. I choć panował siermięż-
ny socjalizm, w Polsce bywały naj-
większe gwiazdy rocka: The Rolling 
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI –
godzinami o książkach

Stones, The  Animals oraz wielu in-
nych, a także światowa czołówka jaz-
zu. Wojciech Mann przywołuje wiele 
nieprawdopodobnych, zakulisowych 
anegdot. „Rock Mann” ogromnie nam 
się podobał, a ulubionym fragmen-
tem był ten, w którym autor wspo-
mina brawurowe wykonanie pieśni 
„Zielony mosteczek”. Autor nikogo 
nie stawia w negatywnym świetle, nie 
ocenia, nie rozlicza, podkreśla jedy-
nie, że pamięta to nazwisko!

Jeśli chcecie dowiedzieć się 
jakie były sposoby na odmłodzenie 
starych winyli, jak radzono sobie z 
cenzurą i co działo się za kulisami 
wielkich festiwali  powinniście prze-
czytać książkę Wojciecha Manna, 
który potwierdził swoją wielką klasę.

Już za miesiąc kolejne spo-
tkanie DKK, tym razem rozmawiać 
będziemy o książkach „pachnących 
bazylią”, czyli Toskania i Prowansja 
w literaturze! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
                   Izabela Fiedler

Iza Kuna  - „Klara” 
Klara to współczesna singielka wciąż szukająca 

szczęścia. Ma prawie czterdzieści lat. Nie ma męża ani 
dzieci. Stan posiadania: żonaty kochanek, narzekająca 
mamusia, rzygający kot ... i niewyparzony język.

Książkę napisała Iza Kuna, znana aktorka. Jest to 
jej debiut literacki, czy udany?. Są różne opinie.

Miejska Biblioteka Publiczna 
Jaskółki z bibliotecznej półki

Władysław Bartoszewski  - „Mój Au-
schwitz”

Mój Auschwitz, to książka, która nie pozwala 
zapomnieć o jednej z największych zbrodni w dzie-
jach ludzkości. 

Profesor Władysław Bartoszewski po raz 
pierwszy tak szczegółowo i szczerze opowia-
da o pobycie w piekle Auschwitz i o tym, jak to 
miejsce wpłynęło na jego życie. Partnerami w 
tej trudnej rozmowie są Piotr Cywiński oraz Ma-
rek Zając.

„Opowiedziałem, dałem świadectwo – pisze 
Władysław Bartoszewski. – Ostatni z nas odcho-
dzą. Zostaną nasze historie. Dobrze by było, gdy-
byście wyciągnęli z tego wnioski”.

Witold Michałowski  - „Ałtajskie tropy”
„Ałtajskie tropy” to książka rzadko spotyka-

na na polskim rynku wydawniczym. Jej autor - po-
stać dość ekscentryczna, ale i doświadczona – z 
wykształcenia inżynier z zamiłowania podróżnik i 
poszukiwacz. Jak stwierdza sam autor, jego naj-
większą miłością są podróże, stąd też jego boga-
te doświadczenie w tym zakresie. To on kierował 
pierwszą polską wyprawą w góry mongolskiego Ał-
taju. 

Książka Michałowskiego to fascynująca podróż po 
nieznanych szerzej zakątkach.

Ferie zimowe to czas odpo-
czynku od nauki i szkoły, w którym 
dzieci oraz młodzież mogły aktyw-
nie spędzić czas wolny. W powiecie 
dzierżoniowskim rozpoczęły się 14 
lutego i trwały do 25 lutego. 

W tym roku Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Bielawie zorganizował 
wiele atrakcji, m. in. zimowisko w Ju-
gowie, gdzie dzieci pod opieką wy-
kwalifikowanych instruktorów mogły 
nauczyć się oraz doskonalić tech-
nikę jazdy na nartach i snowboar-
dzie. Dla dzieci również przygotowa-
ne były usługi promocyjne Pływalni 
Aquarius, a w drugim tygodniu ferii 
zostało otwarte lodowisko na tere-
nie boiska asfaltowego przy kortach 
tenisowych. Ze względów atmosfe-
rycznych wyciąg narciarski Krasnal 
na Górze Parkowej w Bielawie był 
nieczynny. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji nie 
zapomniał również o miłośnikach lo-
gicznych potyczek. W gimnazjum nr 
2 w Bielawie od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 10.00 - 14.00 pod opieką 
arcymistrza Stanisława Urbanka 
prowadzone były zajęcia pn. „Z war-
cabami na Ty”. Na zajęciach dzieci 
mogły się zapoznać z podstawowy-
mi zasadami, kombinacjami i regu-
łami gry w warcaby. Dla miłośników 
sportów walki przez cały okres ferii, 
pod opieką doświadczonego trene-
ra Norberta Warchoła, prowadzone 
były zajęcia     z Submission Wre-
stling z elementami samoobrony. 

Dla mieszkańców Bielawy w 
każdy weekend ferii zorganizowany 
był Ski Bus - Jugów Park.  17 lute-
go na hali sportowej przy ul. Banko-
wej zorganizowane były zawody lek-
koatletyczne pn. „małe co nieco”. 
Dzieci i młodzież mogły wziąć udział 
w grach i zabawach sportowych przy-
gotowanych przez organizatorów. 23 
lutego odbył się turniej piłki nożnej 
pn. „Mini Euro”. Turniej przezna-
czony był dla chłopców z roczników 
1998-1999. Zespoły grały w 5 oso-
bowych składach systemem „każdy 

z każdym”. W turnieju udział wzięło 
5 drużyn z Bielawy. Podczas turnieju 
zostali wyłonieni: najlepszy bramkarz 
- Jakub Kunicki. W nagrodę otrzy-
mał firmowe rękawice bramkarskie 
i najlepszy strzelec - Paweł Bajak. 
Nagrodą była piłka nożna. Po zakoń-
czeniu turnieju drużyny zajmujące 
miejsca I - III otrzymały nagrody rze-
czowe w postaci ochraniaczy, spode-
nek oraz getrów piłkarskich. 

24 lutego zorganizowany był 
Turniej Trójek Koszykarskich. Ze-
społy grały w 3 osobowych skła-
dach systemem „każdy z każdym” 
Wszystkie 10 meczy rozegrano w 
kategorii open. W turnieju zwycię-
żyła drużyna Kizi Mizi w składzie 
(Eliasz Alik, Dawid Ochenduszko, 
Bartek Augustyn, Łukasz Smok ) 
wygrywając 4 mecze. W zawodach 
udział wzięło 5 drużyn z Bielawy. Po 
zakończeniu zawodów zespoły zaj-
mujący miejsce I - III otrzymały na-
grody rzeczowe. 

W zajęciach organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie łącznie udział wzięło 409 
dzieci z Bielawy i okolic. Wszyst-
kim uczestnikom ferii dziękujemy za 
dużą frekwencję i wspólną zabawę. 
Serdecznie zapraszamy za rok!

 Sporządził:
 Rafał Wasiak

Ferie z OSiR-em

Po zakończonym niedaw-
no sezonie 2010/2011 Bielawianka 
Bester już dziś stawia na przygoto-
wania zespołów do następnego se-
zonu. Od momentu kiedy powstał 
nowy Zarząd Klubu, stawiamy na 
szkolenie młodzieży, stąd utworzone 
zostały dwie nowe grupy treningo-
we (dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych) oraz niezmiennie działa 
grupa juniorów. 

Zachęcamy chłopców w wie-
ku od 11 do 19 lat, którzy lubią grać 
w siatkówkę do uczestnictwa w tre-
ningach pod okiem doświadczonych 
trenerów. 

Dla młodzieży ze szkół śred-
nich treningi odbywają się trzy razy 
w tygodniu w sali sportowej SP nr 10 
w Bielawie. Chcemy, aby przed nad-
chodzącym sezonem drużyna junio-
rów przygotowywała się w licznym 
gronie, dlatego liczymy na to, że do 
obecnego składu dołączy wielu no-
wych, perspektywicznych graczy, 
którzy reprezentować będą klub w 
rozgrywkach ligowych. Zapraszamy 
młodzież z całego regionu do spró-
bowania swoich sił w naszym klubie. 
Nie zapominamy także o najmłod-
szych grupach treningowych, do 
których ciągle trwa nabór. Treningi 
oczywiście są bezpłatne. Zaprasza-
my.

Harmonogram treningów 
Bielawianki Bester dla młodzieży:

1) młodzicy - roczniki od 1998 
do 2000 - sala w SP nr 7 w Bielawie 
- wtorek i czwartek - godz. 15:45 - 
trener  Jarosław Dusza

2) gimnazjaliści - roczniki od 
1995 do 1997 - sala w ZSO w Biela-
wie - wtorek i czwartek - godz. 17:30 
- trener  Jarosław Dusza

3) juniorzy - roczniki od 1994 
do 1992 -  sala w SP nr 10 w Bie-
lawie – wtorek godz.19:00, śro-
da godz.17:30  i  czwartek – godz. 
19:00 - trener Andrzej Zemanek

W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy pisać lub dzwonić - nume-
ry i adresy znajdują się w zakładce 
„O KLUBIE“ na stronie internetowej 
www.bielawianka-siatkowka.pl

ZAPRASZAMY !!!
Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Przyjdź na trening siatkówki i reprezentuj zespół Bielawianki Bester 
w rozgrywkach ligowych sezonu 2011/2012

W dniu 24 lutego na hali sportowej 
przy ul. Bankowej Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bielawie był organizatorem „Turnieju 
Trójek Koszykarskich”.. Zespoły grały w 3 
osobowych składach systemem „każdy z 
każdym”. Wszystkie 10 meczów rozegra-
no w kategorii open. W turnieju zwyciężyła 
drużyna Kizi Mizi wygrywając 4 mecze. W 
zawodach udział wzięło 5 drużyn z Bielawy.

KLASYFIKACJA TRZECH 
PIERWSZYCH DRUŻYN:

I miejsce - Kizi Mizi (Eliasz Alik, 
Dawid Ochenduszko, Bartek Augustyn, 
Łukasz Smok).

II miejsce - PG (Aleksander Łużny, 
Marek Ryglewicz, Krzysiek Stala) 

III miejsce - Kaczki (Bartek Turzań-
ski, Patryk Kula, Mariusz Kwak)

 Po zakończeniu zawodów ze-
społy zajmujące miejsce I - III otrzymały 
nagrody rzeczowe.

 Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy.

TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH

W dniu 23 lutego na hali spor-
towej przy ul. Bankowej Ośrodek 
Sportu i Rekreacji    w Bielawie zor-
ganizował turniej piłki nożnej pn. 
„Mini Euro 2011”. Turniej przezna-
czony był dla chłopców z roczników 
1998-1999. Zespoły grały w 5 oso-
bowych składach systemem „każdy 
z każdym”. W turnieju udział wzięło 
5 drużyn z Bielawy.

WYNIKI TRZECH PIERW-
SZYCH MIEJSC:

I miejsce - Holandia  (Michał 
Skaskiewicz, Dawid Januszewicz, 
Mateusz Bortnik,  Dawid Kowalew-
ski)

II miejsce - Hiszpania (Mate-
usz Harańczyk, Sebastian Moskwa, 
Antek Domagała, Mateusz  Pajda, 
Paweł Bajak)

III miejsce - Ukraina (Adam 
Reński, Jakub Gucwa, Jakub Orda, 
Jakub Kunicki, Grzegorz Brzozow-
ski) 

Podczas turnieju zostali wyło-
nieni:  najlepszy bramkarz - Jakub 
Kunicki -  w nagrodę otrzymał fir-
mowe rękawice bramkarskie, naj-
lepszy strzelec - Paweł Bajak - Za 
wyróżnienie otrzymał piłkę noż-
ną. 

TURNIEJ MINI EURO 2011 Po zakończeniu turnieju 
drużyny zajmujące miejsca I - III 
otrzymały nagrody rzeczowe w 
postaci ochraniaczy, spodenek 
oraz getrów piłkarskich. Wszyst-
kim zawodnikom biorącym udział 
w turnieju serdecznie gratulujemy 
i życzymy samych sukcesów spor-
towych. 

Bilardziści walczyli o Puchar Burmistrza Bielawy

29 stycznia odbył się finał cyklu zawodów bilardowych o puchar Burmi-
strza Bielawy. Zawody odbywały się tradycyjnie w Barze „Słonecznym”. I miej-
sce zdobył  Antoni Hubisz, II miejsce wywalczył Przemysław „Laki” Pisulak, III 
miejsce - Rafał Góral, a IV miejsce - Tomasz Kowalski. Miejsca 5-8 zajęli: Sła-
womir Szkatulski, Ryszard Pisulak, Zbigniew Waligura, Marcin Marczyk.
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Dobry występ zanotowali mło-
dzicy (do lat 15-stu) ULKS Muflon 
Bielawa, podczas rozgrywanych ha-
lowych mistrzostw województwa w 
lekkiej atletyce w Wałbrzychu. Na 
trudnej technicznie hali z ostrymi 
łukami, rywalizowało 300 młodych 
sportowców z całego województwa 
dolnośląskiego. Adrian Świerczyński 
został mistrzem województwa w bie-
gu na 300 metrów z wynikiem 43.25 
s. Jest to pierwszy tytuł mistrzowski 
Adriana w jego przygodzie ze spor-
tem. Brązowe medal mistrzostw 
zdobyli: Adrian Niewiadomski w sko-
ku wzwyż, który uzyskał 160 cm i 
Małgorzata Kwiatkowska w skoku 

Halowe mistrzostwa województwa 
młodzików - Wałbrzych 2011

w dal - 4.22 m. Małgorzata zdobyła 
200-tny medal w historii dla Muflo-
na na zawodach rangi przynajmniej 
mistrzostw województwa. Zawodni-
cy Muflona potrzebowali niespełna 7 
lat by przekroczyć te barierę.  
Piąte miejsce zajął Grzegorz Pasek 
w pchnięciu kulą. Adrian Świerczyń-
ski był także 7-my w pchnięciu kul,a i 
siódmy w biegu na 60 metrów - 7.70 
s. Monika Wiatrak zajęła 5-te miej-
sce w biegu na 600 metrów z cza-
sem 1:57.42 min. Rekordy życiowe 
ustanawiali także: Piotr Prokop, Ad-
rian Górny, Monika Norberciak, Pa-
weł Surma, Kamil Kozłowski, Justy-
na Rak, Bartek Gajdowski. 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
w Bielawie przygotował na tegoroczne 
ferie bardzo szeroką ofertę kulturalną. 
Dziesięć seansów filmowych, zajęcia 
wokalne i teatralne warsztaty fotograficz-
ne oraz turniej multimedialny i konkurs 
plastyczny. Przez dwa tygodnie przewi-
nęło się kilkaset widzów i uczestników. 

W turnieju multimedialnym GU-
ITAR MASTER wzięli udział najlep-
si, młodzi gracze z Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Rozgrywki odbywały się 
na grach GUITAR HERO i FRETS 
ON FIRE w VII etapach, podczas któ-
rych wykonywali piosenki    narzucone 
przez organizatora. W finale gracze 
prezentowali przygotowane przez sie-
bie utwory, dzięki którym mogli jesz-
cze podwyższyć swoją punktację. Do 
końca gry ważyły się losy pierwsze-
go miejsca, które przypadło Macie-
jowi Kurasiowi z Pieszyc (3,098,196 
pkt.). Drugie miejsce zajął Grzegorz 
Marcinów z Dzierżoniowa (3,033,921 
pkt.), a trzecie Michał Orylski z Biela-
wy (1,845,250 pkt.). Najlepsi otrzymali 
nagrody finansowe i rzeczowe ufun-
dowane przez MOKiS oraz karnety 
na pływalnię AQUARIUS ufundowane 
przez bielawski OSiR.

Kilkadziesiąt prac plastycz-
nych złożono na konkurs „Magiczny 
pojazd zimowy” ogłoszony wśród 
widzów pokazu iluzji w wykonaniu 
magika APOLLINO. Po zapoznaniu 
się ze wszystkimi pracami organi-

Ferie w MOKiS-ie
zatorzy przyznali pierwsze miejsce  
Markowi Mroczkowskiemu, drugie 
Adriannie Jakubiec oraz przyznało 
pięć wyróżnień dla: Hani Chorąży, 
Aleksandry Chmielewskiej, Wero-
niki Maciak, Marcina Krystka i Mo-
niki Olejnik. 

W czasie tegorocznych fe-
rii zimowych miały miejsce po raz 
pierwszy studyjne warsztaty foto-
graficzne „Obiektywnie”. Uczest-
nicy na pierwszych zajęciach 
zapoznali się z teoretycznymi za-

gadnieniami związanymi z fotogra-
fią, takimi jak: ekspozycja, przysło-
na, migawka, czułość, kadrowanie 
itp.. W trakcie dalszych zajęć od-
były się praktyczne zajęcia z wy-
korzystaniem małego studia foto-
graficznego oraz odpowiedniego 
oświetlenia. W trakcie tych zajęć 
zostało umówione prawidłowe do-
świetlenie kadru z wykorzystaniem 
światła stałego oraz błyskowego. 
Każdy uczestnik przekonał się, że 
modelowanie światłem przy wyko-
rzystaniu parasolek dyfuzyjnych 
nie jest taką prosta sprawą. W dru-
gim tygodniu ferii zimowych wszy-
scy wybrali się na wieżę kościoła, 
by pozyskać kilka ciekawych ujęć 
„z góry”, zwracając przy tym szcze-
gólną uwagę na prawidłową ekspo-
zycję zdjęcia. Po wykonaniu zdjęć 
obiektywami szerokokątnymi, mło-
dzi ludzie skupili się na detalach 
architektonicznych. Ostatnie za-
jęcia to nauka prawidłowej obrób-
ki cyfrowej zdjęć, które wykona-
li wcześniej. W tym dniu młodzież 
zdobyła wiedzę w jaki sposób 
szybko i skutecznie można uzy-
skać „gładką cerę”, jak poprawić 
poszczególne elementy ekspozycji 
zdjęcia oraz podstawowe elementy 
fotomontażu. 

Bardzo udany występ zanoto-
wała PAULINA SARAT, zawodnicz-
ka ULKS Muflon Bielawa, w Mistrzo-
stwach Polski LZS w przełajach, które 
odbyły się 5-tego marca w Żerkowie-
koło Jarocina. Zawodniczka naszego 
klubu zdobyła w biegu młodzieżow-
ców (do lat23) brązowy medal!!! Pau-

Mistrzostwa Polski LZS w przełajach

lina cały bieg była w czołowej grupie 
biegaczek. Po 2 km na czoło wysu-
nęła się grupa czterech biegaczek 
razem z nasza zawodniczką, które 
między sobą, po ciężkim 40 metro-
wym podbiegu, rozegrały finał biegu. 
3 miejsce Pauliny to jej największy 
sukces w jej karierze sportowej.

1. Wodociąg publiczny Bielawa
Wodociąg oparty jest na wo-

dzie mieszanej powierzchniowo-
-wgłębnej. Zaopatruje w wodę 
99,9% mieszkańców Bielawy oraz 
mieszkańców gminy wiejskiej Dzier-
żoniów zamieszkałych w: Ostro-
szowicach, Owieśnie, Myśliszowie, 
Kietlicach, Józefówku i Jodłowniku. 
Procent zwodociągowania tych miej-
scowości – 80%.

Wody powierzchniowe służące 
do zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia należą do kategorii A2 i wy-
magają prostego uzdatniania fizycz-
nego – filtracji i dezynfekcji. Wody 
wgłębne zawierają duże ilości żela-
za i manganu.

W 2010 r. pobrano do badania 
laboratoryjnego 18 próbek, w tym 16 
do analizy fizyko-chemicznej i mikro-
biologicznej wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Nie kwestio-

nowano wody za przekroczenie naj-
wyższej dopuszczalnej wartości pa-
rametrów i wskaźników.

Nie prowadzono postępowa-
nia w sprawie poprawy jakości wody.

Prowadzono postępowanie 
na stan techniczny Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Bielawie, Jodłowniku, 
Ostroszowicach oraz Zbiorniku Góra 
Maślana.

2. Pływalnia Miejska „Aquarius”
Stan sanitarno-techniczny i po-

rządkowy pływalni jest dobry. Jakość 
wody dobra. Na 55 przebadanych 
próbek wody stwierdzono 1 niepra-
widłową, w której wykryto gronkowce 
koagulazo – dodatnie. Po otrzyma-
niu powiadomienia o przekroczeniu 
parametrów natychmiast przystąpio-
no do działań naprawczych. Efek-
tem tych działań jest prawidłowy bez 
bakterii chorobotwórczych skład mi-
krobiologiczny wody.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Dzierżoniów
INFORMACJA NA TEMAT ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI WODY W GMINIE BIELAWA

3. Basen kąpielowy ul. Wysoka 1
Basen oparty na wodzie po-

wierzchniowej z zalewu „Sudety” w 
Bielawie. Woda poddawana dezyn-
fekcji podchlorynem sodu. Teren 
wokół basenu, zaplecze sanitarne 
utrzymane czysto. Na 12 przebada-
nych próbek 5 było zanieczyszczo-
nych gronkowcami koagulazo-do-
datnimi. Stan sanitarno-techniczny 
obiektów dobry.

4. Ciepła woda użytkowa
W 2010 r. badano ciepłą wodę 

użytkową w kierunku bakterii z gru-
py Legionella w dwóch obiektach na 
terenie g,miny. Wolną od bakterii Le-
gionella sieć stwierdzono w: Domu 
Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 
i Hotelu Dębowy ul. Korczaka.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Dzierżoniowie
Wiesława Bronowicka

Sędziowie Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego (PLFA) łączą siły z 
Fundacją DKMS przeciwko wspólne-
mu rywalowi – białaczce. Akcja spo-
łeczna „Rzuć Flagę Białaczce”, promu-
jąca aktywną walkę z chorobą, która 
nie musi okazać się śmiertelna, potrwa 
przez cały ligowy sezon 2011. Oprócz 
internetu, obejmie 25 miast w całej Pol-
sce, w których swe mecze rozgrywa 30 
drużyn z trzech lig futbolowych.

W futbolu amerykańskim po-
pełniony na boisku faul zazwyczaj 
nie powoduje natychmiastowego 
przerwania gry, więc po to, by mieć 
świadomość, że w konkretnym miej-
scu zostało popełnione przewinie-
nie, sędzia rzuca na murawę cha-
rakterystyczną, żółtą flagę. Choć 
sezon 2011 rozpocznie się dopiero 
na początku kwietnia, arbitrzy PLFA 
już rzucili pierwszą flagę - białaczce.

- Na boisku niesportowe zacho-
wanie zawsze jest karane, a białaczka 
na pewno nie gra „sportowo” - tłuma-
czy Krzysztof Walentynowicz, prze-
wodniczący Wydziału Sędziowskiego 
Polskiego Związku Futbolu Amery-
kańskiego.  – Jako sędziowie, staramy 
się przede wszystkim unikać eskalacji 

zbędnych emocji i niepotrzebnego ka-
rania. Dlatego będziemy przekony-
wać, by jak najwięcej osób dołączyło 
do banku potencjalnych dawców szpi-
ku, żeby podobnie jak emocje zawod-
ników dało się powstrzymać białacz-
kę. By zwrot „masz białaczkę” nie był 
równoznaczny wyrokowi śmierci - do-
daje Walentynowicz. 

- Jestem niezwykle dumny z 
postawy naszej organizacji sędziow-
skiej. Działania Wydziału Sędziow-
skiego w walce z białaczką mają 
swoje źródło w najszczerszej, bez-
interesownej chęci pomocy w walce 
z tą okrutną chorobą - mówi Jędrzej 
Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Fut-
bolu Amerykańskiego. 

- Propozycja współpracy ze 
strony Wydziału Sędziowskiego PZFA 
pozwoli nam dotrzeć do grupy doce-
lowej, o bardzo dużym potencjale je-
śli chodzi o kandydatów na dawców 
szpiku. Głęboko wierzę w to, że kibice 
sportu pełnego wielkich emocji oka-

Warszawa, 09.03.11
Sędziowie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 

wspólnie z DKMS przeciw białaczce
żą się ludźmi o wielkich sercach, a 
ich bezinteresowne wsparcie pomoże 
uratować niejedno życie – zaznacza 
Joanna Mejner z Fundacji DKMS

Wydział Sędziowski PZFA jest 
pierwszą organizacją sędziowską nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie, która 
jest inicjatorem tego typu akcji. Arbitrzy 
zaczną od siebie, oddając próbki ma-
teriału genetycznego na przedsezono-
wym szkoleniu. Do banku dawców bę-
dzie mógł dołączyć każdy – począwszy 
od trenerów i zawodników, poprzez kibi-
ców i każdego, kto trafi na wybrane me-
cze ligowe, na których pojawią się od-
powiednio oznakowane punkty Fundacji 
DKMS. W trakcie sezonu informacje na 
temat akcji oraz działań, dotyczących 
walki z białaczką, będzie można usły-
szeć na wszystkich stadionach PLFA.

Bieżące informacje na temat 
akcji, a także m.in. odpowiedzi na 
pytania, nasuwające się potencjal-
nym dawcom szpiku, można znaleźć 
na stronie http://www.rzucflage.pl. 
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

18 -20.03
ZAPLĄTANI godz.18.00 prod. 

USA od lat b/o
Flynn (Maciej Stuhr), uroczy 

awanturnik ścigany przez rozbójni-
ków, znajduje schronienie w opusz-
czonej wieży. Spotyka tam piękną 
i pełną temperamentu Roszpunkę 
(Julia Kamińska), dziewczynę, której 
złote włosy mają magiczną moc. Ży-
jąca na odludziu księżniczka marzy, 
by poznać świat i przeżyć coś eks-
cytującego. Czarujący łotrzyk Flynn 
staje się jej przepustką do wolności..

OCH KAROL 2 godz.20.00 
prod. POL

Karol (Piotr Adamczyk) ma 
wszystko. Świetnie zarabia, jest naj-
lepszym pracownikiem dużej firmy, 
jeździ sportowym samochodem i po-
siada piękny dom, gdzie codziennie 
czeka na niego jeszcze piękniejsza 
narzeczona Maria (Małgorzata So-
cha). Jest czarujący, uwielbia seks, 
a kobiety zniewala w mgnieniu oka. 
Doskonale zdaje sobie sprawę, że 
podoba się kobietom i z rozkoszą 
korzysta z tego dobrodziejstwa.

25 -27.03
SKRZYDLATE  ŚWINIE  prod. POL 
Piątek i Sobota godz. 18.00 i 

20.00 
Niedziela godz.20.00
Opowieść o grupie przyjaciół z 

niewielkiego miasteczka pod Pozna-
niem, Grodziska Wielkopolskiego, któ-
rych połączyła wspólna pasja: futbol, a 
właściwie „aktywne kibicowanie piłkar-
skiemu klubowi”. Łączy ich klub, dzieli 
sytuacja życiowa. Oskar Nowacki (lat 
35) właśnie został ojcem. Wraz z bra-
tem, Mariuszem (lat 25), sprzedaje de-
wocjonalia na terenie Bazyliki w Liche-
niu. Dziewczyna Mariusza, Basia (lat 
22), towarzyszy chłopakom ze wzglę-
du na miłość do kibicowania i resztki 
przywiązania do Mariusza, ale przede 
wszystkim przez fascynację Oskarem.

   kom lg

To tytuł wystawy fotografii Na-
talii RANI Junik w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i sztuki, 
której wernisaż odbył się 2 marca.

Autorka zaprezentowanych 
prac, Natalia Junik, którą przedsta-
wił dyrektor MOKiSu Jan Gładysz, 
jest mieszkanką Ząbkowic, aktorką 
tamtejszego teatru, osobą bezgra-
nicznie oddaną sztuce. Jest także 

studentką kulturoznawstwa. Foto-
grafia, teatr i miłość do kultury arab-
skiej grają pierwsze skrzypce w jej 
życiu. Tak naprawdę to dzięki tym 
dziedzinom jest wstanie w jakikol-
wiek sposób egzystować. Poprzez 
„zatrzymywanie” ulotnych chwil na 
stopklatkach stara się wyrażać sie-
bie. Motywy oniryczne to jedna z 
najważniejszych części tworzących 
jej pasję – to właśnie dzięki snom 
powstało wiele fotografii. 

To musiały być sny niezwykłe, 
bo takie są jej fotografie. To nie są 
zwyczajne zdjęcia, ale obrazy, które 
powstały w wyniku połączenia foto-
grafii z techniką komputerową.

„TEATR MOICH SNÓW”
To pierwsza taka wystawa w 

naszej galerii, wystawa fotografii in-
scenizowanej teatrem. Piękna, cie-
kawa, fascynująca, jak jej autorka i 
modelki pozujące do zdjęć, z których 
dwie również gościły na wernisażu.

Gości, którzy zaszczycili wer-
nisaż swoją obecnością, było wielu: 
Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbko-
wic Śląskich, sekretarz ząbkowickiego 

urzędu Iwona Aibin, radny Rady Po-
wiatu Ząbkowickiego Tadeusz Cym-
bała i przedstawiciele władz Bielawy: 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz wiceburmistrz 
Mariusz Pach. Natalii towarzyszyli 
także jej rodzice, brat i przyjaciele.

Wernisaż uświetniła krótkim 
koncertem Urszula Milewska z 
Spółdzielczego Centrum Kultury w 
Bielawie.

Zdjęcia Natalii można także 
obejrzeć na stronie:

http:/ /zabkowice.express-
miejski.pl/galeria/1819,natalia-rani-
junik-i-jej-fotografie.html

         Barbara Lesiewicz

MOKiS  informuje i zaprasza
16 marca (środa)
g.16.00 – WIECZÓR TALENTÓW – koncert utalentowanych arty-

stycznie uczniów SP 4 – teatr Kino MOKiS
20  marca (niedziela)
g.16.00 – GOSPEL – koncert  finałowy  uczestników warsztatów Go-

spel prowadzonych przez dyrygentów i solistów chóru GOSPEL  JOY z Po-
znania   -  organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej 
Fart z Bielawy  –  teatr Kino MOKiS

21  marca (poniedziałek
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Ogrody japońskie – rys history-

czny, rodzaje ogrodów.”  wykład Grażyny Lisewskiej - Teatr-kino MOKiS
24 marca
g.9.30, 11.00 - PIOTRUŚ I WILK –  Spektakl  Państwowego Teatru 

Animacji  z Jeleniej Góry – wstęp 9 zł - Teatr-kino MOKiS
25  marca
g.8.00.00  – MASKA ŻAKA – 12.  Powiatowy Przegląd Szkolnej i 

Przedszkolnej Twórczości Parateatralnej. - Teatr-kino MOKiS
27 marca (niedziela)
g,17.00  - „OUTSIDER”  premierowy spektakl  Teatru Od Dzisiaj  -  

scenariusz i reżyseria Rafał Smoliński - Teatr Kino-Mokis
28  marca (poniedziałek
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Polacy na Syberii – kontynu-

owanie polskich tradycji”  - wykład  Tomasza Polaka - Teatr-kino MOKiS
1 kwietnia (piątek)
g.18.00  - Sławomir Mrożek  BRUNO SZNAJDER –reżyseria i opraco-

wanie A.Pawlik. Premierowe przedstawienie (nieznanej jednoaktówki)  gru-
py  teatralnej BIEL’ARTE – teatr kino MOKiS   

UWAGA
21 maja Joscho Stephan niezwykły wirtuoz gitary z Niemiec wraz ze 

swoim kwartetem zagra na koncercie w Bielawie. Bielawa jest jednym z pię-
ciu miast, które muzyk odwiedzi podczas polskiego tourne. 

Krytycy na łamach prestiżowych pism muzycznych prześcigają się 
w zachwytach nad jego zniewalającą biegłością techniczną i precyzją gry. 
Swoją gitarową edukację rozpoczynał od nauki gry na gitarze klasycznej i, 
jak sam podkreśla w licznych wywiadach, to klasyczna technika jest głów-
nym fundamentem jego dzisiejszych umiejętności.

Obecnie Joscho Stephan reprezentuje styl określany mianem „gypsy 
jazz” lub „gypsy swinging guitar”, którego został okrzyknięty niezrównanym 
mistrzem. Joscho Stephan zwany jest też często następcą legendarnego 
Django Reinhardta. 

Koncert 21 maja odbędzie się w wyjątkowej sali koncertowej, jaką 
jest kościół Bożego Ciała w Bielawie. Obok wirtuoza zagrają: jego ojciec 
Günter Stephan (gitara rytmiczna), Sebastian Reimann (skrzypce) oraz 
Max Schaaf (kontrabas). Bilety na bielawski  koncert JOSCHO STEPHAN 
QUARTET będą  w sprzedaży od 20 kwietnia. Kupić je będzie można w 
kasie MOKiS w cenie 30 
zł (przedsprzedaż). Re-
zerwacje przyjmowane 
są pod nr. 74 8335333. 
Więcej szczegółów nie-
bawem. 

Zapraszamy rów-
nież do obejrzenia stron 
na yutubie np. tegorocz-
ne Joscho Stephan 
Quartet - Limehouse 
Blues oraz stronie inter-
netowej artysty: www.jo-
scho-stephan.de 

Informujemy o terminach spotkań 4 ligi rozgrywanych w Bielawie:

1 BIELAWIANKA Bielawa - ORKAN Szczedrzykowice 2011-03-26 Godzina 16.00
2 BIELAWIANKA Bielawa - PIAST Żmigród 2011-04-09 Godzina 16.00
3 BIELAWIANKA Bielawa - PROCHOWICZANKA Prochowice 2011-04-23 Godzina 14.00
4 BIELAWIANKA Bielawa - KUŹNIA Jawor 2011-05-07 Godzina 16.00
5 BIELAWIANKA Bielawa - MIEDŹ II Legnica 2011-05-21 Godzina 17.00
6 BIELAWIANKA Bielawa - GKS Kobierzyce 2011-06-01 Godzina 17.00
7 BIELAWIANKA Bielawa - PUMA Pietrzykowice 2011-06-12 Godzina 17.00

Okres przygotowawczy naszego zespołu dobiega końca. Już 20 marca meczem wyjazdowym do Chrobrego 
II Głogów rozpoczniemy rundę wiosenną sezonu 2010-2011.

Przypomnijmy, po rundzie jesiennej jesteśmy liderem 4 Ligi Dolnośląskiej i chcemy tą lokatę utrzymać. Cztery 
punkty za nami plasuje się zespół Prochowiczanki Prochowice a pięć punktów straty ma Miedź II Legnica.

Okres przygotowawczy rozpoczął się 8 stycznia. Do dyspozycji naszego zespołu mamy obiekty Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bielawie (boisko ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa oraz obiekt basenu Aquarius).

Zespół w okresie przygotowawczym rozegrał 7 gier towarzyskich z czego odniósł 6 zwycięstw i jeden mecz zremisował.
L.P. DATA MECZ GODZINA WYNIK
1 29 styczeń 2011 K.P.Bielawianka-Czarni Otmuchów 11.00 6:2
2 31 styczeń 2011 K.P.Bielawianka-Tur Turek 17.00 1:0
3 5 luty 2011 K.P.Bielawianka-Victoria Swiebodzice 11.00
4 19 luty 2011 K.P.Bielawianka-Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 11.00 2:1
5 23 luty 2011 K.P.Bielawianka-Piast Nowa Ruda 17.00 5:0
6 26 luty 2011 K.P.Bielawianka-AKS Strzegom 11.00 4:4
7 2 marzec 2011 K.P.Bielawianka-Polonia Środa Śląska 17.00 6:2

W zespole nastąpiło kilka zmian takich jak: 
Mateusz Peroński opuścił na pół roku nasz klub by spróbować swoich sił w Śląsku Wrocław.
Piotr Woźniak również na pół roku wypożyczony został do Orła Ząbkowice.
Michał Gendera także najprawdopodobniej na pół roku trafi do AKS Strzegom.
Do zespołu przybyli: Wojciech Szewczuk, Paweł Majchrzak, Adam Gingold oraz Mateusz Boczula, wszy-

scy z drużyny juniorów.
Celem naszego klubu na nadchodzącą rundę wiosenną jes wywalczenie awansu do III Ligi i miejmy nadzieję, 

że w czerwcu będziemy się z osiągniętego celu wspólnie cieszyć !!!
Menadżer K.P.Bielawianka Bielawa

Marek Baranowski

OKRES PRZYGOTOWAWCZY W BIELAWIANCE

fot. P. Kuźmicki


