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Kolejną akcję promocyjną 
przygotowuje Bielawa w 2011 roku. 
Będzie ona ściśle nawiązywała do 
kampanii zrealizowanej w minio-
nych miesiącach, kiedy powstał 
nowy serwis internetowy miasta 
i wirtualny spacer, wydano folder 
promocyjny oraz zakupiono kame-
ry prezentujące miasto i Góry So-
wie. 

Tym razem dzięki unijnym pie-
niądzom, jak również funduszom z 
budżetu państwa w wysokości oko-
ło 114 tysięcy złotych (95% wartości 
projektu), powstanie 6 nowych „wi-
taczy” na wjazdach do Bielawy oraz 
pojawi się kilkadziesiąt tablic infor-
macyjnych przy zabytkach i atrak-
cjach turystycznych. Będzie to wstęp 
do przygotowania turystycznej trasy 
po mieście, obejmującej reprezenta-
cyjne punkty Bielawy. 

Dodatkowo wydany zosta-
nie album „Bielawa w obiektywie”. 

Pieniądze unijne na promocję Bielawy
Miasto na realizację projektu doda 
z własnego budżetu jedynie 6 ty-
sięcy złotych, a wszystkie promu-
jące Bielawę elementy powinny 
pojawić się do końca październi-
ka. 

Bielawa od wielu miesięcy re-
alizuje działania promocyjne, któ-
rych głównym celem jest wzmoc-
nienie wizerunku Bielawy, jako 
miasta atrakcyjnego turystycznie 
oraz zwracającego szczególną 
uwagę na poszanowanie środo-
wiska naturalnego. Akcje promo-
cyjne mają również utożsamiać 
nasze miasto z szerokim wachla-
rzem możliwości gospodarczych 
oraz bogatą ofertą dla przyszłych 
inwestorów. Należy dodać, że na 
ten rok Bielawa zaplanowała sze-
reg innych akcji promujących mia-
sto, o czym będziemy na bieżąco 
informować.

  Łukasz Masyk

Kobiety są kwiatami, bezustannie zwracają się do światła  
i jak kwiaty potrzebują słońca, aby się rozwinąć.

              (Aleksander Dumas)
 
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom Bielawy 

składamy najlepsze życzenia i podziękowania za Wasze zaanga-
żowanie i działalność, za pasje i dokonania, za Waszą mądrość  
i piękny uśmiech, za wyrozumiałość, cierpliwość i za to, że dzięki 
Wam świat staje się lepszy.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobi-
stym oraz by pamięć o Waszym codziennym trudzie, poświęceniu  
i trosce o innych  była zawsze doceniana.

     Z wyrazami szacunku

Bielawa otrzymała 700 ty-
sięcy złotych na remont murów 
oporowych potoku „Bielawica”. 
Promesę na wspomnianą kwotę 

700 tysięcy złotych na remont potoku

odebrał z rąk Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Jerze-
go Millera, burmistrz Bielawy Ry-
szard Dźwiniel. - Jest to dla nas 

znacząca pomoc, dzięki której 
zmodernizujemy ponad półkilome-
trowy odcinek murów oporowych 
w dolnej części Bielawy – powie-
dział burmistrz. 

Do pozyskanej sumy miasto 
dołoży z własnego budżetu 20%, 
więc łącznie Bielawa zainwestuje w 
działania przeciwpowodziowe 875 
tysięcy złotych. Przetarg na realiza-
cję inwestycji przy ulicy Wodnej zo-
stanie rozstrzygnięty wiosną, a za-
kończenie prac powinno nastąpić w 
lipcu tego roku. 

Na przestrzeni ostatnich lat 
Bielawa pozyskała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji łącznie ponad 3 miliony złotych 
na usuwanie skutków powodzi. Pie-
niądze te pozwoliły na moderniza-
cję 2,5 kilometrowego odcinka mu-
rów oporowych potoku „Bielawica”. 
Miasto przykłada do tych inwesty-
cji ogromną wagę, ponieważ odpo-
wiednio zabezpieczony potok może 
uchronić miasto przed podtopienia-
mi, a nawet powodzią. 

Napisz maila do radnego
Od kilku dni mieszkańcy Bielawy mogą kontaktować się ze swoimi 

radnymi drogą elektroniczną. Każdy radny dysponujący służbowym lapto-
pem posiada adres mailowy, który służy mu nie tylko do komunikacji z Urzę-
dem Miejskim, ale także do korespondencji z mieszkańcami. 

Widać, że nowa forma kontaktu z samorządem sprawdza się, bo 
radni otrzymują już pierwsze maile od bielawian. Elektroniczny sposób 
komunikacji jest ukłonem w stronę mieszkańców, którzy na co dzień 
nie mają czasu bądź możliwości spotkania się z radnymi osobiście. 
Nowa propozycja przypadnie również do gustu młodym ludziom oraz 
osobom, dla których taki system wymiany informacji jest po prostu wy-
godniejszy. 

O tym, że mieszkańcy często wybierają pocztę elektroniczną, jako 
sposób kontaktu z Urzędem Miejskim przekonał się burmistrz Bielawy, któ-
ry każdego miesiąca otrzymuje kilkadziesiąt maili. W sumie na przestrzeni 
kilku lat na adres bm@um.bielawa.pl napisało już ponad tysiąc osób. 

Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców do kontaktowania się 
z radnymi Rady Miejskiej Bielawy drogą elektroniczną. Poniżej pre-
zentujemy wykaz adresów mailowych, które dostępne są również w 
Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska <http://bip.
um.bielawa.pl/pl/bip/organy_gminy/rada/rada_miasta_2010/sklad_
rady>. 

Adresy mailowe bielawskich radnych:
LESZEK STRÓŻYK – Przewodniczący RM – lstrozyk@rm.um.bielawa.pl
ZBIGNIEW SKOWROŃSKI – Wiceprzewodniczący RM – zskowronski@rm.um.bielawa.pl
MAREK PYZIAK – Wiceprzewodniczący RM – mpyziak@rm.um.bielawa.pl
JADWIGA MARIOLLA JONAS – Wiceprzewodnicząca RM – jjonas@rm.um.bielawa.pl
LESZEK BIAŁEK – lbialek@rm.um.bielawa.pl
ZBIGNIEW DRAGAN – zdragan@rm.um.bielawa.pl
JAROSŁAW FLORCZAK – jflorczak@rm.um.bielawa.pl
BOŻENA GRZEBIELUCH – bgrzebieluch@rm.um.bielawa.pl
WŁADYSŁAW KROCZAK – wkroczak@rm.um.bielawa.pl
STANISŁAW LENARTOWICZ – slenartowicz@rm.um.bielawa.pl
HENRYK LICHNOWSKI – hlichnowski@rm.um.bielawa.pl
BARBARA PACHURA – bpachura@rm.um.bielawa.pl
BRONISŁAWA STEFANIA PAGÓRSKA – bpagorska@rm.um.bielawa.pl
ADAM PAJDA – apajda@rm.um.bielawa.pl
PAWEŁ PAWLACZEK – ppawlaczek@rm.um.bielawa.pl
GRZEGORZ RAGANOWICZ – graganowicz@rm.um.bielawa.pl
BARTOSZ SKWARA – bskwara@rm.um.bielawa.pl
LESZEK STASZEWSKI – lstaszewski@rm.um.bielawa.pl
HALINA SZATKOWSKA-SKURZYŃSKA – hszatkowska-skurzynska@rm.um.bielawa.pl
MARIUSZ URBANOWICZ – murbanowicz@rm.um.bielawa.pl
TOMASZ WOJCIECHOWSKI – twojciechowski@rm.um.bielawa.pl

W imieniu Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Bur-
mistrza Bielawy zapraszamy wszyst-
kich bielawskich gimnazjalistów, do 
udziału w II edycji konkursu „Moja 
okolica pięknieje dzięki RPO”. 

Zachęcamy do nadsyłania 
prac plastycznych przedstawiają-
cych projekty zrealizowane w Bie-
lawie dzięki dotacjom unijnym z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go. Takich inwestycji jest już wiele 

„Moja okolica pięknieje dzięki RPO”
w naszym mieście i wciąż powsta-
ją nowe. Do tej pory Bielawa pozy-
skała z RPO około 13 mln złotych, 
więc na pewno mamy się czym po-
chwalić. 

Pełny wykaz projektów zreali-
zowanych przez miasto przy udzia-
le pieniędzy ze wspomnianego pro-
gramu znajduje się na stronie www.
bielawa.pl dział „Pozyskane środki 
zewnętrzne”, a regulamin konkursu 
znajduje się na stronie jego organi-
zatora  http://rpo.dolnyslask.pl/. 

Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody: konsole PSP, od-
twarzacze MP4 oraz wiele innych 
nagród. Dodatkowo, najlepsza dru-
żyna przeżyje wspaniałą przygodę 
w Brukseli, gdzie będzie mieć oka-
zję zwiedzić Parlament Europejski. 

Organizatorem konkursu jest 
Departament Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Urzędu Marszał-
kowskiego we Wrocławiu. Uczest-
nicy mogą zgłaszać się do 4 marca 
2011 roku, a najlepsze prace zosta-
ną wyłonione przez komisję konkur-
sową 12 maja 2011 r.

  Łukasz Masyk 

Minister Sportu i Turystyki 
ogłasza konkurs wniosków na reali-
zację wybranych zadań publicznych 
z zakresu wspierania sportu mło-
dzieżowego w roku 2011 oraz za-
prasza do składania wniosków. Zle-
cenie realizacji zadań publicznych 
nastąpi w formie ich wspierania wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinanso-
wanie realizacji zadań Na realizację 
ww. zadań Departament Sportu Wy-
czynowego w 2011 r. przeznaczył 
kwotę 130 962 000,00 zł /słownie: 
sto trzydzieści milionów dziewięćset 

sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 
00/100/. 

1. Zadanie musi być zrealizo-
wane w 2011 roku. 

2. Rozpatrywane będą wy-
łącznie wnioski złożone na drukach 
umieszczonych na stronach Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 

3. Podmioty określone w § 
11 ust. 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia 
składają wnioski za pośrednictwem 
polskiej placówki pocztowej opera-
tora publicznego lub bezpośrednio 
w kancelarii ogólnej MSiT (decydu-

je data stempla pocztowego lub data 
złożenia). 

4. Wnioski należy przesyłać 
lub dostarczyć pod adres: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa 
w terminie do: do 31 maja 2011 r.

5. Wniosek należy złożyć w za-
mkniętej kopercie, na której powin-
ny być zamieszczone: nazwa i adres 
podmiotu oraz rodzaj zadania z adno-
tacją („Wniosek na konkurs - wspieranie 
sportu młodzieżowego w 2011 roku”). 

Pieniądze dla klubów i stowarzyszeń sportowych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Leszek Stróżyk
Przewodniczący  

Rady Miejskiej Bielawy

Ryszard Dźwiniel
Burmistrz
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 26 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA Nr IV/51/11 w sprawie wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Bielawa

Radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową Gminy Bielawa na lata 
2011-2026.

UCHWAŁA Nr IV/52/11 – uchwała budżetowa na rok 2011
W przyjętym budżecie gminy dochody ustalono w kwocie 81.809.121 

zł, a wydatki w kwocie – 93.416.609 zł.
UCHWAŁA Nr IV/53/11 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodni-

czącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady 
Miejskiej Bielawy

Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego wybrano radną Barbarę Pa-
churę.

UCHWAŁA Nr IV/54/11 w sprawie odwołania Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy

W związku ze zgłoszoną rezygnacją, z funkcji Przewodniczącej Komi-
sji odwołano radną Barbarę Pachurę.

UCHWAŁA Nr IV/55/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Ko-
misji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji został wybrany radny 
Tomasz Wojciechowski.

UCHWAŁA Nr IV/56/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/494/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej

Zmiana dotyczy skreślenia dotychczasowej treści § 5 i 9 i wprowadze-
nia ich nowych brzmień:

§5 - „Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości 
wskazanej w ustawie o finansach publicznych”.

§9 - „1. Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z ostateczną opinią Ko-
misji Budżetu i Finansów oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w terminie 7 dni od ich otrzymania, przedkłada Radzie Miej-
skiej poprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej wynikające 
między innymi z otrzymania opinii.

Burmistrz Miasta uzasadnia na piśmie nieuwzględnione wnioski Ko-
misji Budżetu i Finansów zawarte w jej ostatecznej opinii.”

UCHWAŁA Nr IV/57/11 w sprawie opłaty za świadczenia w przed-
szkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa

Radni uchwalili co następuje: 
§ 1 Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę 

Bielawa w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są 
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2
Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadcze-

nia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego, obejmującą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 
dydaktyczne, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i spo-
łeczną dzieci przebywających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Bielawa powyżej pięciu godzin dziennie.

§ 3 Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa w § 2, za 
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej 
ustala się w następujący sposób:

1) pierwsza godzina po 0,35 % minimalnego wynagrodzenia mie-
sięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679 z późn. zmianami) za godzinę,

2) druga godzina po 0,10 % minimalnego wynagrodzenia miesięczne-
go za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 październi-
ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 
z późn. zmianami) za godzinę,

3)  trzecia i każda następna godzina po 0,05 % minimalnego wyna-
grodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) za godzinę.

UCHWALA Nr IV/58/11 w sprawie skargi złożonej na działalność 
Burmistrza Miasta Bielawa

Radni uznali za zasadną złożoną skargę na działalność Burmistrza 
Miasta Bielawa w zakresie załatwienia wniosku stron dotyczącego sytuacji 
prawnej budynku przy ul. Brzeżnej 36 w Bielawie.

                                                          B.Lesiewicz

Urząd Miejski informuje, że w dniach
od 15 lutego do 31 marca 2011 roku

Bank Spółdzielczy w Bielawie 
Osiedle Włókniarzy 1
ul. Piłsudskiego 74

Bank Zachodni WBK S.A. w  Bielawie
ul. 3-go Maja 34

będą przyjmować 
bez żadnych opłat bankowych 

wpłaty gotówkowe z tytułu podatków oraz opłaty 
wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Miasta Bielawa

04 lutego w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7 im. Ju-
liana Tuwima w Bielawie odbyła 
się patriotyczna uroczystość, którą 
swoją obecnością zaszczycili: pani 
Ewa Glura - prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, przedstawiciele 
Zarządu Miejskiego Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych w 
Bielawie: porucznik Bronisław Wilk, 
porucznik Kazimierz Majcher, po-
rucznik  Marian Con,  pani Małgo-
rzata Cieślik - dyrektor ESP 7, pani 
Renata Sznajder–Zając - wicedy-
rektor ESP7, pan Jarosław Zbo-
zień, przewodniczący Rady Rodzi-
ców ESP7.

Uroczystość ta była zwieńcze-
niem wieloletniej współpracy szko-
ły z przedstawicielami Miejskiego 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Bielawie. Uczniowie 
ESP nr 7 od wielu lat uczą się histo-
rii nie tylko na tradycyjnych lekcjach, 
ale także podczas uroczystości  
rocznicowych i spotkań ze świadka-
mi owych wydarzeń. 

„Drodzy kombatanci, jesteście 
naszą pamięcią, naszą lekcją historii 
i naszą nadzieją na świat bez niena-
wiści. To Wy dajecie nam przykład, 

jak należy pięknie żyć. To Wy uczy-
cie nas, że patriotyzm to nakaz mi-
łowania ojczyzny, własnego narodu, 
języka, historii, a ponadto rozumie-
nie symboli narodowych i oddawa-
nie im należytego szacunku.” - taki-
mi słowami zwrócili się uczniowie do 
przybyłych żołnierzy podczas pro-
gramu artystycznego przygotowa-
nego przez panie: Urszulę Spring, 
Annę Kuś-Smagę, Bożenę Hal-
czuk i Barbarę Olejnik. 

Po występie młodzieży nastą-
piła część oficjalna, podczas któ-
rej wręczone zostały dyplomy i od-
znaczenia przyznane przez Zarząd 
Miejski Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Bielawie, za 
szczególne zasługi dla Związku. 

Pani Ewa Glura otrzymała 
tytuł HONOROWEGO CZŁONKA 
ZWIĄZKU za szczególne zasługi w 
umacnianiu jedności ruchu komba-
tanckiego.

Pan  Łukasz Masyk otrzymał 
odznakę „ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZ-
KU” oraz dyplom uznania za szcze-
gólne zainteresowanie działalnością 
związku poprzez stałe relacje doty-
czące organizacji imprez komba-

tanckich w lokalnych mediach, bo-
gatą dokumentację fotograficzną.

Pani Małgorzata Cieślik uho-

norowana została odznaką „ZA ZA-
SŁUGI DLA ZWIĄZKU” oraz dyplo-
mem uznania za bogatą współpracę 
z kołem kombatantów, udział w uro-
czystościach państwowych i impre-
zach kombatanckich, a także za sta-
łą organizację cyklicznych spotkań 

społeczności szkolnej z weteranami
Pani Renata Sznajder – Za-

jąc otrzymała  odznakę „ZA ZASŁU-
GI DLA ZWIĄZKU” oraz tytuł HONO-
ROWEGO CZŁONKA ZWIĄZKU  za 
szczególne zasługi w umacnianiu 
jedności ruchu kombatanckiego.

Najbardziej podniosłym mo-
mentem dla społeczności Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej nr  7 było 
uhonorowanie  przez Zarząd Miejski 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Bielawie Sztandaru 
Szkoły odznaką „ZA ZASŁUGI DLA 
ZWIĄZKU”. Wyróżnienie to przyzna-
ne zostało za szczególne uświetnie-
nie imprez państwowych i komba-
tanckich przez uczniów i nauczycieli 
ESP 7. 

Uroczystość  kończyły słowa, 
które stały się swoistą przysięgą zło-
żoną przez uczniów: „Jedną drogą 
dziś wszyscy idziemy. Niech droga 
naszego życia będzie kontynuacją 
historycznych dróg i niech zawsze 
wiedzie ku doskonalszej wolności. 
Niech nadrzędnym celem dla każ-
dej i każdego z nas będzie Ojczyzna 
i Wolność i tak, jak naszym ojcom, 
dziadom i pradziadom towarzyszy 
hasło Bóg- Honor- Ojczyzna”.

 Anna Kuś –Smaga
 Barbara Olejnik

UROCZYSTE NADANIE ODZNACZENIA SZTANDAROWI 
EKOLOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. 

Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”.

Uczniowie bielawskiego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących już 
po raz trzeci wzięli udział w ogólno-
polskiej akcji „Mam haka na raka”. 
Podczas Światowego Dnia Walki z 
Rakiem, młodzież wyszła na ulice 

„Mam haka na raka 2011” w Bielawie
Bielawy aby promować zdrowy tryb 
życia i przekonywać mieszkańców, 
że warto pamiętać o badaniach pro-

filaktycznych.  Poprzednie edy-
cje popularnej w Polsce kampa-
nii społecznej, zostały poświęcone 
nowotworom piersi, szyjki macicy i 
prostaty. W tym roku licealiści zaan-
gażowali się w akcję informującą o 
zagrożeniu, jakie niesie z sobą rak 
płuc, czyli najczęstszy nowotwór zło-
śliwy, na który rocznie umiera 1,3 
mln osób na świecie. 

W trakcie happeningu zor-
ganizowanego na Placu Wolności, 
kilkudziesięciu uczniów rozdawało 
mieszkańcom ulotki kampanii „Mam 
haka na raka” i przekonywało biela-
wian, że warto dbać o swoje zdrowie 
i wpisać sobie do kalendarza obo-
wiązkowe badania profilaktyczne. 

Ponadto specjalną petycję po-
pierającą kampanię podpisał wicebur-
mistrz Bielawy Mariusz Pach.      ŁM

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

sta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-5 do 
Zarządzenia nr 44/2011, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia  
stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2011,  wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządze-
nia nr 43/2011 oraz wykazy nieruchomości, przeznaczonych do dzierża-
wy, stanowiące załączniki nr 1-8 do Zarządzenia nr 45/2011 z dnia 14 
lutego 2011 r.  

*******

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 
Wolności 1, zostały wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości, 
przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-3 do Zarządzenia 
nr 51/2011, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia  stanowiący za-
łącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2011, wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2011 z dnia 
23 lutego 2011 r.
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NA POCZĄTEK KILKA POMOCNYCH INFORMACJI

	 Budżet	 jest	 rocznym	 planem	 finansowym	 gminy	 uchwalanym	 przez	 Radę	 Miasta.		
Znajdują	się	w	nim	takie	pojęcia	jak:	dochody,	wydatki,	przychody,	rozchody,	subwencje,	dotacje,	
deficyt	czy	nadwyżka.	Poniżej	znajdą	Państwo	wyjaśnienie	tych	zagadnień:

DOCHODY	 –	 pieniądze	 pochodzące	 z	 podatków	 pobieranych	 od	 mieszkańców	 i	 firm	 oraz	
wpływające	z	budżetu	państwa	w	formie	subwencji	i	dotacji.	

PRZYCHODY	–	dodatkowe	pieniądze	zasilające	budżet	w	postaci	pożyczek	i	kredytów.	Mogą	
one	 również	wpływać	 ze	 sprzedaży	 papierów	wartościowych	 bądź	 z	 prywatyzacji	 gminnego	
majątku.

SUBWENCJE	–	pojęcie	to	określa	pieniądze	należne	gminie	z	państwowego	budżetu	na	realizację	
takich	 zadań	 jak	 m.in.:	 oświata,	 wychowanie	 lub	 edukacja.	 Miasto	 może	 nimi	 dysponować	
według	własnych	potrzeb.	

DOTACJE	–	pieniądze	przekazywane	gminie	z	budżetu	państwa	za	pośrednictwem	wojewody.	
Mają	one	jednak	określone	przeznaczenie	i	miasto	nie	może	ich	wydać	na	inne	cele.

PLANOWANE DOCHODY W 2011 ROKU - 81.809.121 zł

MIEJSKIE WYDATKI...
Te pojęcia warto znać...
WYDATKI	–	pieniądze,	 jakie	gmina	przeznacza	na	realizację	 różnego	rodzaju	zadań.	Dzielą	się	
one	na	wydatki	bieżące,	w	tym	dotacje	dla	zakładów	budżetowych	i	innych	miejskich	instytucji	oraz	
wydatki	majątkowe	związane	z	inwestycjami	i	udziałami	w	spółkach.				

ROZCHODY	–	tym	terminem	określane	są	pieniądze,	które	miasto	wydaje	na	spłaty	zaciągniętych	
kredytów	i	pożyczek	oraz	wykup	papierów	wartościowych.	

NADWYŻKA  i DEFICYT	-		jest	to	kwota,	o	którą	wpływy	do	miejskiej	kasy	przewyższają	wydatki.	
Kiedy	natomiast	wydatki	przewyższają	wpływy	mamy	do	czynienia	z	deficytem	budżetowym.

OŚWIATA
	 Przyglądając	 się	 statystykom	 łatwo	można	 zauważyć,	 że	 jedną	 z	 największych	 kwot	
w	 budżecie	 stanowi	 oświata,	 wychowanie	 i	 opieka	 edukacyjna.	 Ponad	 23	 mln	 zł	 jest	 dla	
naszego	miasta	 sumą	 niebagatelną,	 dzięki	 której	 finansujemy	między	 innymi	 działalność	 szkół	
podstawowych	 i	 gimnazjalnych	 oraz	 przedszkoli	 i	 świetlic.	 Warto	 wspomnieć,	 że	 dzięki	 tym	
pieniądzom	 wielu	 bielawskich	 uczniów	 otrzymuje	 stypendia	 i	 uczestniczy	 w	 pozalekcyjnych	
zajęciach	na	basenie.	

POMOC SPOŁECZNA
	 Około	 13	 mln	 zł	 przeznaczymy	 w	 tym	 roku	 na	 pomoc	
społeczną.	 Pieniądze	 zostaną	wykorzystane	 na	 świadczenia	 rodzinne,	
zasiłki	 i	pomoc	w	postaci	np.	opału	na	zimę	oraz	w	 formie	dodatków	
mieszkaniowych.	Środki	przeznacza	się	również	na	działalność	placówek	
opiekuńczo	–	wychowawczych,	ośrodków	wsparcia	 i	domów	pomocy	
społecznej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	 W	 tym	 roku	 na	 utrzymanie	 gminnych	 dróg	 oraz	 komunikacji	 autobusowej	 Bielawa	
wyda	 około	 23	mln	 zł.	 Część	wspomnianej	 kwoty	 zostanie	wykorzystana	m.in.	 na	 remonty	 i	
modernizacje	naszych	ulic	i	chodników.	

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA
	 Wspomniane	wyżej	zadania	stanowią	zdecydowaną	większość	planowanych	wydatków	
w	2011	roku.	Niemniej	oświata,	pomoc	społeczna	czy	utrzymanie	dróg	i	komunikacji,	ma	znaczny	
wpływ	na	życie	wszystkich	mieszkańców	Bielawy.	
Analizując	budżet,	a	w	szczególności	porównując	dochody	i	wydatki	zauważymy	deficyt	budżetowy.	
W	tym	roku	przewaga	wydatków	nad	dochodami	wynosi	11.607.488	zł.	Deficyt	budżetowy,	który	
niemal	w	całości	przeznaczony	będzie	na	inwestycje,	zostanie	pokryty	poprzez	emisję	obligacji.

INWESTYCJE W 2011 roku
	 W	 tegorocznym	 budżecie	 miasto	 stawia	 przede	 wszystkim	 na	 inwestycje,	 których	
wartość	została	wyceniona	na	ponad	20	mln	złotych.	W	oparciu	o	środki	zewnętrzne	Bielawa	
zainwestuje	między	 innymi	w	nowe	drogi,	rozwój	bazy	turystycznej	 i	sportowej	oraz	zrealizuje	
zadania,	które	przyczynią	się	do	ożywienia	gospodarczego	miasta.
	 Do	inwestycji	o	znaczeniu	strategicznym	należy	z	pewnością	budowa	drogi	dojazdowej	do	Podstrefy	
Wałbrzyskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.	Nowych	 inwestorów	skusi	więc	nie	 tylko	bardzo	dobra	 lokalizacja	 i	
atrakcyjne	warunki,	ale	również	wygodny	dojazd.	Projekt	zakłada	całkowitą	przebudowę	ulicy	Grunwaldzkiej,	która	
zostanie	poszerzona,	a	jej	nowa	nawierzchnia	wytrzyma	ciężki	transport.	Pojawią	się	w	tym	miejscu	również	chodniki	
i	oświetlenie.	Następnym	krokiem	w	kierunku	przygotowania	terenów	dla	przyszłych	 inwestorów	w	rejonie	Alei	
Jana	Pawła	II	i	stworzenia	Bielawskiego	Parku	Przemysłowego,	jest	budowa	kolejnych	dróg	wewnątrz	nowej	części	
obwodnicy.	 Inwestycja	pozwoli	na	całkowitą	przebudowę	ulicy	Kruczej	oraz	budowę	drogi,	 która	 skomunikuje	
teren	przeznaczony	dla	przemysłu.	Budowa	dróg	rozpocznie	się	wiosną	i	potrwa	do	końca	2011	roku.
	 Z	 kolei	 na	 rozwój	 mikro	 przedsiębiorczości	 wpłynie	 budowany	 obecnie	 Inkubator	
Przedsiębiorczości,	w	którym	pierwsze	firmy	rozpoczną	działalność	już	jesienią.	
	 W	ramach	modernizacji	dróg,	zupełnie	nowe	oblicza	zyskają	w	tym	roku	ulice	Brzeżna	i	
Tkacka.	Kierowcy	i	okoliczni	mieszkańcy	będą	mieli	do	dyspozycji	nową	nawierzchnię	i	oświetlenie.	
Przebudowa	powinna	się	zakończyć	do	30	czerwca	tego	roku.	
	 W	budżecie	znalazły	się	także	pieniądze	na	budowę	kompleksów	sportowych	i	placów	
zabaw	przy	szkołach	i	przedszkolach,	w	tym	m.in.	na	profesjonalną	bieżnię,	skocznię	do	skoku	w	
dal,	jak	również	rzutnię	do	pchnięcia	kulą,	które	powstaną	na	terenie	Gimnazjum	nr	1.
	 Mówiąc	o	oświacie	należy	podkreślić,	że	właśnie	w	tym	roku	miasto	udostępni	dla	dzieci	nowe	
przedszkole	przy	ulicy	Żeromskiego	18.	Będzie	to	pierwsze	przedszkole	w	dolnej	części	Bielawy. 
	 Istotną	 informacją	 dla	 naszych	 mieszkańców,	 jest	 zapowiedź	 budowy	 w	 2011	 roku	 dwóch	
budynków	 w	 systemie	 Towarzystwa	 Budownictwa	 Społecznego.	 Budynki,	 w	 których	 swoje	 mieszkania	
otrzyma	kilkadziesiąt	rodzin,	mają	powstać	przy	ulicy	Żeromskiego.	Inwestycję	zrealizuje	bielawska	spółka	TBS.

 Szanowni Państwo, tegoroczny budżet naszego miasta jest zrównoważony i uwzględnia potrzeby 
większości mieszkańców. Przewidzieliśmy w nim miejsce nie tylko na realizację zadań bieżących, ale 
także inwestycyjnych, które mają znaczący wpływ na rozwój Bielawy. Zapewniam, że pieniądze, jakimi 
dysponujemy w budżecie zostaną spożytkowane w sposób racjonalny i niebudzący jakichkolwiek wątpliwości.
Zachęcam Państwa do systematycznego oceniania naszych działań. Wszystkie otrzymane uwagi i 
pomysły, pozwolą nam podwyższyć poziom świadczonych usług i lepiej zarządzać miastem.
Swoje uwagi mogą Państwo zgłaszać do mnie osobiście (w każdy wtorek od 13.00 do 15.30 w Urzędzie 
Miejskim) bądź za pomocy poczty elektronicznej pisząc na adres mailowy: bm@um.bielawa.pl. 

     Z wyrazami szacunku
     Burmistrz Bielawy 

     Ryszard Dźwiniel

SKĄD MAMY PIENIĄDZE 
I NA CO JE WYDAJEMY

Planowane Dochody 
w 2011 roku

81.809.121 zł

Subwencja	ogólna
22.581.859 zł

Udział	gminy	w	podatkach	
stanowiących	dochód	budżetu	

państwa
12.966.328 zł

Wpływy	z	usług
7.946.990 zł

Dochody	z	podatków	i	opłat
8.426.560 zł

Pozostałe	dochody	ogółem
557.870 zł

Dotacje	i	środki	
na	wydatki	bieżące
12.554.158 zł

Dotacje	i	środki	przeznaczone	
na	inwestycje

7.246.856 zł

Dochody	ze	sprzedaży	
gminnego	majątku

3.027.000 zł

Dochody	z	majątku	gminy
6.501.500 zł

Szanowni Państwo stało się już tradycją, iż na łamach 
„Wiadomości Bielawskich” publikujemy informator dotyczący no-
wego budżetu naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich miesz-
kańców do zapoznania się z najistotniejszymi wielkościami pla-
nu finansowego na 2011 rok. Publikacja prezentuje cele, na jakie 
zamierzamy przeznaczyć miejskie pieniądze oraz przedstawia 
zadania, które planujemy zrealizować w 2011 roku.  

Mam nadzieję, że informator wyjaśni wszystkie wątpliwe 
kwestie związane z miejskimi finansami oraz sprawi, że działa-
nia lokalnego samorządu staną się dla Państwa bardziej czytelne. 

Budżet 
2011

Bielawa 
w Przejrzystej 

Polsce

Transport	i	łączność	
23.049.389 zł

Kultura	i	ochrona	
dziedzictwa	narodowego

1.957.150 zł

Oświata,	wychowanie		
i	opieka	edukacyjna
23.737.441 zł

Pomoc	społeczna
12.975.500 zł

Gospodarka	komunalna	 
i	ochrona	środowiska	

7.607.188 zł

Kultura	fizyczna	i	sport
2.796.361 zł

Administracja	publiczna
6.750.200 zł

Gospodarka	mieszkaniowa	
7.881.550 zł

Pozostałe	wydatki

2.049.330 zł

Tegoroczne wydatki sięgną kwoty

93.416.609 zł

Obsługa	długu	publicznego
3.285.500 zł

Różne	rozliczenia
1.327.000 zł
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wykonywane są wyłącznie utwory 
jednego kompozytora.

W 2010 roku obchodziliśmy 
dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka 
Chopina i na tę okoliczność - w hołdzie 
narodowi, sztuce, w hołdzie Wielkie-
mu Chopinowi - szkolne koło teatral-
ne „Dzieci Serca” pod kierunkiem 
Jadwigi Mariolli Jonas oraz panie bi-
bliotekarki - p. Krystyna Świerczyń-
ska i p. Grażyna Piorun przygoto-
wały wieczornicę, pt.: „Nowy Mozart, 
czyli Chopin”. Przy świecach, w nie-
wielkiej, ale bardzo przytulnej oraz od-
powiednio udekorowanej przestrzeni 

szkolnej biblioteki, obejrzano wspa-
niałe przedstawienie oraz piękny film. 
Wszyscy mieli okazję poczuć się przy-
jaciółmi Chopina, uczestnikami salo-
nowej zabawy muzycznej.

Była to ostatnia w naszej szko-
le – Szkole Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi - odsłona Roku 
Chopinowskiego.

opracowanie: J. M. Jonas
zdjęcia: Mariusz Tyrcha

Fryderyk Franciszek Chopin 
polski kompozytor i pianista, nazy-
wany poetą fortepianu. Niezwykle 
utalentowany zabłysnął sławą na 
całym świecie, rozsławił Polskę, Po-
laków. Uznanie i sławę zdobył jesz-
cze za życia, chociaż żył tylko 39 lat. 
„Rodem warszawianin, sercem 
Polak, a talentem świata obywa-
tel” - napisał o Chopinie C. K. Nor-
wid.

O polskości kompozytora pięk-
ną opinię wyraził, między innymi mu-
zyczny krytyk francuski:

„Serce jego narodu biło w 
jego piersi. Nie znamy drugiego 
muzyka, który by był bardziej pa-
triotą od niego. Jest on Polakiem 
znacznie więcej niż którykolwiek 
Francuz był Francuzem, Włoch 
Włochem lub Niemiec Niemcem. 
Jest Polakiem, niczym innym tyl-
ko Polakiem, a z tego zniszczone-
go, mordowanego kraju polskiego 
wyłania się jak nieśmiertelna jego 
dusza, jego muzyka”.

A jak oceniano talent Chopi-
na? Jak oceniano jego dzieło?

„Nigdy czarowniejszą pie-
śnią /Nie kusiła Odysa syrena... /
Gdyby fiołki i konwalie /Zamiast 
pachnąć grać umiały / Byłaby to 
muzyka Chopina”- napisał Leopold 
Staff w utworze „Nonsens”.

Od 1927 roku co 5 lat odbywa 
się w Warszawie Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina. To jeden z najstarszych i 
najbardziej prestiżowych konkursów 
wykonawczych na świecie, jeden z 
niewielu konkursów monograficz-
nych - we wszystkich jego etapach 

Ostatnia w naszej szkole odsłona 
Roku Chopinowskiego 

Niezwykle interesujący pro-
jekt edukacyjny realizowany był w 
miesiącu styczniu w Niepublicz-
nym Przedszkolu z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie. Dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych wraz 
ze swoimi rodzicami przygotowały 
bowiem swoje drzewa genealogicz-
ne. Te wyjątkowe eksponaty można 
przez cały luty podziwiać na wysta-
wie zorganizowanej na przedszkol-
nych korytarzach.

To niezwykłe przedsięwzięcie 
realizowane było w ramach szero-
ko rozbudowanego projektu z zakre-
su edukacji patriotycznej pt. „MOJA 
MAŁA OJCZYZNA”. 

Celem tych wspólnych rodzin-
nych działań było wyrobienie u dzie-
ci więzi z najbliższym środowiskiem, 
rozwinięcie uczucia przywiązania i 
szacunku dla najbliższych członków 
rodziny, możliwość poznania swo-
ich korzeni oraz, co bardzo istotne, 
tworzenie sytuacji umożliwiających 
integrację i współdziałanie dzieci z 
rodzicami. Dla dzieci bowiem takie 
chwile wspólnie z rodzicami wykony-
wanych zadań są bezcenne. 

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ SWOJE KORZENIE
Kolejnym, bardzo istotnym dla 

dzieci plusem tego przedsięwzięcia 
jest możliwość zapoznania innych 
ze swoją rodziną. Przedszkolaki z 
dumą pokazują swoje babcie, dziad-
ków, rodzeństwo, ciocie czy wujków.

Według koordynatorek projek-
tu to właśnie okres przedszkolny jest 
doskonałym czasem na zacieśnia-
nie więzi emocjonalnych, rozwijanie 
uczucia szacunku dla wszystkich 
członków rodziny i osób starszych.

Projekt „MOJA MAŁA OJCZY-
ZNA” to nie tylko działania mające 
na celu poznawanie swojej rodziny. 
To szeroko zakrojony plan edukacyj-
ny obejmujący aż sześć obszarów 
tematycznych: moja grupa, moje 
przedszkole, mój dom, moja miej-
scowość, mój kraj. 

Dzieci uczestnicząc w tym cie-
kawym projekcie mają możliwość 
wyrobienia więzi z „ich małą ojczy-
zną” w szerokim tego słowa znacze-
niu. Odbywa się to poprzez pozna-
nie najbliższych sobie środowisk, 
miejsc, w których żyją, pielęgnowa-
nie zwyczajów i tradycji, poznawanie 
kultury regionalnej oraz nabywanie 

poczucia przynależności do regionu 
i kraju.

Bielawskie Niepubliczne 
Przedszkole z Oddziałami Inte-
gracyjnymi jako placówka, w któ-
rej przyjęte są wysokie standardy, 
gwarantuje dzieciom dostęp do wie-
lu projektów edukacyjnych wspo-
magających ich rozwój i naukę. 
Co ważniejsze, dostęp do nich nie 
jest zarezerwowany tylko dla dzie-
ci uczęszczających do tego  przed-
szkola. Codziennie w godzinach 
popołudniowych realizowane są 
bowiem zajęcia edukacyjne ogól-
norozwojowe, logopedyczne, roz-
wijające aktywność twórczą, BIO-
FEEDBACK, gimnastyka mózgu 
Denisona, rehabilitacja ruchowa, 
nauka gry na instrumentach. 

Ta ciekawa i bogata oferta 
skierowana jest do wszystkich dzie-
ci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym z Bielawy i okolic.

Szczegółowe informacje na 
stronie www.bielawskieprzedsz-
kole.pl oraz pod numerem telefonu 
074 645 22 27. 

          Martyna Karpińska

Miejska Biblioteka Publiczna
Jaskółki z bibliotecznej półki

Max Gallo – Pakt zabójców
Pakt zabójców to pasjonująca powieść inspiro-

wana historią niemieckiej komunistki, Margaret Bu-
ber-Neumann. By schronić się przed Hitlerem, ucie-
kła do ZSRR. Stalin zesłał ją na Syberię, a w lutym 
1940 roku - aby uszanować pakt niemiecko-sowiec-
ki - wydał ją nazistom. Została osadzona w obozie w 
Ravensbrück. Margaret była świadkiem w procesie 
przeciwko dwóm totalitaryzmom w 1949 roku.

C. J. Sansom - Komisarz 
Debiut literacki angielskiego pisarza po-

równywany do niezapomnianego „Imienia Róży” 
Umberto Eco, pierwsza z cyklu książek o Matthew 
Shardlake. Niezwykłe połączenie kryminalnej intry-
gi z barwnym, pełnym detalów opisem szesnasto-
wiecznej Anglii. Jest rok 1537. Anglia nie przeżyła 
takiego zamętu od wieków. Henryk VIII odmawia 
uznania zwierzchnictwa papieża i ogłasza się gło-
wą Kościoła. Kraj przygotowuje się do zmian... 

Javier Yanes – Władca równin
 Kiedy młody dziennikarz Curro Mencia 

odkrywa, że rodzinny dom, w którym spędził dzie-
ciństwo, zostaje wystawiony na sprzedaż, coś w 
nim pęka. Ten dom to dla niego zdecydowanie 
więcej niż mury. Wyrusza więc w podróż w poszu-
kiwaniu własnych korzeni i rodzinnych tajemnic. 
Jedną z nich są nieznane losy dziadka, Hamisha, 
szkockiego poszukiwacza przygód, który zniknął 
w niewyjaśnionych okolicznościach... Dziennikarz 
opuszcza Madryt i wraz z ukochaną kobietą  wspól-
nie docierają do Afryki i odkrywają fascynującą hi-
storię życia Hamisha...

9 lutego w sali Klubu „Sowa” 
odbyła się 14. Biesiada Historyczna, 
poświęcona promocji albumu „Bie-
lawa na starej pocztówce”. Auto-
rami i wydawcami albumu są Kazi-
mierz Aftanas i jego syn Sławomir. 
Album zawiera ponad 300 zdjęć sta-
rych pocztówek Bielawy z podpisa-
mi, również w języku niemieckim 
(tłumaczenie Tomasz Kuśmierek) i 
języku angielskim (tłumaczenie An-
drzej Rogowski).  Konsultacja hi-
storyczna – Rafał Brzeziński, a sty-
listyczna – Krystyna Błaszkowska.

Biesiadne spotkanie uatrakcyj-
nił występ Łukasza Pawlaka, który 
zaśpiewał kilka piosenek.

   BL

Ukazał się album „Bielawa na starej pocztówce”

OGŁOSZENIE
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy ZPB Bielbaw w Bielawie ul. Piastowska 17 przyjmie do pracy 

w Ośrodku Rokitno na sezon letni od kwietnia do października pracownika gospodarczego. Mile widziane upraw-
nienia elektryka.

Kontakt: MOZ NSZZ „Solidarność”, ul. Piastowska 17  58-260 Bielawa, tel: 74 645 55 88.

WARSZTATY FILMOWE
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza na cykl warszta-

tów związanych z realizacją filmów. Zajęcia odbędą się w dniach 8 i 9 kwiet-
nia (piątek po południu i sobota do południa) w ramach Festiwalu Niezależ-
nych Filmów Fantastycznych i Horrorów. 

Montaż – zajęcia prowadzi Adam Kwiatek montażysta filmów i seriali 
min. NAZNACZONY, RATOWNICY, PRZYSTAŃ.

Filmowa charakteryzacja specjalna – zajęcia poprowadzi znana z 
ubiegłego roku Agata Czyżewska, która przez wiele lat pracowała na planie 
serialu  FALA ZBRODNI.  

„Komputerowe efekty specjalne” poprowadzi Stanisław Mąderek spe-
cjalista od animiacji komputerowej, realizator teledysków, reklam i projektu 
filmowego STARS IN BLACK .

Dla uczestników festiwalu udział w warsztatach jest bezpłatny. Jed-
nak osoby spoza festiwalu mogą również wziąć w nich udział. Koszt jed-
nych zajęć 10 zł  (za wszystkie 30 zł). Swój udział można zgłaszać od dnia 
23 lutego telefonicznie 74 83 35 333 lub e-mailowo na adres efha@efha.pl. 

Ze względu na charakter warsztatów ilość miejsc jest ograniczona. O 
udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

MASKA ŻAKA 
Powiatowy Przegląd Szkolnej i Przedszkolnej 

Twórczości Parateatralnej

Już po raz dwunasty Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie or-
ganizuje specjalny przegląd teatralny dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest 
przede wszystkim:

- rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie zdolności artystycznych wśród 
dzieci i młodzieży,

- popularyzacja teatru w każdej formie,
- promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości teatralnej poza 

szkołą,
- promowanie postaw i utalentowanych  teatralnie uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. 

Dlatego też, choć przegląd nie ma znamion konkursu, od kilku lat 
przyznawane są tytuły MASKA ŻACZKA, MASKA ŻAKA i MASKA GOGA 
dla wyróżniających się młodych adeptów teatralnych  i opiekunów grup.

Przegląd skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podsta-
wowych i szkół gimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego oraz grup i kółek 
teatralnych, działających przy ośrodkach kultury i ośrodkach szkolno-wy-
chowawczych. 

Przegląd odbędzie się w bielawskim TEATR-KINO MOKiS w dniu 28 
marca 2011 – z w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (27 
marca). Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. 
Regulamin wraz z karta zgłoszenia dostępny jest na stronie www.mokisbie-
lawa.pl .

RUDZKIE TRIO 
APPASSIONATA  

w BIELAWIE
Zespół powstał w marcu 2008 

roku podczas przygotowań do III edy-
cji Letniego Festiwalu pod patronatem 
Prezydenta Rudy Śląskiej Andrzeja 
Stani – „Muzyczne Ogrody” 2008. Na-
zwa Rudzkiego Trio wskazuje na wiel-
ką pasję, z jaką członkowie zespołu 
podchodzą do wspólnego muzykowa-
nia. Profesjonalne wykonanie w cie-
kawej interpretacji, autorska aranża-
cja oraz interesująca konferansjerka 
to cechy charakterystyczne zespołu.

Wychodząc naprzeciw rosną-
cemu zainteresowaniu muzyką kame-
ralną, artyści dokładają starań, aby 
dostosować repertuar do oczekiwań pu-
bliczności. W swych koncertach oferują 
zarówno muzykę klasyczną, jak i znane 
melodie filmowe, musicalowe, standar-
dy muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Appassionata występuje w 
składzie Klaudia Krause -fortepian, 
Łukasz Grabiński – skrzypce, Mi-
rosław Krause – akordeon.

W Bielawie zaprezentują się 
podczas koncertu w dniu 13 marca 
o godzinie 16.00 na scenie Teatru 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Bielawie,  ul. Piastowska 19 a. W 
programie znajdą się między inny-
mi takie utwory jak „New York, New 
York”, „Skrzypek na dachu”, „Can-
-Can”, muzyka z seriali „Polskie dro-
gi”, „Noce i dnie” i wiele innych.

Bilety do nabycia w MOKiS w 
cenie 10 złotych, (wejście grupowe 
ponad 20 osób- 8 zł). 

       Serdecznie zapraszamy
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Po raz pierwszy w naszym re-
gionie odbędzie się święto miłośni-
ków sztuki fotografii wizażu oraz 
fryzjerstwa.  12 marca w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki w Biela-
wie od godziny 9.00 scena teatralna 
zamieni się w jedno wielkie studio 
fotograficzne - w garderobach za-
goszczą profesjonalne fryzjerki oraz 
wizażystki z powiatu dzierżoniow-
skiego. To właśnie ci wszyscy ludzie 
zaprezentują swoje umiejętności w 
postaci przygotowania swojego mo-
dela lub modelki do sesji zdjęciowej. 
Wszyscy chętni mogą podpatrzeć, 
podpytać jak wykonać fryzurę, jak 
zrobić odpowiedni make up. Zapo-
znać się z ofertami firm biorących 
udział w wydarzeniu. 

W trakcie trwania całodniowej 
imprezy odbędzie się profesjonalny 
pokaz fotografii, w którym wezmą 
udział studenci oraz dyrektor arty-
styczny Wrocławskiej Szkoły Fo-
tograficznej. To właśnie oni udzie-
lą cennych wskazówek wszystkim 
tym, którzy się fascynują tą sztuką, 
jak dobrać światło, jak odpowiednio 
ustawić modela, jaki makijaż wyko-
nać, jak doświetlić najważniejsze 
elementy, a to wszystko odbywać się 
będzie na żywo podczas przykłado-
wej sesji zdjęciowej wraz z komenta-
rzami prowadzącego warsztaty.

Kolejny punkt święta fotogra-
fii w bielawskim MokiS-ie to profe-
sjonalna sesja fotograficzna modeli, 
którzy zostali przygotowani przez fir-
my i osoby biorące udział w impre-
zie. 

Dla foto amatorów, którzy 
chcieliby wziąć udział w impre-
zie mamy wyjątkową propozycję, 
możliwość wykonania samodziel-
nej sesji zdjęciowej w drugim stu-
dio, które pojawi się w tym dniu w 
Teatrze Robotniczym. Jako orga-
nizator zapewniamy pełne oświe-
tlenie, statywy, tła. Wystarczy, że 
weźmiesz ze sobą lustrzankę i 
zgłosisz chęć robienia zdjęć pod 
numerem telefonu 74 8335 333.

12 marca 2011 drzwi Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bie-
lawie będą otwarte dla wszystkich 
chętnych, wstęp oczywiście bez-
płatny. Przyjdź i zobacz jak powstają 
prawdziwe fotografie, podpatruj fry-
zjerki, wizażystki, modelki oraz foto-
grafów! 

Osoby chętne do wykonywa-
nia zdjęć w małym studio proszone 
są o kontakt pod numerem telefonu  
74 8335 333 w godzinach od 8.00 
do 16.00 lub mailowo rafal@mokis-
bielawa.pl 

Szczegółowy plan imprezy 
wraz z rozpiską godzinową oraz na-
zwami firm biorących udział w impre-
zie ukarze się na naszej stronie in-
ternetowej www.mokisbielawa.pl na 
początku marca. 

Serdecznie zapraszamy
Tego w Bielawie jeszcze nie było! 
Rafał Smoliński

Imprezę patronują: Doba.pl , 
Tygodnik Dzierżoniowski, Radio 
Sudety, Telewizja Sudecka, Biela-
wianin, Wiadomości Bielawskie 

OBIEKTYWNIE
czyli święto miłośników sztuki fotografii, wizażu, fryzjerstwa

Gdzie może spotkać się Zie-
lony Myśliwy z chciwym Adasiem z 
Dolnej Bielawy, Piędzimężek z kra-
snoludkiem i Duch Gór z duchem 
ze Złotoryi. Uczestnicy finału SO-
WIOGÓRSKIEGO BAJARZA od-
powiedzą, że …...pod kamieniem 
granicznym z Lasocina. Być może, 
ale opowieści o tych „bohaterach” 
można było posłuchać podczas III 
Powiatowego Konkursu Kraso-
mówczego, jaki odbył się 10 lute-
go w bielawskim MOKiS-ie.  
Wszyscy jurorzy i obserwatorzy 
zgodnie orzekli, że konkurs rozwija 
się coraz bardziej, a jego poziom z 
roku na rok bardzo rośnie. Dobrym 
znakiem na jego dalszy rozwój jest 
fakt szukania mniej znanych legend 
z terenu Przedgórza Sudeckiego. 
Organizatorzy postanowili w przy-
szłości rozszerzyć konkurs o opo-
wieści z całego terenu SUDETÓW.  
Wysoki poziom przekłada się rów-
nież na atrakcyjność nagród, jakimi 
były w tym roku cyfrowe aparaty fo-
tograficzne ufundowane przez Sta-
rostę Powiatu Dzierżoniowskiego i 
przenośne radioodtwarzacze wraz z 
atrakcyjnymi albumami książkowymi 
ufundowane przez  Miejski Osrodek 
Kultury i Sztuki w Bielawie.

Jury w składzie: Alicja Hro-
mada – dyrektor Wydziału Eduka-
cji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie, Rafał Brzeziński 
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie, Ewa Glura – 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-

lawy, Magdalena Cios  - instruktor 
teatralny MOKiS i Jadwiga Stępień 
– emerytowana polonistka z G3 w 
Bielawie, po wysłuchaniu 17 uczest-
ników trzech kategorii wiekowych 
przyznało:

- w kategorii szkół podstawo-
wych miejsca zajęli: 1. Weronika 
Krystek z SP 10 w Bielawie - „Ob-
rzęd błagalny na Ślęży”, 2. Marcin 
Umiński – SP w Tuszynie - „Bielaw-
skie skrzaty”, 3. Anna Pietrzak – SP 
9 w Dzierżoniowie - „Legenda o bie-
lawskich krasnoludkach”,

- w kategorii szkół gimnazjal-
nych miejsca zajęli: 1. Natalia Ba-
jak G2 w Bielawie - „Piękny Tomek 
z Radzikowa”, 2. Małgorzata Imbór 
- Zespół Gimnazjów nr.3 w Dzier-
żoniowie - „Krasnale i skąpiec”, 3. 
Magdalena Pietrzykowska - Gim-

Najlepsi w III Powiatowym Konkursie Krasomówczym
nazjum Gminne w Dzierżoniowie - 
„Graniczny kamień z Lasocina”,

- w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych miejsca zajęli: 1. Alek-
sandra Łakomska I LO w Dzierżo-
niowie - „O siedmiu śpiochach”, 2. 
Katarzyna Bodziak II LO w Dzier-
żoniowie - „Wyścig z diabłem”, 3. 
Bartosz Perekasz  ZS nr 2  w Dzier-
żoniowie - „Legenda o bielawskich 
krasnoludkach”.

Organizatorzy dostrzega-
ją duży potencjał uczestników i po-
tencjał samego konkursu, dlatego 
też do jesieni, na kolejną jego edy-
cję zostaną wprowadzone poprawki 
do regulaminu. Powinny one uczy-
nić go jeszcze bardziej atrakcyjnym, 
zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i nagrodowym (wprowadze-
nie nagrody publiczności).

14 lutego stał się dniem, w 
którym w przeróżny sposób, ci bar-
dziej i ci mniej zakochani, akcentują 
swój stan ducha. Jednym ze sposo-
bów może być wyśpiewanie swo-
ich uczuć i na dodatek, jak najbar-
dziej publicznie. Dlatego też Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i 
nie dość, że umożliwił odśpiewanie 
uczuć, to jeszcze dla tych co najle-
piej to zrobią postanowił ufundować 
nagrody pieniężne (200 i 100 zł za 
miejsca drugie i trzecie), a dołączy-
ły do niego kasy SKOKU – WSPÓL-
NOTA wykonując „skok na miłość” i 
pieniądze z tego skoku (300 zł) prze-
kazać najlepszemu wykonawcy.

Na scenie Teatru Robotnicze-
go zaprezentowało się 23 miłosnych 
uczestników z terenu Powiatu Dzier-
żoniowskiego. Za zgodą organizato-
rów, dopuszczono warunkowo dwie 
osoby spoza naszego terenu (Głu-
szyca i Legnica), a wszystkim przy-

świecał jeden cel – jak najlepiej za-
śpiewać „o miłości”. 

MINUTKA to pierwszy festiwal 
o tej tematyce w naszym regionie. 
Już teraz możemy napisać, że będą 
kolejne edycje i najprawdopodobniej 
rozegrane w różnych kategoriach 
wiekowych. Prezentowano piosenki 
z półplaybecku, z akompaniamen-
tem, covery i autorskie. 

Do festiwalu zgłosiło się 25, 
a do konkursu przystąpiło 23 wyko-
nawców z Powiatu Dzierżoniowskie-
go i Dolnego Śląska. Po ich wysłu-
chaniu, Jury w składzie:

Anna Siedzianko  – dyr. 
MOK w Piławie Górnej, Kamila 
Kłos – absolwentka Szkoły Wokal-
no-Teatralnej w Krakowie, Renata 
Bogulak – redaktorka Tygodnika 
Dzierżoniowskiego, Paweł Wólkie-
wicz – nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Dzierżoniowie, Erwin Piwowar-
czyk – prezenter Radio Sudety po 
obradach przyznało: 

DŹWIĘKI MIŁOŚCI czyli MINUTKA 2011
1. miejsce  (nagrodę w wy-

sokości 300 zł ufundowaną przez 
SKOK WSPÓLNOTA) Patrycji Mi-
zarskiej za wykonie piosenki pt. 
„Modlitwa”,

2. miejsce (nagrodę w wysoko-
ści 200 zł ufundowaną przez MOKiS 
w Bielawie) Emilii Hamerlik za wy-
konie piosenki pt. „Co widzę w swo-
ich snach”,

3. miejsce (nagrodę w wysoko-
ści 100 zł ufundowaną przez MOKiS 
w Bielawie)

Karolinie Wałach i Szymono-
wi Miśtakowi za wykonanie piosen-
ki pt. „Kochana”

oraz wyróżnienie dla Kacpra 
Buszty za autorskie wykonie własnej 
kompozycji pt. „Nasycony miłością”.

Ponadto wśród licznie zgro-
madzonej publiczności został ogło-
szony konkurs smsowy. Należało  
udzielić kreatywnej odpowiedzi na 
pytanie: Ile razy na 30 s powinno 
uderzać serce podczas pierwszej 
randki walentynkowej? Najciekaw-
szą odpowiedź udzieliła Aleksan-
dra Łakomska: „Mrugamy średnio 
1 raz w ciągu 2 sekund więc serce 
powinno zabić 15 razy – każde ude-
rzenie to uderzenie ulgi po otworze-
niu powieki na widok ukochanej oso-
by”. W nagrodę otrzymała pendriva 
ufundowanego przez sklep BOOM w 
Bielawie, zaproszenie na kolację dla 
dwóch osób do pizzerii PIZZA ITALY 
w Bielawie oraz udział w bezpłatnej, 
walentynkowej sesji fotograficznej w 
studio FOTOIMPREZA. 

Organizatorzy festiwalu już te-
raz rozpoczynają prace nad regula-
minem przyszłorocznego festiwalu. 
Być może pojawi się podział na ka-
tegorie wiekowe i rozszerzony zo-
stanie  przedział wiekowy uczest-
ników, a wszystkim zakochanym, 
życzą wiele uczucia na co dzień.

II miejsce zajęła 32 Drużyna Har-
cerska „T.O.M.C.I.A.” z Bielawy w Raj-
dzie „FLO” poświęconym pamięci harc-
mistrza Floriana Marciniaka, Naczelnika 
Szarych Szeregów. Rajd zorganizował 
Szczep „Dziś-Jutro-Pojutrze” ze Strze-
gomia na terenie miasta i byłego obo-
zu koncentracyjnego Gross Rosen w 
Rogoźnicy. Wzięło w nim udział ok. 70 
osób zorganizowanych w 8 patrolach 
m.in. z Hufców ZHP Jawor i Świdnica.

Drużyna, tym razem wyłącz-
nie w żeńskim składzie, na czele z 
druhną Karoliną Sienkiewicz i pod 
opieką druhny Nicoli Kubik z 32 DW 
„T.O.M.C.I.A.”, musiała przed rajdem 
przygotować kronikę z życia i działa-
ności druha Floriana, a następnie wy-
kazać się wiedzą na temat Szarych 
Szeregów, ZHP, a także sprawnością 
fizyczną na punktach podczas rajdowej 
gry terenowej. Do Bielawy druhny Ni-
kola, Karolina, Natalia, Wiola i Magda, 

wróciły z dyplomem, wygranym namio-
tem oraz nowymi menażkami i zapro-
szeniem na Rajd Bastylion do Jawora. 

Teraz drużyna przygotowuje 
się do zimowiska Hufca Ziemi Dzier-
żoniowskiej w Domu pod Twierdzą 
Srebrnej Górze. Dzięki 20% zniżce 

wygranej na Biwaku Świątecznym 
Hufca i pozyskanym przez Hufiec 
grantom, harcerze z 32 DH bedą w 
nim uczestniczyć za niecałe 100 zł!  
Jak widać, warto być harcerzem! :-)

www.dzierzoniow.zhp.pl
 zdjęcia: Dorota Chomiak

Sukces 32 DH „T.O.M.C.I.A.”
DESMOND JORDAN ZOSTAJE W USA

Z pewnością smutną wiadomo-
ścią dla wielu fanów Owls będzie fakt, 
iż Desmond Jordan nie pojawi się 
już w tym roku na boiskach Polskiej 
Ligi Futbolu Amerykańskiego. Bardzo 
cieszy jednak wielki sukces naszego 
gwiazdora z nr1 na piersi,  gdyż dzię-
ki swoim sukcesom w Europie oraz 
odpowiedniemu nagłośnieniu ich w 
USA, Desmond otrzymał zaproszenie 
od ligi NFL na wstępne testy próbne w 
kwietniu 2011, które dadzą mu szansę 
spełnienia jego największego marze-
nia o graniu w zawodowej lidze! Jor-
dan aktualnie skupia się na przygoto-
waniach do tego etapu w swoim życiu 
i pozdrawia wszystkich fanów Owls 
oraz fanów Futbolu Amerykańskiego 
w Polsce! 

Życzymy spełnienia twoich ma-
rzeń Desmond! Zasłużyłeś na to!
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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

4 -6.03
ARTUR I MINIMKI 3: DWA ŚWIA-

TY godz.17.00 prod. FRA od lat b/o
Maltazarowi udaje się uwięzić 

Artura w krainie Minimków, a sam prze-
dostaje się do świata ludzi. Zły charak-
ter dzięki operacji plastycznej może 
podszyć się pod postać prawdziwego 
człowieka i próbuje odnaleźć drogę do 
domu dziadków. Artur, Selenia i Be-
tamesz nie dają jednak za wygraną i 
za wszelką cenę starają się powrócić 
do rzeczywistych rozmiarów, aby po-
wstrzymać Maltazara. Jedynym spo-
sobem na zmianę wzrostu jest zawie-
rający magiczne moce miód Królowej 
Pszczół. Trójka przyjaciół będzie mu-
siała się jednak pospieszyć, jeżeli chce 
uchronić swój świat przed zbieraną 
przez Maltazara armią gigantycznych 
moskitów. Czasu jest coraz mniej!

DLA NIEJ WSZYSTKO godz. 
19.00 prod. USA

John Brennan (Russell Crowe) 
uważa swoje życie za doskonałe, 
dopóki jego żona, Laura (Elizabeth 
Banks) nie zostaje aresztowana za 
makabryczne morderstwo, którego 
twierdzi, że nie popełniła.Trzy lata 
przed wyrokiem John stara się za-
pobiec rozpadowi rodziny - wycho-
wuje syna i wykłada na college’u, 
jednocześnie zbierając dowody, by 
udowodnić niewinność swojej żony. 
Po odrzuceniu ostatniej apelacji za 
jedyną szansę mężczyzna uważa 
ucieczkę Laury z więzienia

11 – 13.03
ZAKOCHANY WILCZEK  prod.

IND/USA od lat b/o
Piątek godz. 16.00 i 18.00
Sobota i Niedziela godz.18.00
Co sprawia że podróż wydaje się 

niesamowita? Autostop i zatrzymane 
samochody, złe niedźwiedzie, kłujące 
jeżozwierze i grające w golfa gęsi oraz 
kaczki. Wystarczy zapytać Kate i Hum-
phrey, dwa wilki, które próbują dostać 
się do domu, po złapaniu przez straż-
ników leśnych i wywiezieniu na dru-
gi koniec kraju. Humphrey jest wilkiem 
Omega, którego dni są szybkie i dowcip 
zgryźliwy, pochodzi on z kochającej ro-
dziny wilków bawiących się z wiewiórka-
mi. Kate jest wilkiem Alpha: lubi dyscy-
plinę i ma gładkie oko Lary Croft – ognia 
dodają jej bardzo zwinne ruchy.  Te 
dwie zupełnie inne osobowości połączy 
wspólny cel, czyli powrót do domu.

WEEKEND godz.20.00 prod. POL
Świat dużych pieniędzy, prze-

biegłych mafiozów, cwanych poli-
cjantów i przystojnych gangsterów, 
a w tym świecie: błyskotliwy Max 
(Małaszyński), jego narwany brat 
Gula (Lewandowski), zabójcza Maj-
ka (Socha), dwie tajemnicze walizki i 
hektolitry sztucznej krwi, których nie 
powstydziłby się mistrz Tarantino.

   kom lg

MOKiS  informuje i zaprasza
2 marca ( środa)
g.18.00 - TEATR MOICH SNÓW – wernisaż wystawy fotograficznej 

Natalii RANI Junik, Wystawa czynna codziennie do 10 marca w godzinach 
9.00 – 15.30 w weekendy przed seansami filmowymi.

7 marca (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku – wykład - Teatr-kino MOKiS
8 marca (wtorek)
g.18.00 – KWIATEK DLA EWY „6”  – koncert z okazji Międzynarodo-

wego dnia kobiet - m.in. senator RP – Stanisław Jurcewicz, Poseł na Sejm 
Tomasz Smolarz, Burmistrz miasta Bielawa Ryszard Dźwiniel, Łukasz Paw-
lak oraz  wielu innych znanych i nieznanych Panów. Wstęp dla Pań Wolny 
– Panowie za okazaniem kwiatka dla Ewy Teatr-kino MOKiS  

12 marca ( sobota)
g.9.00 – OBIEKTYWNIE – czyli święto miłośników sztuki fotografii min 

profesjonalne pokazy wizażu, Fryzur, sesje zdjęciowe – warsztaty fotogra-
ficzne – wstęp wolny -  Teatr Kino MOKiS

13 marca ( niedziela)
g.16.00 – MUZYCZNE POPOŁUDNIE  - Kameralny Koncert słowno 

muzyczny Rudzkiego Tria APPASSIONATA -  w składzie: Klaudia Krause 
– fortepian,  Łukasz Grabiński - skrzypce Mirosław Krause - akordeon i 
prowadzenie. W programie  muzyka:  A.Piazzoli, L. Bernsteina, W. Kza-
zaneckiego, E.Morricone, Offenbacha, A.Chaczaturiana, P.Czajkowskiego 
i innych, wstęp 10zł  (zbiorowe i przedsprzedaż 8zł.)  – Teatr Kino Mokis 

Zakończyły się eliminacje do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w narciarstwie biegowym. Zawodni-
cy Muflona Bielawa wystartowali w 
trzech  z czterech zawodów elimina-
cyjnych. 

W Jakuszycach 21 i 22 stycz-
nia odbyły się Mistrzostwa Karkono-
szy. Pierwszy dzień był dniem sprin-
tów w stylu klasycznym. Niestety, 
problemy zdrowotne uniemożliwiły 
start dziewczynom, Monice Gran-
zow i Natalii Tarazewicz. Chłop-
cy dzielnie walczyli w eliminacjach, 
których niestety nie przebrnęli i nie 
wystartowali w ćwierćfinałach. Osta-
tecznie zajęli miejsca: Łaski Mate-
usz 42, Postrożny Jakub 46, Kos 
Grzegorz 47. 

W tych zawodach pierwszy 
start zaliczyli również młodsi narcia-
rze z Bielawy. Michał Pala w kate-
gorii juniorów C na 3 km klasykiem 
zajął 35 miejsce. W kategorii junio-
rów D na dystansie 2,5 km Łuciów 
Paweł zajął 24 miejsce, Dawid Ku-
charek 25, a Radosław Rycąbel 
27, wszyscy tym samym zdobyli 4 
klasy sportowe (wg PZN młodzieżo-
we). 

Drugiego dnia odbywały się 
biegi techniką dowolną. Juniorzy B 
pokonywali trasę 10 km. Łaski Ma-
teusz był 43, Grzegorz Kos 44, a 
Jakub Postrożny 45. Dla juniorów 
C przewidziany był start masowy na 
dystansie 5 km, w tym biegu Michał 
Pala był 39. Natomiast juniorzy D 
mieli do pokonania 3 km. W tym bie-
gu Dawid Kucharek był 24, Rado-

sław Rycąbel 25, a Paweł Łuciów 
26. Po raz drugi wszyscy juniorzy D 
z Bielawy wypełnili kryteria na 4 kla-
sę sportową. 

Ostatnią eliminacją do OOM 
były Mistrzostwa Tatrzańskiego 
Związku Narciarskiego w Zakopa-
nem. Zawody te odbyły się 4 i 5 lute-
go, i były kolejnymi zawodami z cy-
klu Polbank Cup (więcej na stronie 
www.biegnaigrzyska.info). W okolicy 
wielkiej i średniej Krokwi wystarto-
wało we wszystkich kategoriach wie-
kowych 430 narciarzy. Cykl Polbank 
Cup gwarantuje start wszystkich 
najlepszych narciarzy biegowych w 
Polsce w każdej kategorii i tak też 
było teraz. Pech niestety nie opuścił 
i tym razem „muflonistów”. Kuba Po-
strożny nie mógł wystartować z po-
wodu choroby w klasyku, a po dniu 
spędzonym w łóżku start drugiego 
dnia nie był udany. Monika Granzow 
choć całkiem dobrze wystartowała w 
klasyku, została zdyskwalifikowana  
za niedopełnienie obowiązków regu-
laminowych. W biegu na 5 km Mate-
usz Łaski był 45, Grzesiek Kos 47, 
Natalia Tarazewicz 27 i po raz drugi 
wypełniła minimum na 4 klasę spor-
tową. 5 lutego odbyły się biegi na 
10m km techniką dowolną. W trud-
nych warunkach (bardzo silny wiatr, 
dodatnia temperatura i miękki śnieg) 
Monika Granzow była 24, Natalia 
Tarazewicz 25, Mateusz Łaski 43, 
Grzegorz Kos 44, Jakub Postroż-
ny 45. Po tych zawodach Monika i 
Natalia wywalczyły awans do mi-
strzostw Polski juniorów młodszych. 

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Narciarskiej

W 17 kolejce III ligi dolnoślą-
skiej Bielawianka Bester we własnej 
hali pokonała bez straty seta druży-
nę MUKS Ikar Legnica. W przebie-
gu całego meczu byliśmy zespołem 
bardziej ułożonym i doświadczonym. 
Młodzi zawodnicy z Legnicy pokazy-
wali momentami dobrą siatkówkę, 
szczególnie psując nam krew moc-
nymi zagrywkami. 

Pierwszy set to wymiany 
punkt za punkt do stanu po 11 i 
wówczas uwidacznia się lekka 
przewaga gości z Legnicy, któ-
rzy raz po raz mocnymi serwisami 
ostrzeliwują naszych przyjmują-
cych. Wówczas przy stanie 13:16 
pierwszy czas bierze trener Biela-
wianki , pan Andrzej Zemanek. Po 
powrocie na parkiet Legniczanie 
utrzymują 3-punktową przewagę, i 
gdy po raz kolejny z przyjęciem za-
grywki nie radzi sobie Mateusz Po-
lakowski, wówczas w jego miejsce 
wchodzi Bartosz Świgoń. Po tej 
zmianie ustabilizowało się przyję-
cie, co pozwoliło doprowadzić na-
szym do remisu po 21. Po trudnych 
technicznie zagrywkach Bartosza 
Świgonia Bielawianka wychodzi na 
prowadzenie, którego nie oddaje 
do końca seta. 

Drugi set to zdecydowa-
na przewaga Bielawianki Bester. 
W kolejnych akcjach nasza druży-
na zwiększała przewagę, która w 
pewnym momencie wynosiła już 
11 punktów. Ponownie w tym se-
cie zawodnikom z Legnicy dały się 
we znaki trudne zagrywki po prostej 
Bartosza Świgonia.

Set trzeci to od samego po-
czątku prowadzenie Bielawianki, 
które utrzymywało się na poziomie 
trzech punktów i tak do stanu 16:13. 
Wówczas nastąpił przestój w na-
szym zespole, co pozwoliło młodzie-
ży z Legnicy doprowadzić do remisu, 
przy stanie po 17. Po kilku akcjach 
punkt za punkt ponownie do głosu 
doszli siatkarze z Bielawy, wygrywa-
jąc tego seta do 22 i całe spotkanie 
3:0.

Bielawianka Bester vs MUKS 
Ikar Legnica 3:0 (23, 16, 22)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: K. Stryczniewicz (K), R. Mi-
chalik, B. Szymeczko, M. Pola-
kowski, M. Terlecki, D. Pacioch, 
M. Malczewski (libero), oraz B. 
Świgoń, A. Kula, P. Dobrzański, P. 
Sidor, D. Chmielowiec.

Pomimo zdobytych trzech 
punktów Bielawianie nie mają już 
szansy na zajęcie 2-go miejsca, 
albowiem swój mecz także wygrał 
zespół z Bystrzycy Oławskiej i na 
kolejkę przed końcem ma 5 punk-
tów przewagi nad naszą drużyną. 
Jednak w dalszym ciągu możliwe 
jest wskoczenie na pudło, ponie-
waż do zajmującego trzecie miej-
sce, zespołu z Milicza tracimy dwa 
punkty.

*****

Przegrana w ostatnim meczu 
i 5-te miejsce na koniec sezonu

 Niestety, nie udało się siat-
karzom Bielawianki Bester wywal-
czyć miejsca na podium w rozgryw-
kach III ligi dolnośląskiej mężczyzn 
w sezonie 2010/2011. W ostatniej 
18 kolejce, w meczu z przedostat-
nią drużyną ligi, nasza drużyna nie 
podołała zadaniu, przegrywając to 
wyjazdowe spotkanie w trzech se-
tach. Jest to dosyć kompromitująca 
porażka naszego zespołu, albowiem 
już w tym sezonie wygrywaliśmy na 
wyjeździe mecze z dużo wyżej noto-
wanymi zespołami. Na usprawiedli-
wienie naszych siatkarzy należy do-
dać, że przed tym spotkaniem znali 
oni już wynik spotkania Strzegomia 
z Miliczem (1:3) i wiedzieli, że nawet 
w przypadku wygranej nie mają już 
szansy na wskoczenie na podium. To 
pewnie zdeprymowało tak naszych 
zawodników, że nie potrafili wrzucić 
drugiego biegu i swoją grą przypomi-
nali zespół z początku sezonu.

KS Pogoń Góra vs. Biela-
wianka Bester 3:0 (22, 22, 22)

Na podsumowanie sezonu 
przyjdzie jeszcze czas, ale już te-
raz wiadomo, że trzeba szukać kil-
ku wzmocnień, jeśli chcemy myśleć 
w przyszłym sezonie o awansie do 
II ligi.

Chcieliśmy podziękować spon-
sorom klubu Bielawianka Bester Bie-
lawa. Są nimi: 
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. 
w Bielawie, 
Exact Systems z Częstochowy, 
Intermarche Bielawa – DRUM Sp. z o.o., 
BROEN S.A. w Dzierżoniowie, 
Urząd Miasta Bielawa, 
Przetwórstwo Mięsne - Jerzy Gaw-
rycki z Bielawy 
sklep Wiktoria Elektronik w Bielawie
Sławomir Laszczyński (usługi bu-
dowlane), 
Garaż3 (mechanika samochodo-
wa) – p. Grzegorz Pendyk. 

Dziękujemy wszystkim i za-
chęcamy także inne firmy do wspie-
rania naszego klubu.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych chłopców na treningi siatkówki 
(także w ferie):

1) młodzicy - roczniki od 1998 
do 2000 - sala w SP nr 7 w Bielawie 
- wtorek i czwartek - godz. 16:00 - 
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 1994 i 
starsi - sala w SP nr 10 w Bielawie 
- środa i czwartek - godz 17:30 - tre-
ner Andrzej Zemanek

W razie pytań prosimy pisać lub 
dzwonić - numery i adresy znajdują 
się w zakładce „O KLUBIE” na naszej 
stronie internetowej  www.bielawian-
ka-siatkowka.pl. Zapraszamy!!!

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Bielawscy siatkarze zakończyli sezon
Wygrana w ostatnim meczu przed własną publicznością

OSiR zaprasza kluby piłkarskie 
na profesjonalne boisko

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie zaprasza wszystkie kluby 
piłkarskie z całej Polski, do treningów 
i spotkań sparingowych na murawie 
nowoczesnego boiska piłkarskiego 
ze sztuczną nawierzchnią i oświe-
tleniem. Pełnowymiarowy obiekt z 
Certyfikatem FIFA, jako jeden z dzie-
więciu w Polsce, może być areną za-
równo spotkań drużyn amatorskich, 
jak i profesjonalnych zespołów. 

OSiR oprócz nowoczesnego bo-
iska posiada w swojej ofercie doskona-
łe zaplecze sportowe i rekreacyjne, w 
postaci krytej pływalni „Aquarius” oraz 
Studia Odnowy Biologicznej „Aquariu-
sport” . Obok boiska do dyspozycji 
sportowców znajduje się również no-
woczesne zaplecze szatniowe wraz z 
sauną. Zespoły przyjezdne mogą rów-
nież skorzystać z bogatej bazy nocle-
gowej - hoteli i pensjonatów. 

Szczegóły w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji – ul. Grota Roweckiego 8, 
tel. 74 833 95 10, lub na stronie inter-
netowej <http://www.bielawa.pl/site/
index/site_id/180>www.osir.bielawa.
pl <http://osir.bielawa.pl/index.php>. 

Najlepsi bielawscy zapaśnicy ubiegłego roku
W 2010 roku zawodnicy Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawian-

ka” brali udział w wielu turniejach i rozgrywkach. W rezultacie podsumowa-
nia uzyskanych wyników, stworzono ranking zawodników klubu.

Zdecydowanie najlepszym zapaśnikiem został PATRYK SIERADZKI, 
który uzyskał 152 punkty, II miejsce przypadło REMIGIUSZOWI WIŚNIEW-
SKIEMU (133 pkt.), a miejsce III – KRYSTIANOWI CEGIEŁCE (97 pkt.). 

Kolejne miejsca zajęli: IV – JAKUB SARNECKI (83 pkt.), V – GRZE-
GORZ MAJKUT (80 pkt.), VI – KRZYSZTOF SARNECKI (67 pkt.), VII – 
DAWID KUCZYŃSKI (66 pkt.),  VIII – WOJCIECH JANECKI (42 pkt.), IX 
– TYMOTEUSZ ŁOPACZYK (36 pkt.), X – SEBASTIAN HABAS (28 pkt.).

Klasyfikacja objęto 31 zawodników.

Dnia 19 lutego w Pieszycach 
odbył się II Turniej Powiatowy ,,Ferie 
Na Sportowo” w zapasach . W za-
wodach uczestniczyło osiemnastu za-
wodników i zawodniczek z klubu ZKS 
Bielawianka Bielawa: Pastuszka Na-
talia, Pastuszka Marlena, Krzesińska 
Marta, Wiśniewska Nikola, Wolf We-
ronika, Deptuła Milena, dębski Wiktor, 
Dębski Oskar, Kazubek Przemysław, 
Romanowicz Daniel, Blesmanowicz  
Adrian, Szulc Damian, Janecki Woj-
ciech, Sznygier Sebastian, Pakosz 
Daniel, Łopaczyk Tymoteusz, Stamo-
pulos Bartłomiej, Osiał Wiktor.

I miejsca w zawodach wywal-
czyli: Pastuszka Natalia - kat. wag. 
25kg, Wolf Weronika - kat. wag 
30kg, Dębski Oskar - kat. wag. 28 
kg, Kazubek Przemysław - kat. 
wag. 35Kg, Romanowicz Daniel - 

Zapaśnicze „Ferie na sportowo”
kat. wag. 40 kg, Janecki Wojciech 
- kat. wag. 50 kg, Łopaczyk Tymo-
teusz - kat. wag. 60 kg i Sznygier 
Sebastian - kat. wag. 55 kg.

Na II miejscach uplasowali się: 
Pastuszka Marlena - kat. wag. 25 
kg, Deptuła Milena - kat. wag. 30 
kg, Pakosz Daniel - kat. wag. 55 kg 
i Stamopulos Bartłomiej - kat. wag. 
60 kg, , a na miejscach III: Krzesiń-
ska Marta - kat. wag. 25 kg, Wi-
śniewska Nikola - kat. wag. 30 kg, 
Dębski Wiktor - kat. wag. 28 kg, 
Blesmanowicz Adrian - kat. wag. 
40 kg, Szulc Damian - kat. wag. 44 
kg i Osiał Wiktor - kat. wag 77 kg.

Trenerzy i opiekunowie zawod-
ników: Kamila Tygielska, Włady-
sław Stolarczyk, Marcin Kujawa.

 Opracował
 Grzegorz Majkut


