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29 lutego odbyła się kolejna 
sesja Rady Miejskiej Bielawy. Roz-
poczęła się od wręczenia przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Leszka Stróżyka i bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela po-
dziękowań  za pomysł i zorgani-
zowanie Bielawskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który odbył 
się 18 grudnia ub. roku, stwarza-
jąc na bielawskim rynku niepowta-
rzalny klimat świąteczny. Impreza 
przyciągnęła na plac Wolności wie-
lu bielawian, którym zapewniono 
moc wrażeń i wyśmienitą atmos-
ferę. Podziękowania te otrzymali: 
Kazimierz Rachowiecki – Star-
szy Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Bielawie, 
Grażyna Smolińska – dyrektor 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy oraz Beata Jagieła-Pastusz-
ka – obecnie kierownik Referatu 
Spraw Społecznych i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego.

Ponadto radni rozpatrzyli pro-
jekty uchwał w sprawach:

- zgodności projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położone-
go przy ul. Wojska Polskiego w re-
jonie cmentarza w Bielawie z usta-
leniami studium,

- zgodności projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położone-
go przy ul. Wojska Polskiego w re-
jonie cmentarza w Bielawie,

- przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa,

- wniesienia przez Gminę 
Bielawa prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości zabudo-
wanej jako aport do spółki Bielaw-
ska Agencja Rozwoju Lokalnego 
sp. z o.o. w Bielawie,

- Statutu Miejskiego Zarządu 
Placówek Oświaty w Bielawie,

Obradowali bielawscy radni - 3 projekty uchwał dotyczyły 
odwołania radnych ze składu Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Biela-
wy,

- wyboru Zastępcy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Bielawy,

- wniesienia skargi na roz-
strzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Dolnośląskiego,

zmian budżetu gminy na 
2012 rok,

- zmiany uchwały Nr XI/111/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
czerwca 2011 r. w sprawie powoła-
nia Zespołu do opiniowania kandy-
datów na ławników,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/185/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
Bielawy,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/187/11 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2011 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Rady Miejskiej Bie-
lawy,

- zmiany uchwały Nr 
XVII/189/11 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej Bielawy.

Gośćmi sesji byli: Jacek 
Grzebieluch – przewodniczący 
Rady Powiatu oraz radny powiato-
wy Kazimierz Florczak.

     Barbara Lesiewicz

Wszystkim mieszkańcom Bielawy i przybyłym gościom
z okazji Świąt Wielkanocnych

składam życzenia pogody ducha oraz serdecznych spotkań 
rodzinnych i przyjacielskich. Niech będą to Święta spę-
dzone w atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody  

i pojednania, otwarcia na potrzeby innych i wzajemnej miłości.
Mam nadzieję, że słoneczna radosna wiosna zagości w każdym 

bielawskim domu i w naszych sercach, a świąteczne spacery 
będą dobrą okazją do podziwiania uroków naszego miasta  

i wielu zmian, jakie w nim zaszły w ostatnich latach. 

   Wesołego Alleluja!
   Ryszard Dźwiniel

    Burmistrz

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Mieszkańcom Bielawy i ich gościom

życzymy
  ciepła,  wiary, nadziei i miłości.

Niech będzie to czas radosnego, wiosennego nastroju
   oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Smacznego jajka i mokrego dyngusa.
 
  Leszek Stróżyk – przewodniczący
  oraz Radni
  Rady Miejskiej Bielawy

1,8 mln zł pozyskała Bielawa 
z budżetu państwa na moderniza-
cję murów oporowych potoku Biela-
wica. Jest to jedna z największych 
kwot, jaką kiedykolwiek nasze mia-
sto otrzymało na wykonanie zabez-
pieczeń przed powodzią. Pieniądze 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, zostaną wyko-
rzystane na modernizację murów 
oporowych w górnej części miasta.

Dzięki tak znaczącej dotacji, 
naprawą zostanie objęty niemal 
kilometrowy odcinek murów opo-
rowych potoku. Inwestycja będzie 
pierwszym krokiem do moderniza-
cji ulicy Nowobielawskiej, jaką mia-
sto planuje wykonać przy udzia-
le Nadleśnictwa Świdnica. Ulica 
wymaga gruntownej przebudowy 
przede wszystkim ze względu na 

W dniu 25 stycznia Rada 
Miejska Bielawy podjęła uchwa-
łę Nr XVIII/192/12 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIV/138/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 września 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy Księdza 
Romana Biskupa w Bielawie 
- dotyczy drogi na odcinku po-
między ul. Wojska Polskiego a 
ul. Kruczą. 

Ulica Księdza 
Romana Biskupa

transport drzewa samochodami o 
dużym tonażu. 

Należy dodać, że w minionym 
roku Bielawa również pozyskała 
fundusze z MSWiA, które przezna-
czono na naprawę 350-metrowe-
go odcinka (od skrzyżowania ulic 
3 Maja i Berlinga w górę) oraz na 
przykrycie potoku w rejonie Gale-
rii Bielawskiej. Natomiast w ciągu 
ostatnich piętnastu lat, czyli od po-
wodzi z 1997 roku, zmodernizowa-
no niemal 5 km murów oporowych. 
Na wspomniane inwestycje miasto 
za każdym razem zdobywało fun-
dusze rządowe. 

Trzeba podkreślić, że tylko w 
ciągu dwóch miesięcy 2012 roku, 
Bielawa pozyskała z zewnętrznych 
źródeł ponad 3 mln zł. 

  Łukasz Masyk

Prawie 2 mln zł dla Bielawy z funduszy rządowych

Prezes Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego Aleksander 
Siódmak, podpisał umowę z 
przedstawicielami firmy Marka Putz 
System, na wykonanie prac bu-
dowlanych zmierzających do utwo-
rzenia Dolnośląskiego Inkubatora 
Art-Przedsiębiorczości. Podpisa-
nie umowy wartej 7,3 mln zł netto 
czyli około 9 mln zł brutto, nastąpiło 
w obecności burmistrza Ryszarda 

Podpisano umowę na budowę Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości

Dźwiniela oraz zastępcy burmi-
strza ds rozwoju miasta Andrzeja 
Hordyja.

Umowa została pod-
pisana 24 lutego w siedzibie 
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lo-
kalnego, która będzie zarządzać 
Dolnośląskim Inkubatorem Art-
Przedsiębiorczości. Inkubator ten 

dokończenie na str. 2
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Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się 1 maja 2012 r.

powstanie w poprzemysłowym budyn-
ku przy ulicy Piastowskiej 19. Będzie 
to projekt unikatowy i bardzo nowa-
torski, który przyczyni się do rozwoju 
kultury i sztuki w regionie. Na jego re-
alizację miastu udało się pozyskać do-
finansowanie z Unii Europejskiej i bu-
dżetu państwa w wysokości 5 mln zł.

Pieniądze pozwolą zmoderni-
zować poprzemysłowy budynek na-
leżący niegdyś do zakładu Bielbaw 
i zamienić go w nowoczesne cen-
trum łączące różne środowiska arty-
styczne, organizacje społeczne oraz 
przede wszystkim promujące mło-
dych twórców. W budynku powsta-
ną pracownie multimedialne przysto-
sowane między innymi do obróbki 
dźwięku, obrazu i pracy z grafiką kom-
puterową, a także studio nagraniowe, 
sala konferencyjna i kinowa. Łącznie 
na wyposażenie obiektu przewidzia-
no w projekcie około 1 mln zł. Art-In-
kubator stanie się więc wymarzonym 
miejscem dla artystów, grafików, foto-

grafów i filmowców, czyli po prostu dla 
ludzi, którzy swoją pasję chcą zamie-
nić w biznes.

Patrząc na sukces Bielawskie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości 
przy ulicy Wolności 24, który w stu 
procentach wypełniony jest przez fir-
my z różnych branż, można przypusz-
czać, że działalność Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, 
również będzie strzałem w dziesiątkę. 
Modernizacja budynku rozpocznie się 
w ciągu kilku najbliższych dni, a jego 
otwarcie ma nastąpić wiosną 2013 
roku. Przebudową obiektu zajmie się 
firma Marka Putz System, która wy-
grała przetarg ogłoszony przez Bie-
lawską Agencję Rozwoju Lokalnego. 
Mimo, że jest to firma zewnętrzna, 
to jej przedstawiciele deklarują chęć 
zatrudnienia co najmniej 20 pracow-
ników z terenu Bielawy. Osoby, które 
chciałyby pracować przy modernizacji 
budynku, mogą już teraz zgłaszać się 
do Gminnego Centrum Informacji (ul. 
Wolności 109, tel. 74 833 11 20).

  Łukasz Masyk

Podpisano umowę na budowę Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości

Bielawa przeznaczy na te-
goroczne stypendia dla młodych i 
utalentowanych sportowców około 
50 tys. zł. Pieniądze mają pomóc 
świetnie zapowiadającym się bie-

lawskim zawodnikom, w rozwijaniu 
ich pasji i osiąganiu kolejnych suk-
cesów.

Do programu stypendialnego 
na 2012 rok zakwalifikowało się 18 

młodych sportowców: lekkoatleci, 
piłkarze, siatkarze, zapaśnicy, war-
cabiści, kolarze górscy i karatecy. 
Wśród stypendystów znalazł się 
także najbardziej utytułowany bie-
lawski sportowiec Mariusz Tomc-
zyk – sztangista i paraolimpijczyk. 
Stypendia wręczył zawodnikom 8 
marca burmistrz miasta Bielawa 
Ryszard Dźwiniel, który gratulując 
ubiegłorocznych osiągnięć, życzył 
sportowcom jeszcze lepszych wy-
ników w tym sezonie. 

Wysokość stypendiów, jaką 
co miesiąc otrzymywać będą bie-
lawscy zawodnicy, waha się od 100 
do 300 zł. Kwoty może nie są wy-
górowane, ale dla młodych spor-
towców jest to pomoc znacząca, 
która ułatwi im przygotowania do 
startów w zawodach. Stypendia są 
również sygnałem dla młodych lu-
dzi, że miasto dostrzega ich stara-
nia i angażuje się w rozwój sportu 
młodzieżowego. 

             Łukasz Masyk

Stypendia dla bielawskich sportowców

We wrocławskim Parku Tech-
nologicznym odbyła się konferen-
cja poświęcona innowacyjnym pro-
jektom zrealizowanym w dużych, 
ale także małych miastach Dolne-
go Śląska. Do udziału w konferen-
cji pn „Innowacja – przedsięwzięcie 
na miarę twojej gminy”, została za-
proszona Bielawa.

Wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj zaprezentował realizowa-
ny obecnie projekt Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczo-
ści, który na forum został uzna-
ny za unikatowy w skali regionu. 
Oprócz inkubatora, zainteresowa-
nie uczestników konferencji wzbu-
dziło tworzone obecnie Interaktyw-
ne Centrum Poszanowania Energii. 
Szczególną uwagę na bielawskie 
inwestycje zwrócili przedstawiciele 
Wrocławskiego Centrum Transferu 
Technologii, Agencji Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej oraz Agencji 
Rozwoju Innowacji. 

Podczas konferencji zapre-
zentowały się nie tylko Wrocław i 
Bielawa, ale na przykład gminy Sto-
szowice (budynek szkoły wykona-

Stawiamy na innowacje

ny w technologii pasywnej) i Nowa 
Ruda (Rolnicze Centrum Transferu 
Wiedzy i Innowacji w Zespole Szkół 
Rolniczych). 

Konferencja odbyła się 14 
marca w ramach projektu „Stawiam 
na Innowacje! Skuteczny transfer 

wiedzy i technologii z uczelni do 
przedsiębiorstw”. Projekt wspiera 
współpracę pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami z Dolnego Śląska, 
w celu wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań do realnych zastosowań. 

  Łukasz Masyk

Pogoda za oknem prawdzi-
wie wiosenna i jak co roku o tej 
porze, przeprowadzany jest pozi-
mowy przegląd gminnych dróg i 
chodników. Sprawdzany jest nie 
tylko stan nawierzchni, ale także 
oznakowanie pionowe i poziome 
oraz jakość studzienek kanalizacyj-
nych. Oczywiście w pierwszej kolej-
ności załatwiana będzie najbardziej 
znacząca dla kierowców i pieszych 
kwestia, czyli usuwanie ubytków na 
drogach i chodnikach.

Co prawda, tegoroczna zima 
nie poczyniła zbyt wielu szkód, ale 
kilka miejsc w Bielawie, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców, wymaga poprawy. Z 
tego względu drogowcy przystąpili 
do napraw jeszcze w marcu, a pra-
ce potrwają kilkanaście dni.

W tym roku Bielawa 
przeznaczy na remonty dróg 
i chodników 400 tys. zł, a na 
naprawę i uzupełnianie ozna-
kowania około 150 tys. zł. Na pod-
stawie zawartej umowy z wojewódz-
twem dolnośląskim, miasto będzie 
również naprawiać ubytki na drodze 
wojewódzkiej nr 384, która w Biela-
wie biegnie przez ulice: Żeromskie-
go – Piastowską – Waryńskiego. 

Mieszkańcy, którzy chcieli-
by zgłosić miejsce wymagające 
interwencji drogowców, mogą 
kontaktować się z Urzędem 
Miejskim w Bielawie (pl. Wolności 
1, pok. nr 3) – kontakt: 74 8328 
762 lub 757. W tej sprawie można 
również dzwonić do Straży 
Miejskiej pod nr tel.74 8328 706. 

  Łukasz Masyk

Remont dróg i chodników po zimie

W Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się spotka-
nie ministra Stanisława Rakoc-
zego, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych 

Bielawa otrzymała fundusze z MSW

z przedstawicielami dolnośląskich 
samorządów. Minister w obecno-
ści wojewody Aleksandra Marka 
Skorupy oraz wicewojewody Ewy 
Mańkowskiej, wręczył samorzą-

dowcom promesy na łączną sumę 
90 mln zł.

Pieniądze przeznaczone są 
na inwestycje przeciwpowodziowe, 
m.in. modernizacje dróg, mostów 
czy rowów melioracyjnych. 16 mar-
ca finansowe wsparcie z budżetu 
MSW otrzymała również Bielawa, a 
promesę na 1,8 mln zł odebrał z rąk 
ministra i wojewody Mariusz Pach 
- wiceburmistrz miasta. 

Pieniądze pozwolą wyre-
montować niemal kilometrowy od-
cinek murów oporowych potoku 
„Bielawica” w górnej części mia-
sta. Inwestycja będzie pierwszym 
krokiem do modernizacji ulicy No-
wobielawskiej, jaką miasto planuje 
wykonać przy udziale Nadleśnic-
twa Świdnica. 

Tego dnia największe dofi-
nansowanie wśród dolnośląskich 
samorządów otrzymały: powiat je-
leniogórski 7,5 mln zł, powiat lu-
bański 7 mln zł oraz najbardziej 
zniszczona podczas ostatniej po-
wodzi gmina Bogatynia 8,5 mln zł. 

  Łukasz Masyk

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

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 
do zarządzenia nr 52/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21.03.2012 r. oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 , 5 i 6 do 
Zarządzenia nr 53/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 marca 2012 r.

12 marca bielawski radny Władysław Kro-
czak przejeżdżając obok zbiornika wodnego przy 
ul. Wojska Polskiego zobaczył grupę ludzi i po-
szedł sprawdzić co się dzieje. W wodzie była to-
piąca się kobieta, więc radny szybko zgłosił ten 
fakt na Policji, ale nie czekał na jej przyjazd, tylko 
wskoczył do wody i doholował kobietę do brzegu. 
W tym czasie na miejscu zdarzenia był już patrol 
policji i mł. asp. Dariusz Pajda pomógł radnemu 
wyciągnąć kobietę z wody, po czym ze względu 
na brak u niej oddechu, przystąpił do reanimacji, 
przywracając jej funkcje życiowe. Do czasu przy-
bycia karetki pogotowia ratunkowego policjant cały 
czas sprawdzał jej tętno i oddech. Zespół pogoto-
wia przewiózł kobietę do szpitala w Dzierżoniowie. Jej stan lekarze okre-
ślili jako stabilny, nie zagrażający życiu.

Uratowaną kobieta okazała się 66-letnia mieszkanka Bielawy. Jak i 
dlaczego znalazła się w zbiorniku wodnym – wyjaśnia Policja.          BL

Bielawski radny i policjant uratowali tonącą kobietę

dokończenie ze str. 1
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*****

 podjęte na sesji w dniu 22 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/202/12 w sprawie zamiaru likwi-
dacji Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bielawie, ul. Lotnicza 5, w trybie wygaszania

Zgodnie z uchwałą, z dniem 1 września 2012 r. zamie-
rza się rozpocząć likwidację Gimnazjum Ekologicznego nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul. Lotnicza 5, po-
przez wygaszanie.

UCHWAŁA Nr XIX/203/12 w sprawie zamiaru likwi-
dacji Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchat-
ka” w Bielawie, ul. Klonowa 4, w celu przekształcenia w 
przedszkole niepubliczne

Zgodnie z podjętą uchwałą, wyraża się zamiar likwida-
cji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Przedszkola Publicznego 
Nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie, ul. Klonowa 4. 

Mieszkańcom Gminy korzystającym z usług Przed-
szkola Publicznego Nr 7 w Bielawie, ul. Klonowa 4, zapewnia 
się możliwość uczęszczania ich dzieci do przedszkola nie-
publicznego powstałego na bazie przekształconej placówki.

UCHWAŁA Nr XIX/204/12 w sprawie zamiaru likwi-
dacji Przedszkola Publicznego nr 3 „Bajka” w Bielawie, 
ul. Gen. Grota Roweckiego 7

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 
roku Przedszkola Publicznego nr 3 „Bajka” w Bielawie, ul. 
Gen. Grota Roweckiego 7.

Mieszkańcom Gminy korzystającym z usług Przed-
szkola Publicznego nr 3 zapewnia się możliwość uczęszcza-
nia ich dzieci do Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie, ul. 
Stefana Żeromskiego 18.

*****
podjęte na sesji w dniu 29 lutego 2012 roku

UCHWAŁA Nr XX/205/12 w sprawie stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wojska Pol-
skiego w rejonie cmentarza w Bielawie z ustaleniami studium

Radni stwierdzili zgodność projektu z ustaleniami studium.
UCHWAŁA Nr XX/206/12 w sprawie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie cmentarza w Bielawie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie 
cmentarza w Bielawie obejmuje obszar o powierzchni około 
17,4 ha. W planie tym nie określa się granic i sposobów za-
gospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagro-
żenia powodzią oraz obszarów usuwania się mas ziemnych, 
ze względu na brak występowania elementów, do których od-
noszą się wymienione wymogi.

UCHWAŁA Nr XX/207/12 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa

Na podstawie oceny aktualności studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bielawa przystępuje się do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr XX/208/12 w sprawie wniesienia przez 
Gminę Bielawa prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości zabudowanej jako aport do spółki Bielawska Agencja 
Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na wniesienie aportem do Bie-
lawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. z siedzibą w 
Bielawie, przy ul. Wolności 57, nieruchomości obejmującej 

prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki grun-
tu nr 103/5, obręb Fabryczna o pow. 2302 m2 wraz z pra-
wem własności pobiurowego budynku trzykondygnacyjne-
go z dwiema przybudówkami i budynkiem dawnej portierni o 
łącznej powierzchni zabudowy 1332 m2.

UCHWAŁA Nr XX/209/12 w sprawie Statutu Miejskie-
go Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie

Radni przyjęli Statut Miejskiego Zarządu Placówek 
Oświaty w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XX/210/12 w sprawie odwołania radne-
go ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano radnego Paw-
ła Pawlaczka.

UCHWAŁA Nr XX/211/12 w sprawie odwołania radne-
go ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano radnego Sta-
nisława Lenartowicza.

UCHWAŁA Nr XX/212/12 w sprawie odwołania radne-
go ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano radnego Bar-
tosza Skwarę.

UCHWAŁA Nr XX/213/12 w sprawie wyboru Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej wybrano radnego Adama Pajdę.

UCHWAŁA Nr XX/214/12 w sprawie wniesienia skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Postanowiono wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzor-
cze nr NK-N4.4131.27.2012.MG Wojewody Dolnośląskie-
go z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważ-
ności uchwały nr XVII/343/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
30 września 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów 
porządkowych przy przewozie osób i bagażu oraz określe-
nia i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg 
w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA Nr XX/215/12 w sprawie zmian budżetu 
gminy za 2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 rok wynosi: 
dochody – 96.387.582 zł, wydatki – 96.949.166 zł.

UCHWAŁA Nr XX/216/12 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XI/111/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerw-
ca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania 
kandydatów na ławników

W uchwale z czerwca 2011 r.  w §1 w pkt. 5 skreśla się 
„Wioletta Majchrzak-Przybyszewska”, a w to miejsce wpisuje 
się „Lidia Kozłowska”.

UCHWAŁA Nr XX/217/12 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XVII/185/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grud-
nia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na I półrocze 2012 r.

Zmiana dotyczy terminu posiedzenia komisji z 6 marca 
na 13 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/218/12 zmieniająca uchwałę Nr 
XVII/187/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej na 
I półrocze 2012 r.

Zmiana dotyczy terminu posiedzenia komisji z 7 marca 
na 14 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/219/12 w sprawie  zmiany uchwa-
ły Nr XVII/189/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grud-
nia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Statutowej na I półrocze 2012 r.

Zmiana dotyczy terminu posiedzenia komisji z 6 marca 
na 13 marca 2012 r.

       Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY Wyniki sondy na nazwę ronda
W połowie lutego zaprosiliśmy państwa do udziału w sondzie in-

ternetowej, w której można było głosować na propozycje nazw dla ronda 
położonego u zbiegu ulic: gen. W. Sikorskiego, gen. Z. Berlinga i C.K. 
Norwida. Nazwy, które pojawiły się w sondzie wymyślili sami mieszkańcy, 
nadsyłając swoje propozycje drogą mailową i pocztą tradycyjną.

Do finału zakwalifikowało się sześć najczęściej powtarzających się 
propozycji, czyli rondo: Osiedlowe, Ekologiczne, Europejskie, Pochyłe, 
Południowe i Besteru. Najwięcej internautów zagłosowało na rondo Po-
chyłe (1958), drugie miejsce pod względem ilości otrzymanych głosów 
zajęło rondo Południowe (1757), a trzecie miejsce rondo Besteru (711). 
Dalsze pozycje w internetowej sondzie zajęło rondo: Osiedlowe (109), 
Europejskie (53) i Ekologiczne (20). 

W najbliższych dniach pod obrady komisji Rady Miejskiej trafią wy-
niki sondy z trzema propozycjami, które otrzymały najwięcej głosów od 
internautów. W dalszej kolejności uchwałę o nadaniu nazwy podejmie na 
jednej z sesji Rada Miejska.

      Łukasz Masyk

Wszystkim właścicielom nie-
ruchomości przypominamy, że są 
zobowiązani do przeprowadzenia 
deratyzacji co najmniej raz w roku, 
w okresie od 15 kwietnia do 15 
maja oraz na bieżąco w przypadku 
wystąpienia gryzoni na terenie nie-
ruchomości. 

Deratyzacji podlegają wszyst-
kie obiekty zlokalizowane na tere-

nie miasta, niezależnie od ich ro-
dzaju, przeznaczenia i sposobu 
użytkowania .

W/w obowiązek wynika z § 
29 uchwały Nr LIX/417/10/ Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 28 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Bie-
lawa.

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA

Już po raz siódmy mniej lub 
bardziej znani Panowie, sprawi-
li Paniom z okazji Ich święta prze-
sympatyczny prezent. Specjalnie 
z tej okazji przygotowali specjalny 
koncert, który odbył się w sali Te-
atru Robotniczego wypełnionej po 
brzegi, niemal głównie przez Panie.

Na scenie wystąpili Panowie, 
których na co dzień znamy z cał-
kiem innej działalności.

Koncert rozpoczął Jan Gładysz 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki, który wykonał znaną piosen-
kę Wojciecha Młynarskiego „Nie ma 
jak u mamy”, dedykując ją najważniej-
szym kobietom w życiu każdego czło-
wieka. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk przeczytał, 
przy akompaniamencie Jacka Wan-
szewicza, wiersz „Bławatek” Adama 
Asnyka: „Jaki to chłopiec niedobry 
Tak mnie wciąż zbywa niegrzecznie! 
Muszę się gniewać na niego, gnie-
wać koniecznie”. Burmistrz Ryszard 
Dźwiniel wraz ze swoimi zastępcami 
Andrzejem Hordyjem i Mariuszem 
Pachem zaśpiewali piosenkę z reper-
tuaru Skaldów „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał”. Rafał Brzeziński 
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przeczytał wiersz Bolesława Le-
śmiana „Dziewczyna”, Marek Pyziak 
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
zaśpiewał piosenkę z repertuaru Pio-
tra Bukartyka „Kobiety jak te kwiaty” 
- Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten 
wie, powąchać tak, dotykać nie. Minę-

ła pora godowa, teraz tylko boli głowa. 
Robert Letniowski – pracownik MO-
KiS-u, prowadzący koncert, zaśpiewał 
piosenkę z repertuaru zespołu Lady 
Pank „Zawsze tam gdzie ty”.

W koncercie dla Pań wystąpili 
także: Łukasz Pawlak porywając pu-
bliczność utworem Michaela Telo - „Ai 
Se Eu Te Pego”, Bartek Brzeziński 
śpiewając „Co mi panie dasz” z reper-
tuaru Bajmu, Wacław Wikliński, któ-
ry wykonał radzieckie pieśni ludowe, 
Włodek Chmura z utworem zespołu 
Dżem „Naiwne pytania”, Jacek Wan-
szewicz zagrał własną kompozycje 
z płyty „Anioły codziennej troski”, Pa-
weł Piróg, który zaśpiewał „Rolling in 
the deep” z repertuaru Adele, Adam 
Nowowiejski z piosenką z repertu-
aru kanadyjskiego wokalisty Michaela 
Buble „Feeling good”.

W koncercie bardzo udanie 
zadebiutowała Kapela Bielawska, 
która działa przy MOKiS-ie dopiero 
od stycznia br.

Jak co roku był konkurs ese-
mesowy, który poprowadził Jaro-
sław Florczak – pracownik MOKiS-
-u. Nagrodami w konkursie była 
wizyta w gabinecie kosmetycznym 
i wejściówki na widowisko tanecz-
no-muzyczne EACHTRA.

Koncerty z okazji Dnia Kobiet to 
dla Pań zawsze wspaniała chwila re-
laksu i dobrej zabawy. Tak się już do 
tych koncertów przyzwyczaiłyśmy, że 
czekamy na następny za rok.

      Barbara Lesiewicz

Muzyczny kwiatek od Panów dla Pań

Zorganizował je 8 marca dla 
swoich Członkiń bielawski Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów. W 
spotkaniu uczestniczyło 70    pań, 
choć chętnych było o wiele więcej, 
ale wielkość sali na to nie pozwala.

Gośćmi tego szczególnego 
dla kobiet spotkania byli: Leszek 
Stróżyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy oraz burmistrz 
Ryszard Dźwiniel.

Spotkanie rozpoczął występ 
zespołu „Czerwona Jarzębina”, 
działający przy bielawskim MO-
KiS-ie pod kierunkiem Anny Rataj. 
Swój krótki koncert zespół zakoń-

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet

czył napajającą optymizmem pio-
senką: „Życie jest piękne, życie jest 
śliczne, życie nastraja optymistycz-
nie. Życie to bajka i co tu kryć, war-
to, ach warto na świecie żyć”.

Burmistrz Ryszard Dźwi-
niel składając Paniom życzenia w 
imieniu swoim i przewodniczące-
go Rady podkreślił swój pozytyw-
ny stosunek do tego święta, choć 
czasami było ono krytykowane, a 
tak naprawdę to święto ma swoje 
piękne korzenie. „Chciałbym Pa-
niom życzyć w tym dniu, abście z 
nas mężczyzn – mężów, synów, 
wnuków miały jak najwięcej radości 
i zadowolenia.

Słowa wysłuchanej piosenki 
mówią o tym, że życie jest piękne. 
Ono jest piękne, mimo trudności i 
różnych przeszkód. Jeżeli będzie-
my patrzyli na życie optymistycznie, 
starali się uśmiechać na co dzień 
do siebie, to i ten świat będzie mil-
szy i weselszy. Życząc Paniom wie-
le zdrowia, bądźmy optymistyczni 
w to święto i we wszystkie pozosta-
łe dni”.

Burmistrz poruszył także 
problem trudnej sytuacji lokalowej 
związku. Wyraził nadzieję, że już 
obchody przyszłorocznego Święta 
Kobiet mają duże szanse odbywać 
się w dawnej sali konferencyjnej w 
budynku po biurowcu „Bielbawu”, 
którego adaptacja już się rozpoczę-
ła i powinna zakończyć jeszcze w 
grudniu tego roku. Sala konferen-
cyjna zostanie odtworzona, a może 
ona pomieścić około 140 osób. 

Bukiet kwiatów burmistrz wraz 
z przewodniczącym Rady przeka-
zali, z dedykacją dla wszystkich 
członkiń związku, na ręce sekreta-
rza organizacji Wandy Stępień-Ko-
walczyk, natomiast przewodniczą-
cy związku Tadeusz Kowalczyk 
wręczył każdej Pani kwiatuszek i ta-
bliczkę czekolady. Był słodki poczę-
stunek i toast przy lampce wina.

      Barbara Lesiewicz
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2 marca w Szkole Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi odbyła się konferencja na-
ukowo-metodyczna pod hasłem 
„Różnorodność w nas, różno-
rodność wokół nas”, nad którą 
patronat honorowy objęli: Urząd 
Marszałkowski, Dolnośląski Kura-
tor oraz Burmistrz Miasta Bielawa. 
Konferencja została zorganizowa-
na z okazji 5-lecia edukacji integra-
cyjnej w tej placówce oświatowej.

Z zaproszonych gości w kon-
ferencji uczestniczyli m. in.: Leszek 
Stróżyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy, burmistrz Ry-
szard Dźwiniel, starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
Danuta Pierzynka, przedstawiciel-
ka Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego Dorota Gromadzka, 
ks. prałat dr Stanisław Chomiak 
– proboszcz parafii p/w WNMP w 
Bielawie, Tomasz Wojciechowski 

– przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Rady Miejskiej Bielawy oraz dyrek-
torzy: Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli „Wszechnica Nauczyciel-
ska” w Bielawie, niepublicznych i 
publicznych Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych, Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielawie, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, 
Specjalnych Ośrodków Szkolno-
-Wychowawczych, szkół podsta-
wowych, gimnazjów, przedszkoli 
publicznych i niepublicznych oraz 
nauczycieli, rodziców i przyjaciół 
szkoły. 

Otwarcia konferencji doko-
nała Elżbieta Niemczyk - dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. Oto fragmenty 
jej wystapienia:

„Nasza szkoła to szkoła z dłu-
gą tradycją. Trzy lata temu obcho-
dziliśmy jej 60 – lecie. Były wspo-
mnienia, oglądanie starych kronik i 
zdjęć, układających historię szkoły, 
która zmieniała się, rozrastała i roz-
budowywała. Nadal nieustannie się 
rozwijamy, reagujemy na potrzeby 
lokalnej społeczności, na zmienia-
jącą się wokół nas rzeczywistość. 
Chociaż przywiązani jesteśmy do 
tradycji, jesteśmy szkołą nowocze-
sną, która dba o wszechstronny roz-
wój wszystkich uczniów. Kiedy 8 lat 
temu stawałam po raz pierwszy do 
konkursu na stanowisko dyrekto-
ra szkoły, w swojej koncepcji pracy 
umieściłam propozycję utworzenia 
w szkole klas integracyjnych. Nie 

przeczuwałam wówczas, ile wysił-
ku będzie wymagała realizacja tego 
pomysłu. A wszystko zaczęło się od 
zaakceptowania przez burmistrza 
miasta, obecnego tu pana Ryszar-
da Dźwiniela, starannie przygoto-
wanych argumentów przemawiają-
cych za potrzebą utworzenia szkoły 
z klasami integracyjnymi. 

Przygotowania do stworzenia 
klas integracyjnych poprzedziliśmy 
bardzo wnikliwą diagnozą potrzeb. 
Trzeba nadmienić, że byliśmy pio-
nierami w tej dziedzinie, lokalna 
społeczność niewiele wiedziała o 
takim przedsięwzięciu. Musieliśmy 

nie tylko sami przygotować się do 
tego wyzwania, ale przekonać do 
niego innych. Rozpoczęliśmy jed-
nocześnie od szkolenia kadry i po-
zyskiwaniu uczniów ze szczególny-
mi potrzebami edukacyjnymi.

1 września 2006 r. roku szkoła 
otrzymała status szkoły z oddziałami 
integracyjnymi. Na początku otworzy-
liśmy dwie klasy integracyjne: pierw-
szą i drugą. W chwili obecnej mamy 
klasy integracyjne na każdym pozio-
mie. Nie wystarczyło jednak pozyskać 
dzieci czy wyszkolić kadrę, trzeba było 
zmierzyć się z większym wyzwaniem 
– dostosowaniem budynku do potrzeb 
dzieci z różnymi dysfunkcjami. 

W latach dziewięćdziesią-
tych szkoła została rozbudowana. 
Do użytku oddano 6 sal lekcyjnych, 
zaplecze sanitarne, przestronne 
korytarze, świetlicę, stołówkę, peł-
nowymiarową salę gimnastyczną 
oraz ekologiczną kotłownię. W sta-
rej części szkoły wyremontowa-
ne zostały klasy i korytarze. Ale to 
nie wystarczyło. 3 lata temu dzię-
ki dofinansowaniu z PFRON – u 
zmodernizowaliśmy bazę. Przysto-
sowano toalety dla uczniów niepeł-
nosprawnych, zainstalowano win-
dę, otrzymaliśmy bus, który służy 
do przewozu uczniów. Corocznie 
otrzymujemy też dofinansowanie 
na sprzęt rehabilitacyjno – terapeu-
tyczny, który wykorzystujemy pod-
czas pracy z uczniami. 

Uczniowie niepełnosprawni 
czują się w naszej szkole bezpiecz-
nie i chętnie do niej uczęszczają. 
Zawsze mogą liczyć na wsparcie 
nauczycieli na lekcjach i na prze-
rwach, Przez te kilka lat uczniowie 
nie tylko przywykli do obecności 
uczniów niepełnosprawnych, ale też 
nauczyli się, jak z nimi współżyć.

Pięć lat minęło od czasu, gdy 
staliśmy się szkołą z oddziałami in-
tegracyjnymi. Zastanawialiśmy się, 
jak uczcić ten jubileusz. Wspólnie 
doszliśmy do wniosku, że najle-
piej będzie, jak podzielimy się swo-
imi doświadczeniami organizując 
konferencję naukowo – metodycz-
ną. Przygotowywaliśmy się to tego 
przedsięwzięcia od pół roku, zabie-
galiśmy o wykładowców, prelegen-
tów – autorytety w pracy z dziećmi 
o szczególnych potrzebach z róż-
nych dziedzin nauki.

Państwa udział w wykładach 
poczytujemy za zaszczyt. Dziękuję 
bardzo za to, że zechcieliście przy-
jąć nasze zaproszenie i podzielić 
się z nami swoją wiedzą i przemy-
śleniami. 

Konferencję uważam za 
otwartą.”

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
przypomniał, że w czasie, kiedy 
funkcję dyrektora obejmowała Elż-
bieta Niemczyk, szkoła nie miała 
najwyższych notowań, dzięki jed-
nak pracy i zaangażowaniu dy-

rekcji oraz wszystkich nauczycieli, 
szkoła swoją rangę znacznie pod-
wyższyła. „Cieszy fakt, że możemy 
pomagać tej placówce. Jest plac 
zabaw, boisko, szkoła zmienia się 
wewnątrz. Niech więc ten jubileusz 
będzie okazją do wyrażenia w imie-
niu swoim i władz samorządowych 
podziękowań za te wszystkie stara-
nia i dokonania. Myślę, że dzisiej-
si prelegenci zagwarantują wysoki 
poziom tej konferencji.”

Po wystąpieniu burmistrza 
miał miejsce krótki występ najmłod-
szych uczniów szkoły, którzy zapre-
zentowali swoje taneczne umiejęt-
ności w spektaklu zatytułowanym 

„Dźwięk, światło, ruch”. Występ, na-
grodzony gromkimi brawami,  został 
przygotowany pod kierunkiem Kata-
rzyny Jankowskiej – nauczycielki 
edukacji wczesnoszkolnej, oligofre-
nopedagoga, muzykoterapeuty.

Pierwszym prelegentem kon-
ferencji był ks. Łukasz Piórkowski 
– trener, doktorant Uniwersytetu Pa-
pieskiego w Krakowie, dyrektor pro-
gramowy Centrum Jana Pawła II „Nie 

lękajcie się”, który wygłosił referat na 
temat „Jak rozmawiać, aby się zro-
zumieć. Rozmowa jako most łączący 
różne światy jakie nosimy w sobie.” 
Ksiądz Piórkowski to duchowny nie-
konwencjonalny i niezwykle aktywny. 
Dzieci znają go jako „Profesora Krę-
conego” z programu „Ziarno”, gdzie 
w przystępny sposób tłumaczy naj-
młodszym prawdy wiary. Choć to nie 
zawsze bywa łatwe. Ma jednak w so-
bie tyle żaru i pasji, że doskonale po-
trafi zarażać nią innych. Swoim wy-
kładem zachwycił wszystkich.

„Życie jest piękne, trzeba jednak coś zrobić, aby każdy na Ziemi mógł to potwierdzić”
           Fiodor Dostojewski

W 5-lecie edukacji integracyjnej
konferencja naukowo-metodyczna w Szkole Podstawowej nr 4

Elżbieta Pasek - dyrektor Po-
wiatowego Centrum Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i 
Doradztwa Edukacyjnego w Dzier-
żoniowie omówiła „Zadania poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w 
zakresie opiniowania i orzekania”.

Alina Kwaśna – nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkol-
nej, oligofrenopedagog, kinezjolog 
zaprezentowała pokaz ćwiczeń re-
laksacyjnych.

Koryna Opala-Wnuk – tera-
peuta Międzynarodowego Instytu-
tu Neurokinezjologii dr Świetłany 
Masgutowej, wykładowca uczel-
ni w Polsce, kierownik artystycz-
ny i terapeuta Instytutu Rozwoju 
Dziecka w Indiach, aktorka i teatro-
log, mówiła o różnorodności w te-
rapii, omawiając techniki i metody 
arteterapeutyczne. Między innymi 
dowiedzieliśmy się, że Mandala 
buddyjska to harmonijne połącze-
nie koła i kwadratu, gdzie koło jest 
symbolem nieba, transcendencji, 
zewnętrzności i nieskończoności, 
natomiast kwadrat przedstawia 
sferę wewnętrzności, tego co jest 
związane z człowiekiem i ziemią.  
W najszerszym znaczeniu manda-
le są diagramami, które ukazują w 
jaki sposób chaos przybiera har-
monijną formę. 

Jolanta Strzelecka – psycho-
log, coach, terapeuta neurosoma-
tycznej integracji odruchów przed-
stawiła wpływ neurosensorycznej 
integracji odruchów na rozwój dzieci 
z trudnościami szkolnymi.

Podsumowaniem konferen-
cji był wykład Kingi Truś – psy-
chologa, praktyka NLP i trenerki 
umiejętności psychospołecznych 
w biznesie, na temat systemowego 

myślenia o procesie integracji, czy-
li sposobów budowania współpracy 
pomiędzy uczniami, nauczycielami 
i rodzicami w oparciu o własne do-
świadczenia.

W części nieoficjalnej konfe-
rencji wymieniano doświadczenia, 
odbywały się spotkania indywidu-
alne zaproszonych gości i wykła-
dowców.

W sumie ciekawa, pouczają-
ca i pogłębiająca wiedzę konferen-
cja.

        Barbara Lesiewicz
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W odpowie-
dzi na stale zmie-
niające się prze-
pisy dotyczące 
ochrony środo-
wiska, a w kon-
sekwencji sze-
reg zawisłości 
w dostosowaniu 

działalności przedsiębiorstw do wy-
mogów prawnych, Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
w Bielawie we współpracy z firmą 
MLG Ochrona Środowiska Marzeny 
Litwin Gratkowskiej ze Złotoryi zor-
ganizował w lutym br. seminarium 
nt.: „Obowiązki przedsiębiorców z 
zakresu ochrony środowiska w świe-
tle aktualnych wymagań prawnych”. 

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu 
ochrony środowiska

Spotkanie skierowane było do wła-
ścicieli i pracowników firm rzemieśl-
niczych   zrzeszonych w bielawskim 
Cechu oraz pracowników biura Ce-
chu. Zainteresowanie problematyką 
środowiskową było spore – na spo-
tkanie przybyło 26 osób, z branż: bu-
dowlanej, fryzjerskiej, pojazdowej, 
stolarskiej i odzieżowej. Na spotka-
niu zostały przedstawione informacje 
nt. obowiązujących przepisów, kart 
ewidencji odpadów i sankcji karnych 
za niewłaściwe prowadzenie doku-
mentacji związanej z gospodarką 
odpadową.  

Dyrektor Biura CRRiMP w 
Bielawie

Katarzyna Wierzbicka

Zarząd Rejonowy Polskie-
go Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Bielawie informuje, 
że posiada wolne miejsca na bar-
dzo atrakcyjną wycieczkę do Toru-
nia, która odbędzie się w dniach 8 i 
9 maja oraz do Pragi w sierpniu, a 
także na wczasy:

1. do Darłówka od 18 czerwca,

Zaproszenie na wycieczki i wczasy
2. do Jastrzębiej Góry od 18 

sierpnia,
3. do Dżwirzyna od 1 września.
Chętnych serdecznie zapra-

szamy. Bliższe informacje w siedzi-
bie Związku przy ul Piastowskiej 2A 
w dniach urzędowania, tj. we wtorki 
i czwartki od 9.oo do 13.oo lub pod 
nr telefonu 694 987 329.

Uczniowie Szkoły Społecznej 
od lat włączają się w rozmaite for-
my wolontariatu. Jedną z nich jest  
współpraca z Fundacją  ”Wrocław-
skie  Hospicjum dla Dzieci”.

22 lutego 2012 roku odbyła 
się prelekcja  w szkole w ramach 
programu „wolontariat szkolny”  
pod hasłem „I TY możesz pomóc 
i TY możesz zostać WOLONTA-
RIUSZEM”. Uczniowie klas IV, V i 
VI Społecznej Szkoły Podstawowej 
oraz  klas I, II i III Gimnazjum Spo-
łecznego wraz ze swoimi opieku-
nami spotkali się z przedstawiciel-
kami Fundacji. Prelekcja miała na 
celu przybliżenie pracy wolontariu-
szy działających w Fundacji, uświa-
domienie jak wiele nawet skromna 
nasza pomoc  może znaczyć dla 
drugiego człowieka.

Prowadzące spotkanie p. 
Ada i p. Beata opowiedziały o pod-
opiecznych hospicjum i fundacji 
-  to dzieci przewlekle i nieuleczal-
nie chore, także po zakończonym 
leczeniu onkologicznym i te, któ-
re uległy nieszczęśliwym wypad-
kom.  Ważną cechą codziennej 
pracy Hospicjum są wizyty lekarzy, 
pielęgniarek, rehabilitantów i wo-
lontariuszy w rodzinnych domach 
podopiecznych, ponieważ to typo-
we hospicjum domowe. Dzieci  naj-
bezpieczniej czują się w swoich do-
mach wśród  bliskich. To pomaga w 
rehabilitacji, leczeniu i często wy-
dłuża znacznie życie dzieci nieule-
czalnie i przewlekle chorych. Wro-
cławskie Hospicjum dla Dzieci  jest 
jedyną tego typu organizacją dzia-
łającą  na Dolnym Śląsku. 

„I TY możesz pomóc 
i TY możesz zostać WOLONTARIUSZEM”

Fundacja, aby pozyskać środki 
na działalność, organizuje coraz bar-
dziej znane akcje. Dwie najważniej-
sze to zbiórka nakrętek w szkołach 
oraz program Pola Nadziei. Już w 
ubiegłym roku szkolnym przyłączyli-
śmy się do akcji zbierania nakrętek. 
Każdy u nas wie, że mała plastiko-
wa nakrętka niesie pomoc. W roku 
szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół 
Społecznych  kontynuuje udział w 
zbiórce. Jednocześnie „Społecz-
na” przystąpiła do programu Pola 
Nadziei. Celem, oprócz pozyskiwa-
nia pieniędzy na rzecz hospicjum, 
jest także propagowanie poczucia  
wspólnoty i solidarności z potrze-
bującymi.  W październiku dzieci ze 
szkoły wraz z Panią Anną Sobieraj-
ską obsadziły rabatkę przed szkołą 
ponad 200 cebulami żonkili i zazna-
czyły to miejsce specjalną tabliczką z 
napisem: „tu rozkwita dobro”.  Żonkil 
od starożytności jest symbolem na-
dziei i zwycięstwa życia nad śmier-
cią. Teraz z niecierpliwością czeka-
my na pojawienie się pierwszych 
oznak wiosny i czas, kiedy nasze 
pole nadziei zakwitnie. W kwietniu 
przewidziana jest kwesta na rzecz 
chorych dzieci połączona z akcją in-
formacyjną o hospicjum.

W programie Pola Nadziei 
uczestniczy także Szkoła Podsta-
wowa nr 10, a koordynatorem tej 
akcji jest P. Teresa Stasiak. Wkrót-
ce poinformujemy o terminie kwe-
sty w Bielawie.

Dorota Kostecka, Anna Bara-
nowska – Chrzan.

W dniach 10 i 11 marca odby-
ły się w Warszawie finały 53. edycji 
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym. Olimpiada jest 
skierowania do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych w całym kraju. 
Jej uczestnicy muszą wykazać się 
wiedzą na temat struktur życia po-
litycznego w kraju i na świecie oraz 
przemian społeczno-politycznych. 
Co roku na uczniów czekają tak-
że szczegółowe pytania z zakresu 
jednej z wybranych dziedzin życia 
społecznego. W tym roku olimpia-
da organizowana była pod hasłem 
„Etyka w życiu publicznym”. Do fi-
nału dostało się stu czternastu 
uczestników.

W ramach finału najpierw zo-
stał przeprowadzony etap pisemny. 
Połowa osób z najlepszymi wynika-
mi wzięła udział w etapie ustnym. 
Suma wyników wyłoniła pierwszą 

Wielki sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy  
o Polsce i Świecie Współczesnym!

dziewiątkę, która - już bez zali-
czania wyników z wcześniejszych 
etapów - rywalizowała w quizie z 
udziałem publiczności. 

Wśród najlepszych znalazł 
się  uczeń Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie  - Marcin 
Sepełowski, który odniósł wspa-
niały sukces zajmując 4 miejsce. 

  Gratulujemy!!!

Przegląd Literacki już od wie-
lu lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród młodych artystów, 
którzy nieustannie zadziwiają nas 
swoją wrażliwością i dojrzałością w 
postrzeganiu świata.

2 marca po raz kolejny uczest-
nicy XVI Przeglądu Literackiego  
o Statuetkę Sowy, organizowa-
nego przez Ekologiczną Szko-
łę Podstawową nr 7 w Bielawie, 
udowodnili, że mają talent i duszę 
artysty, otwartego na otaczający 
go świat pełen barw, efemeryczno-
ści i  ulotnych chwil. Swoje utwory 
zaprezentowali w bielawskim klu-
bie „Pozytywka” przed zaproszony-
mi gośćmi, nauczycielami i innymi 
uczniami z bielawskich szkół pod-
stawowych. 

W blasku świec i ciszy wszy-
scy laureaci tegorocznej edycji 
czytali fragmenty prozy i wierszy 
własnego autorstwa. Prezento-
wane  utwory nie tylko bawiły, ale 
zadziwiały słuchających  swoją 
dojrzałością emocjonalną, orygi-
nalnością i kunsztem literackim. 
W ich dziełach można było zna-
leźć wszystko to, co trapi młodego 
człowieka, o czym marzy, co go 
cieszy lub daje mu wiarę na lepsze 
„jutro”. Za swój talent, wyobraź-
nię i artyzm wszyscy uczestni-
cy Przeglądu Literackiego zastali 
nagrodzeni pamiątkowymi dyplo-
mami uczestnictwa i przepiękny-
mi statuetkami sów, dłuta artysty 
rzeźbiarza, pana Tomasza Boh-
danowicza. Nagrody, młodym 
twórcom,  wręczyli  organizato-
rzy i zaproszeni na tę uroczystość 
goście: pani Stefania Pagórska 
- członek Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miej-
skiej Bielawy,  pani Ewa Glura 
- prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy. Pan dr Rafał Brzeziń-
ski – dyrektor  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie, pani  Jo-
lanta  Matuszczak - bibliotekarz  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bielawie, pani Urszula Ubych - 
kierownik Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie i pani Renata 
Sznajder–Zając – zastępca dy-
rektora Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7.

Laureatami XVI edycji Prze-
glądu Literackiego zostali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi: Iza-
bela Czerwińska, Stella Derdow-
ska, Mateusz Czarnacki, Marty-
na Wróbel, Magdalena Rumin i 
Karol Strej. Z Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7: Anna Kę-
dziora, Katarzyna Brylińska, 
Julia Zięba, Przemysław Borej-
ko i Julia Garkowska. Ze Szkoły 
Podstawowej  nr 10 z Oddziała-
mi Sportowymi: Kamila Rochna, 
Radosław Czekański, Antonina 
Ralko, Jakub Gucwa i Sandra 
Nikoniuk oraz z Zespołu Szkół 
Społecznych Katarzyna Kargul  
i Karolina Waś.

Zgodnie z tradycją, w tym 
roku również zostały przyznane 
specjalne wyróżnienia młodym li-
teratom, których utwory zdobyły 
uznanie organizatorów za wrażli-
wość, inwencję twórczą i nietuzin-
kowość.  Otrzymali  je: Katarzyna 
Kargul  za opowiadanie  „Ma-
giczny klucz” , Antonina Ralko  
za wiersz o przyjaźni, Julia Gar-
kowska za opowiadanie pt.  „Nie-
zwykła podróż” i Karol Strej za 
„Rozmowę”. 

Wszystkie nagrodzone pra-
ce zostały opublikowane w tomi-
ku literackim, nad stworzeniem 
którego pracowała pani Barbara 
Olejnik. 

Tegoroczne spotkanie z li-
teraturą piękną uświetnił występ 
grupy artystycznej z Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7, która za-
prezentowała program muzyczno 
– poetycki pt. „Znaleźć życia sens” 
autorstwa  pani Katarzyny Stró-
żak i pani Kamilli Jelonek – na-
uczycielek z tejże szkoły. 

Młodzi artyści już od wielu lat 
udowadniają, że nie ma nic pięk-
niejszego i bardziej doskonałego,  
niż  pasja tworzenia i artyzm myśli 
zaklętych w słowie pisanym. 

Gratulujemy wszystkim laure-
atom i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również znajdą się 
zdolni, wrażliwi twórcy, chętni do 
wzięcia udziału w kolejnym Prze-
glądzie Literackim, organizowanym 
przez naszą szkołę , na który już 
dziś serdecznie zapraszamy. 

Dziękujemy gościom oraz 
panu dr. Rafałowi Brzezińskie-
mu – dyrektorowi Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Bielawie za udo-
stępnienie klubu „Pozytywka”, 
ponieważ magiczność tego miej-
sca i wyjątkowy nastrój  od wielu lat 
sprawiają, że Przegląd Literacki o 
Statuetkę Sowy ma wciąż swój nie-
powtarzalny charakter.

    
 Katarzyna Stróżak

STATUETKI  SÓW  ROZDANE…
„ Poetą jest człowiek, który się bardzo weseli i bardzo się mar-

twi, łatwo się gniewa i mocno kocha - który silnie czuje, wzrusza się 
i współczuje; i takie są dzieci […]”.

                                                                                     Janusz Korczak

9 marca odbyła się w Wałbrzy-
chu VIII Konferencja Historyków Wał-
brzyskich  pod hasłem „Spotkania z 
historią najnowszą”. W trakcie konfe-
rencji miała miejsce uroczystość wrę-
czenia  nagród dla uczniów szkół gim-
nazjalnych biorących udział w VI edycji 
Konkursu Wiedzy o historii Polski. 

Zawody te miały miejsce 10 
lutego w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Wałbrzychu i zgromadziły 
uczniów z Wałbrzycha, Świdnicy, 
Dzierżoniowa, Pieszyc i Bielawy.  
Świetny wynik uzyskał uczeń  Gim-
nazjum nr 5 w Bielawie – Radosław 
Pohl, który okazał się najlepszy w 
gronie wszystkich startujących. 

 Gratulujemy !!!

Zwycięstwo bielawskiego gimnazjalisty w regionalnym 
Konkursie Wiedzy o historii Polski !
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Bielawska dziesiątka od 2010 
roku uczestniczy w międzynarodo-
wym projekcie racjonalnego korzy-
stania z energii „EURONET 50/50”. 
Działania realizowane w szko-
le polegały na: kampanii informa-
cyjnej propagującej idee projektu 
oraz sposoby oszczędzania ener-
gii, a także przeprowadzeniu zajęć 
w klasach IV – VI na temat sposo-
bów powstawania energii, jej wyko-
rzystania i zmian klimatu pod wpły-
wem zanieczyszczonego powietrza 
wydobywającego się z kominów 
elektrowni węglowych. Dla uczniów  
zorganizowano  konkursy: na pla-
kat, hasło lub wierszyk o racjonal-
nym korzystaniu z energii.

Uczniowie należący do „Ze-
społu do spraw energii” mierzy-
li temperaturę i natężenie światła 
przyrządami przekazanymi szkole 
przez biuro projektu oraz monitoro-
wali miejsca najcieplejsze i najzim-
niejsze w obiekcie. Wszyscy dbali 
o  to, by po przerwie gaszone były 
światła na korytarzach, a w kla-

EFEKTY OSZCZĘDZANIA ENERGII
w Szkole Podstawowej nr 10 zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie

sach świetlówki świeciły się tylko 
w  pochmurne dni. Przy wyłączni-
kach światła zostały umieszczone 
napisy: „Niepotrzebne światła ga-
simy, Ziemi czystym powietrzem 
odpłacimy”. Oszczędzając ener-
gię ochroniliśmy środowisko oraz 

pozyskaliśmy korzyści finanso-
we w placówce w kwocie 9181 zł 
(w roku szk.2010/11). 50 % z tych 
pieniędzy mogliśmy wykorzystać w 
szkole. Zakupiliśmy za nie pomoce 
naukowe, laptop do gabinetu przy-
rodniczego i gry dydaktyczne dla 
uczniów. Dziękujemy panu burmi-
strzowi  Mariuszowi Pachowi za 
wsparcie w naszych działaniach.

Działania przeprowadzone w 
szkole oraz efekty edukacyjne, wy-
chowawcze i materialne zaprezen-
towała nauczycielka przyrody,  pani 
Bożena Kuś,  podczas Ogólnopol-
skiej Konferencji Metodyczno Pro-
gramowej „Sposoby podnoszenia 
efektywności i skuteczności szkoły 
w kształtowaniu postaw racjonalne-
go gospodarowania energią”, która 
odbyła się w Warszawie w dniach 3 
– 4 lutego 2012 r. Wystąpienie spo-
tkało się z dużym zainteresowa-
niem uczestników konferencji.

Beata Tomczak Litwa

Nowe pomoce i gry dydaktyczne sprawiły radość uczniom i nauczycielom.

Prezentacja działań w SP 10 przez p. Bożenę Kuś na ogólnopolskiej 
konferencji w Warszawie.

Szkoła Podstawowa nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
od 2010 roku należy do Klubu Szkół 
UNICEF i bierze udział w akcjach tej 
organizacji. Jedną z nich jest projekt 
„Wszystkie kolory świata”, w którym 
dzieci i młodzież z różnych krajów po-
magają zdobyć fundusze na szcze-
pionki dla dzieci z Sierra Leone w Afry-
ce. UNICEF chce objąć programem 
szczepień wszystkie dzieci w Sierra 
Leone, by zredukować śmiertelność 
spowodowaną różnymi chorobami. 

W ramach akcji „Wszystkie 
Kolory Świata” uczniowie przygoto-
wywali szmaciane laleczki UNICEF 
- symbol pomocy, jakiej dzieci chcą 
udzielić swoim rówieśnikom z bied-
nych krajów. Przystępując do pracy 
dziecko decydowało, z jakiego kraju 
będzie jego laleczka, jaki ma mieć 
kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie 
ma imię. Te informacje umieszczane 
były w „akcie urodzenia” laleczki. W 
akcję angażowali się rodzice, dziad-
kowie i opiekunowie dzieci. Dzięki 
tej współpracy międzypokoleniowej 
powstały małe dzieła sztuki.

Z początkiem grudnia 2011 
roku praca ruszyła pełną parą. We 
wszystkich klasach odbyły się lekcje 
dotyczące projektu, powstawały szki-
ce. A potem w ruch poszły nożyczki, 
igły, nitki itd. Efekty tej ciężkiej pracy, 
ale i świetnej zabawy były rewelacyj-
ne i przerosły wszelkie oczekiwania. 

Powstało ponad 90 lalek z różnych 
stron świata, które przez tydzień nie-
podzielnie panowały w szkolnej bi-
bliotece. Przychodzili tam uczniowie 
oraz pracownicy szkoły, aby podzi-
wiać te małe arcydzieła. Jedna z la-
leczek została reprezentantką szkoły 
w konkursie, ogłoszonym przez UNI-
CEF i można było na nią głosować 
na Facebooku.

21 lutego w kinie MOKiS odbył 
się koncert charytatywny „Wszyst-
kie Kolory Świata” na rzecz dzieci z 
Sierra Leone. W programie wystąpili 
uzdolnieni uczniowie naszej szkoły: 
zespoły taneczne i wokalne, woka-
liści i mali aktorzy. Licznie zgroma-
dzona publiczność gromki brawami 
nagradzała występujących artystów. 

Każdy mógł „adoptować” wybra-
ną laleczkę. Minimalna kwota darowi-
zny to 10 złotych (tyle kosztuje komplet 
szczepień dla dziecka w Sierra Leone). 
Łącznie zebrano 1840,00 złotych. Kwo-
ta ta w całości zostanie przekazana na 
działalność  charytatywną Unicef. 

Przynależność do Klubu 
Szkół Unicef pomaga nam, nauczy-
cielom, lepiej realizować program 
edukacji globalnej – „zarażać” dzie-
ci ciekawością świata, uczyć wraż-
liwości i odpowiedzialności za jego 
przyszłość. Akcja Wszystkie Kolo-
ry Świata pokazała, jak wspania-
ły potencjał dobra tkwi w naszych 
uczniach i za to im dziękujemy. 

Wszystkie Kolory Świata

Kolejny sukces Społecznego Gimnazjum
W miesiącu lutym gimnazjaliści uczestniczyli w konkursach organizowanych przez dzierżoniowskie licea. 

Uczniowie klasy III gimnazjum: Anna Radecka, Patrycja Nocuń oraz Michał Kargul zostali nagrodzeni podczas 
obchodów „Dnia Wielokulturowego” w I LO w Dzierżoniowie. Uczeń klasy III gimnazjum Michał Kargul zdobył 2 
miejsce w IV Powiatowej Gimnazjadzie Matematycznej w II LO w Dzierżoniowie.

„O prawach dziecka” - pod ta-
kim hasłem w całej Polsce odbywa 
się cykl konferencji „Nie ma dzieci 
– są ludzie”, organizowanych przez 
Rzecznika Praw Dziecka Marka 
Michalaka w ramach obchodów 
roku Janusza Korczaka.

14 lutego 2012 r. na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we Wrocła-
wiu odbyło się trzecie z szesna-
stu planowanych spotkań. Wśród 
zaproszonych gości byli również 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie: Adrianna Granzow, An-
gelika Wojciechowicz, Magda-
lena Olejnik, Ewelina 
Zamroziewicz. Konferen-
cja, która promowała idee 
wychowawcze Janusza 
Korczaka, miała na celu 
uświadomić dzieciom ich 
prawa, o których często nie 
wiedzą. Na początku za-
prezentowany był program 
artystyczny w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 12 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Głogo-
wie. Następnie uczestnicy 
zostali zapoznani z osobą 
Janusza Korczaka, nazy-

NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE 
O PRAWACH DZIECKA WE WROCŁAWIU

wanego często pierwszym Rzecz-
nikiem Praw Dziecka. Później 
odbyła się inscenizacja Sądu Dzie-
cięcego Janusza Korczaka przygo-
towana przez uczniów IX Liceum 
Ogólnokształcącego we Wrocła-
wiu. 

Po części artystycznej roz-
poczęła się sesja naukowa pt. „O 
prawach dziecka”. Jako pierwszy 
zaprezentował się sam Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak, któ-
ry porównał prawa dziecka z pra-
wami człowieka. Następnie głos 
zabrała prof. dr hab. Alicja Chybic-

ka, Senator RP, która mówiła o pra-
wach dziecka w codziennej opiece i 
leczeniu szpitalnym. Z kolei sędzia 
Teresa Romer omówiła istotę praw 
zebranych w Konwencji o Prawach 
Dziecka oraz ich rozumienie na 
gruncie prawa polskiego. Następ-
nie wystąpiła dr Laura Koba, któ-
ra przedstawiła,  jak wygląda edu-
kacja w zakresie praw dziecka, a 
dziennikarka Gabriela Chodura 
opowiedziała o prawach dziecka w 
mass – mediach. Sędzia Anna Ma-
ria Wesołowska, zasiadająca w 
Radzie do Spraw Pokrzywdzonych 
przy Ministrze Sprawiedliwości,  
przypomniała zebranej młodzieży, 
jakie prawa przysługują osobom 
poniżej 18 roku życia przed sądem. 
Jako ostatnia wypowiedziała się dr 
Agnieszka Piasecka, która mówiła 
o wolontariacie jako formie aktywi-
zacji zawodowej i społecznej mło-
dzieży.

Dzięki tej konferen-
cji dowiedzieliśmy się, że 
sprawy dziecka są tak 
samo ważne jak sprawy 
dorosłych, a prawa czło-
wieka przysługują każde-
mu dziecku, bo jak mówił 
Janusz Korczak: „Dzieci 
nie będą dopiero, ale są 
już ludźmi, tak, ludźmi są, 
a nie lalkami: można prze-
mówić do ich rozumu, od-
powiedzą nam, przemów-
my do serca, odczują nas”.

Ada Granzow 
uczennica Gimnazjum nr 1 
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Tradycją naszej szkoły jest 
zachęcanie dzieci i młodzieży do 
uczestniczenia w rozmaitych for-
mach teatralnych. Prowadzimy 
koła teatralne dla różnych grup wie-
kowych. Organizujemy liczne im-
prezy, na których dzieci mogą popi-
sywać się swoimi talentami. Ważną 
stroną tych naszych działań jest bu-
dowanie w dzieciach pewności sie-
bie, wzmacnianie poczucia własnej 
wartości i oswajanie ich z występa-
mi publicznymi. W naszej szkole 
każdy uczeń kilka razy w roku staje 
na scenie, a więc ma pełne moż-
liwości, aby nabywać wymienione 
wcześniej umiejętności tak ważne 
w dalszym życiu.

Praca nad przedstawienia-
mi sprawia wiele radości uczniom, 
nauczycielom i rodzicom. Chcemy 
dzielić się z innymi efektami, dlate-
go w tym celu nawiązaliśmy współ-
pracę z przedszkolami bielawskimi.

Teatrzyk „Gadu, gadu” prowa-
dzony przez p. Edytę Prosuł oraz 
dzieci z klasy IV uczęszczające na 
zajęcia koła teatralnego prowadzo-
ne przez p. Elżbietę Kutypę–Siwoń  
wystawiły swoje scenki teatralne w 
Niepublicznym Przedszkolu z Od-
działami Integracyjnymi  i Niepu-
blicznym Przedszkolu Montessori 
w Bielawie. 

Wizyta w przedszkolu Mon-
tessori miała miejsce 8 marca. 
Dzieci zaprezentowały przedsta-
wienie  „Przepraszam, smoku”, w 
którym brawurowo zagraną rolą 
smoka popisała się Kasia Kargul. 
Przedszkolaki były bardzo zainte-
resowane grą młodych aktorów, a 
panie wychowawczynie zadowolo-
ne z tematu opowieści, który na-
wiązywał do postaci smoka i do-
brych manier.

Niepubliczne Przedszkole z 
Oddziałami Integracyjnymi  gości-
ło  nasze grupy teatralne  16 mar-
ca. Przedstawienia : „Historyjka o 
niegrzecznym królu Gnacie”, „Pod-
stęp” i „Przepraszam, smoku”  roz-
bawiły publiczność. Przedszkolaki 
doskonale zrozumiały morał bajek i 
pięknie odpowiadały na pytania na-
wiązujące do dobrego zachowania 
i wzajemnego szacunku.

Dziękujemy Paniom Eli i Edy-
cie za przygotowanie dzieci, a mło-
dym aktorom  za  ich śmiałość, 
otwartość i radość z jaką prezento-
wały się przedszkolakom.

Mamy nadzieję, że uda nam 
się również nawiązać współpracę z 
innymi przedszkolami.

Anna Baranowska-Chrzan
Mama jednej z aktorek

Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej 
z wizytą w bielawskich przedszkolach

Zbliża się wiosna, a wraz z 
nią budzi się w nas chęć do wędro-
wania po okolicy, bo słońce mocniej 
grzeje a dzień coraz dłuższy...

Bardzo serdecznie zaprasza-
my wszystkich  mieszkańców Bie-
lawy i gości odwiedzających naszą 
miejscowość na ścieżkę przyrodni-
czą na Łysej Górze. Już niedługo 
można tu będzie obserwować kwit-
nące rośliny. 

Najpierw pojawi się kosmat-
ka, niepozorna roślina należąca do 
rodziny sitowatych, gdyby nie to, że 
kwitnie już w marcu, chyba nikt nie 
zauważyłby jej brązowych niepo-
zornych kwiatów i wełnisto owłosio-
nych listków, ale w marcu szukamy 
oznak wiosny i mamy wyostrzone 
zmysły. Wilczomlecz sosnka, rośli-
na pospolita,  mająca w sobie biały 
sok mleczny i kwiaty z miodnikami 
zebrane w kwiatostan typu wierz-
chotka zakwitnie w kwietniu. 

W tym samym czasie Łysa 
Góra zyska biały szal z  kwitnącej 
tarniny i czeremchy tworzących na 
wzgórzu pasy zarośli. W ślad za 
nimi zakwitną miesiąc później je-
żyna i głóg. Można będzie również 
oglądać jastrzębca  kosmaczka, ro-
ślinę o żółtym  kwiatostanie i  owło-
sionych liściach. Na dnie zarośli 
łatwo zaobserwujemy drobną owło-
sioną roślinę o czerwonych ma-
łych kwiatach i liściach złożonych. 
Mimo, że jest rośliną leczniczą, nie 
zrywajmy jej, bo to bodziszek cuch-
nący zawierający olejek lotny o bar-
dzo przykrym zapachu.

W maju pojawi się krzyżow-
nica zwyczajna o niebieskich kwia-
tach zebranych w luźne grona i 
babka średnia , „kuzynka” babki 
zwyczajnej i lancetowatej. Jest ro-
śliną leczniczą o właściwościach 
uspokajających i gojących.

Na stoku południowo –za-
chodnim, najcenniejszym pod 
względem florystycznym, zakwit-
ną w tym czasie: lnica pospoli-
ta, o żółtych kwiatach w kształcie 
pyszczka, z długą ostrogą, komo-
nica zwyczajna, pięciorniki, dzwo-
nek rozpierzchły, janowiec barwier-
ski, cieciorka pstra, szałwia łąkowa, 
świerzbnica.

W czerwcu rozpoczyna kwit-
nienie goździk kartuzek, najładniej-
sza roślina na wzgórzu .Ma różowe 
lub czerwone kwiaty. Kartuzi sadzili 
go masowo w ogrodach przyklasz-
tornych, jego kwiaty są zapylane 
przez motyle. Jednak na najcen-
niejszą roślinę wzgórza - dziewięć-
sił bezłodygowy- musimy poczekać 
aż do sierpnia, bo dopiero wtedy 
pojawią się jej koszyczki  złożone 
z wielu białych kwiatów otoczonych 
biało lśniącymi łuskami okrywy, któ-
re są higroskopijne, zamykają się 
podczas pogody wilgotnej i rozchy-
lają podczas suchej.

Jeśli będziemy przechodzić 
obok kęp macierzanki,  warto roze-
trzeć kilka roślin w dłoni, bo zawie-
rają olejki lotne o cytrynowym za-
pachu. 

To właśnie z powodu  woni ziół 
rosnących na wzgórzu warto wdra-
pać  się na szczyt wzniesienia. Z tego 
miejsca roztacza się wspaniały widok 
na okolicę, doskonale widać pasmo 
Gór Sowich z najwyższymi szczyta-
mi Wielką Sową, Kalenicą, Kotlinę 
Dzierżoniowską , Pasmo Ślęży.

JAK POWSTAWAŁA ŚCIEŻKA?
Projekt  został napisany przez 

zespół nauczycieli  w składzie: Anna 
Sobierajska, Anna Kuś Smaga, Bar-
bara Olejnik i Krystyna Grzyb. Reali-
zowany był od stycznia do listopada 
2011r.  w Ekologicznej Szkole Pod-
stawowej nr 7 im. Juliana Tuwima.

W ramach projektu zrealizo-
wano liczne zadania. Wyznaczono 
trasę ścieżki i opracowano tablicę 
informacyjną o budowie geologicz-
nej i przyrodzie wzgórza. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na rośliny kse-
rotermiczne rosnące na wzgórzu. 
W  kwietniu wraz z pracownikami  
Referatu Działalności Gospodar-
czej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Bielawie panią Wiolettą 
Wróbel –Bahyrycz i Katarzyną Bor-
kowską, dokonano  inwentaryzacji 
zasobów przyrody na wzgórzu.

Opracowano konspekty za-
jęć na ścieżce dla przedszkoli i klas 
IV-VI. Konspekty  zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej www.
zielonalekcja.pl . Przygotowano te-
sty dla młodych przyrodników znaw-
ców „Łysej Góry” w dwóch katego-
riach: młody botanik, młody geograf. 
Przeprowadzono konkurs dla mło-
dych przyrodników znawców „Łysej 
Góry”. Tytuł ten uzyskali następują-
cy uczniowie: Sebastian Klaczyński 
z klasy Va,  Alicja Obuch z klasy Vb, 
Maciej Orawiec z klasy Vc, Pauli-
na Sznajder z klasy VIb, Dorota Ja-
nuszkiewicz z klasy VIb. 

Dla uczniów wszystkich 
szkół i przedszkoli na terenie Bie-
lawy  ogłoszono  konkursy: literac-
ki  „Strofy o Łysajce”, fotograficzny 
„Łysajka w obiektywie”, plastycz-
ny „Łysa Góra- wzgórze wyspo-
we w Bielawie”. Dla najmłodszych 
uczestników projektu, tj. dla przed-
szkolaków i uczniów kl.I-III opra-
cowano kolorowankę z roślina-
mi kserotermicznymi oraz puzzle 
przedstawiające dziewięćsił bezło-
dygowy.

Uczniowie naszej szko-
ły wraz z wychowawcami sprząta-
li Łysą Górę   w ramach „Dnia Zie-
mi” i „Sprzątania Świata”. W maju na  
ścieżce została zamontowana tabli-
ca informacyjna, ustawiono ławki dla 
odwiedzających ścieżkę. 10 czerwca 
Pani dyrektor Małgorzata Cieślik i wi-
ceburmistrz Pan Mariusz Pach doko-
nali uroczystego otwarcia ścieżki. W 
tym dniu odbyły się  pierwsze zaję-
cia, podczas których zdobywcy tytułu 
znawcy Łysej Góry przedstawili swo-
im kolegom wiedzę zdobytą o wzgó-
rzu i jego roślinności. 

Również podczas wakacji od-
bywały się tu zajęcia dla uczestni-
ków półkolonii letniej. We wrześniu 
wszystkie klasy wybrały się na za-
jęcia terenowe, podczas których 
poszukiwały dziewięćsiła bezłody-
gowego  i wypełniały karty pracy, 
ćwicząc następujące umiejętności 
– orientowanie planu miasta w tere-
nie przy pomocy kompasu, wyzna-
czanie kierunków w terenie i na pla-
nie miasta, wyznaczanie wysokości 
względnej wzgórza metodą propor-
cji, obserwacja budowy zewnętrznej 
roślin, rozpoznawanie rośliny chro-
nionej, obserwacja skał budujących 
wzgórze, obserwacja form terenu 
widocznych ze szczytu wzniesienia. 

W Niepublicznym Przedszkolu 
nr 1 odbyły się zajęcia przygotowują-
ce dzieci do wycieczki na Łysą Górę. 
Dzieciaki z ogromnym zaangażowa-
niem układały puzzle i wypełniały ko-
lorowanki, wykazując się przy tym 
dużą wiedzą i umiejętnościami. 

Grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi uczestniczyła w zajęciach na 
ścieżce. Uczniowie oprócz wypełnie-
nia kart pracy i poznania przyrody 
wzgórza wysłuchali bardzo interesu-
jącego wykładu na temat tworzenia 
się Sudetów i wzgórz wyspowych na 
Przedgórzu Sudeckim przygotowa-
nego przez panią Joannę Baciak. 

Dla przedszkolaków, które 
pod opieką pani Anny Grzebieluch 
i swoich rodziców  dotarli na ścież-
kę, ogromną frajdą okazało się zna-
lezienie  i dotknięcie rośliny, o której 
tyle opowiadały im panie podczas 
zajęć i którą widziały do tej pory tyl-
ko na ilustracjach. 

W listopadzie uroczyście 
podsumowaliśmy nasze kilkumie-
sięczne działania. Na uroczystość 
zostali zaproszeni laureaci wszyst-
kich konkursów, wręczone zosta-
ły im nagrody i upominki. Ponadto 
każda z placówek biorących udział 
w projekcie otrzymała pamiątkową 
książeczkę „Strofy o Łysajce”, w 
której, obok prac literackich, zosta-
ły umieszczone również prace pla-
styczne i fotograficzne.

Cieszymy się, że nasz po-
mysł na uatrakcyjnienie i przybli-
żenie uczniom bielawskich szkół i 
przedszkoli tak osobliwego wzgó-
rza, jak Łysa Góra, spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem. 

Jeszcze raz serdecznie za-
praszamy wszystkich mieszkań-
ców Bielawy i okolic do odwiedza-
nia ścieżki. 

Anna Sobierajska
Anna Kuś-Smaga
Barbara Olejnik

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA ŁYSEJ GÓRZE ZAPRASZA…
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Pierwszy Przegląd Zespołów Rockowych „Rockmania” już za nami. Mnóstwo emocji, sporo dawki dosko-
nałej muzyki sprawiły, że każdy miłośnik tego gatunku muzycznego znalazł coś dla siebie.

Do przeglądu zgłosiły się 33 zespoły z całej Polski, z czego komisja konkursowa wybrała najlepsze 11 
zespołów, które 17 marca zaprezentowały swoje umiejętności w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie 
przed publicznością oraz szanownym jury w składzie: Janusz Kot, Wioletta Kania, Piotr Szafran. Przez 7 
godzin grania można było wyczuć atmosferę zdrowej wzajemnej rywalizacji, dzięki czemu poziom artystyczny 
był tak bardzo wysoki. 

Nagroda główna w wysokości 1000 zł oraz występ na tegorocznej edycji Sudeckiego Lata przypadła ze-
społowi The Floorators ze Świdnicy, drugie miejsce zajął zespół Bellrock z Bielawy, a trzecie Formless z 
Bielska-Białej. 

 Jury przyznało również nagrodę za najlepszy wokal imprezy w wysokości 300 zł, która powędrowała do 
Michała Kulniew (The Floorators) ze Świdnicy. Zwycięski zespół zagrał koncert na zamknięcie imprezy. 

Pomimo sporego wyzwania organizacyjnego, technicznego, logistycznego, wszystkie zespoły oraz pu-
bliczność udowodniły, że warto organizować tego typu wydarzenia w naszym regionie. Z tego miejsca pragnie-
my podziękować wszystkim tym, bez których to wszystko nie miałoby miejsca, a przede wszystkim:

- sponsorom: Sklep Muzyczny Ragtime z Wrocławia, Restauracja Rodos z Bielawy, Kazim Kebab z 
Bielawy za okazane serce, zrozumienie i wsparcie techniczne (Ragtime)  oraz wspaniałe obiady (Rodos, Ka-
zim Kebab),

- Dyrektorowi Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za przychylność i ogromne wsparcie techniczne, 
- prasie oraz mediom lokalnym, ogólnopolskim za ogromną pomoc z reklamie Rockmanii,
- zespołom, menadżerom, akustykom,
- Komendzie Miejskiej Policji w Bielawie,
- wszystkim wolontariuszom, którzy bezinteresownie pomagali przy całej imprezie oraz tym, którzy 

choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego wydarzenia, publiczności, która tak licznie przybyła do 
MOKiSu.

Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. 

„ROCKMANIA 2012”
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Kolejny sukces Społecznej Szkoły Podstawowej
Na VII Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „DZIECIOPIE-

WY” w Legnicy, uczennica klasy III Julia Lisiewicz wyśpiewała I miejsce. 
W konkursie „Magiczny Świat Jana Brzechwy” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 4 w Bielawie, drużyna: Beata Wójcik (kl.III) i Ra-
dosław Piłat (kl.II) zajęła zaszczytne I miejsce. W konkursie literackim o 
statuetkę „SOWY” organizowanym przez klub „Pozytywka”, jedno z czte-
rech wyróżnień zdobyło opowiadanie uczennicy klasy IV Kasi Kargul pt.: 
„Magiczny klucz” .

Bezapelacyjnie I miejsce w konkursie ortograficznym zorganizowa-
nym w Szkole Podstawowej nr 10 zdobył uczeń klasy III Michał Czubaty, 
na miejscu III uplasowała się jego koleżanka z klasy- Julia Droś.

W dniach 3-4 marca odby-
ły się w Bielawie II Warsztaty Go-
spel zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Edukacji Artystycznej 
Fart, przy współfinansowaniu przez 
Gminę Bielawa i Powiat Dzier-
żoniowski. W warsztatach wzięła 
udział prawie 100 osobowa grupa 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z 
całego naszego powiatu. Warsz-
taty były prowadzone przez Panią 
Agnieszkę Górską-Tomaszew-
ską - dyrygentkę poznańskiego 
Chóru Gospel Joy, a także trenerkę 
wokalną Grupy Mezo w nowej edy-
cji Bitwy na głosy. Towarzyszyli jej 
Milena Lubik - solistka Gospel Joy, 
Marta Florczak - trener emisji gło-
su i Łukasz Kula - muzyk, pianista. 

W ciągu dwóch dni roz-
brzmiewały piosenki Gospel, ra-
dość, entuzjazm a czasami reflek-
sja ogarniały warsztatowiczów. 
Pracy było mnóstwo, bo dyrygent-
ka przygoto-
wała bardzo 
trudny i wy-
magający re-
pertuar, który 
grupa musia-
ła wykonać 
na koncercie. 
Pomimo zmę-
czenia, każdy 
starał się jak 
najlepiej za-
śpiewać, za-
tańczyć i od-
dać charakter 
utworów. 

Podsumowaniem warszta-
tów był koncert, który odbył się 4 
marca w Kinie MOKis. Przyciągnął 
on tłumy widzów. Wielki chór zło-
żony ze wszystkich uczestników 
zaprezentował 10 piosenek przy-
gotowanych podczas warsztatów. 
Pani Agnieszka porwała do zaba-
wy i śpiewu nie tylko młodzież, ale 
całą publiczność na widowni, któ-
ra gromkimi brawami nagradza-
ła wszystkich wykonawców. Mło-
dzież pokazała, że w ciągu dwóch 
zaledwie dni można bardzo do-
brze przygotować trudny repertu-
ar i przedstawić publiczności. Jak 
podkreślała kilkakrotnie podczas 
koncertu dyrygentka, w Bielawie 
jest po raz drugi i widzi kolejny raz 
jaki ogromny potencjał jest w na-
szych dzieciach i młodzieży, jak są 
zdolni i zaangażowani. Życzyła, 
aby nigdy nie zabrakło im w życiu 
tego zapału. 

II Warsztaty Gospel w Bielawie

11 marca na scenie Teatru 
Robotniczego miał miejsce mul-
timedialny spektakl pełen muzyki 
i tańca,  będący efektem wielolet-
niej współpracy zespołu muzyki 
celtyckiej JRM i formacji tańca ir-
landzkiego Ellorien. Cała ekipa po-
chodzi z trzech miast: Poznania, 
Wrocławia i Bydgoszczy.

EACHTRA (czytaj: achtra) 
znaczy po irlandzku podróż. Podc-
zas widowiska odbywamy swoistą 
lekcję geografii, udajemy się bow-
iem w podróż po Irlandii, Szkocji, 
Walii i Bretanii. Na to wędrowanie 
składają się: muzyka (tradycyjne ut-
wory celtyckie i kompozycje własne 
zespołu JRM w etnicznych i no-
woczesnych aranżacjach), taniec 
(delikatne tańce w baletkach wraz 
z energetycznym stepem irlandz-
kim), słowo (recytowane fragmen-
ty poezji przesiąkniętej tradycją 
gaelickich i bretońskich bardów) 
i obraz (przeźrocza  krajobrazów 
celtyckich krain). 

W sumie był to spektakl dla 
miłośników muzyki i tańca irlandzkiego 
oraz literatury i dobrych zdjęć. Coraz 

EACHTRA, czyli celtyckie klimaty w Bielawie
większą popularnością cieszy się u nas 
dzień Św. Patryka – patrona Irlandii.

Zespoły wystąpiły w składzie: 
JRM - Krzysztof Ryszard Brych – 
flażolet, saksofon, akordeon, har-
monijka, instrumenty klawiszowe, 
Michał Jankowski – gitara aku-
styczna, Bartek Krawczak – perku-
sja, Krzysztof Łangowski – gitara 
elektryczna, Mariusz Sprutta – gi-

tara basowa, śpiew, Tomek Urban 
– skrzypce, a Ellorien - Monika Ad-
amczyk, Sabina Bielszuk, Barba-
ra Czerpak, Anna Janicka, Maja 
Kowalska, Milena Kretschmer, 
Joanna Markiewicz, Izabela 
Sycińska, Katarzyna Szubert, Ela 
Szymańska, Marta Zielińska. 

 Barbara Lesiewicz

23 lutego w Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (MBP) w Bielawie 
odbyło się drugie spotkanie z cy-

Miejska Biblioteka Publiczna
„Mama uczy cyferek”

klu „Nauka poprzez zabawę”. Tym 
razem Lech Tkaczyk - autor ba-
jek muzycznych i słuchowisk edu-

kacyjnych dla dzieci, właściciel 
Wydawnictwa Astrum, wprowa-
dził przedszkolaki z Niepublicz-
nego Przedszkola Montessori i 
Ekologicznego Przedszkola Nie-
publicznego oraz ich nauczyciel-
ki: Elżbietę Rybaczuk i Krystynę 
Bednarczyk do świata cyferek. 

Autor bawił się z dziećmi w 
amatorski teatrzyk na podstawie 
scenariusza do własnej bajki pt. 
„Mama uczy cyferek”. Mali aktorzy 
podeszli do swoich ról z wielkim za-
angażowaniem i radością, co po-
zwoliło im szybko nauczyć się li-
czyć.  

„Misie” i „Wędrowniczki” obej-
rzały audiowizualną bajkę „Mama 
uczy cyferek” w celu powtórzenia i 
utrwalenia poznanych cyferek. 

Na zakończenie spotkania 
przedszkolaki zrobiły sobie pamiąt-
kowe zdjęcia z Lechem Tkaczy-
kiem oraz ustawiły się w długą ko-
lejkę po autograf od pisarza.

Dzieci wracały do przedszko-
la w wesołym nastroju, a panie na-
uczycielki wyraziły chęć przyjścia 
na kolejne spotkanie z cyklu „Na-
uka poprzez zabawę”. 

Aleksandra Orda

23 lutego w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki w Bielawie odbyły się 
eliminacje miejskie wojewódzkiego 
konkursu recytatorskiego PEGAZIK. 
Do konkursu zgłoszono14 uczestni-
ków z bielawskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Jury w składzie 
Anna Zychowicz i Jarosław Flor-
czak bardzo wysoko ocenili poziom 
konkursu i o końcowej ocenie decy-
dowały dosłownie drobne „szczegó-
ły” w prezentacjach utworów.

ELIMINACJE MIEJSKIE MŁODYCH RECYTATORÓW – PEGAZIK 2012
Werdykt jury: kategoria 

„młodsi” - 1. Michał Nowakowski 
SP 10, 2. Angela Wisłocaka SP 4, 
3. Julia Pastuszka SP 10, katego-
ria „starsi” - 1. Paweł Surma G1, 
2. Weronika Krystek G2, 3. Ad-
rianna Granzow G1, wyróżnienie 
Krystian Kubiak G3.

Wszyscy laureaci będą repre-
zentować Bielawę w eliminacjach 
powiatowych.

22 marca odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Bez emocji ani 
rusz!” z uczniami kl. IV-V ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Bibliotekarka Jolanta 
Pawlak z działu dziecięco-młodzie-
żowego Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie przygotowa-
ła materiały na temat pozytywnych 
emocji - zachwycie i podziwie. 
Uczestnicy zajęć na podstawie 
wierszy „Podziw” i „Zachwyt”, czy-
tanych przez autora Tadeusza Ros-
sa, poznali w jakich sytuacjach 
mogą się one pojawić i jaki wpływ 
najczęściej wywierają na osobę 
przeżywającą oraz na jej najbliż-
sze otoczenie.  Być zachwyconym 
to być zadowolonym, radosnym, 
szczęśliwym, oczarowanym i weso-
łym. Trzeba dążyć do jak najczęst-
szego przeżywania tych uczuć. 

Nauczycielki Dorota Wansze-
wicz i Justyna Pawłowska przepro-
wadziły zabawę „Chcę ci powie-
dzieć coś miłego”. Dzieci podawały 
dłoń osobie obok siedzącej i mówi-
ły, co w niej lubią. Zrobiło się bar-
dzo miło. Cytaty - „W ludziach wię-
cej rzeczy zasługuje na podziw niż 
na pogardę”, „Jeśli chodzi o mnie, 
wystarcza mi podziw dla tajemnic 
przyrody”, „Zachwyt chwyta pięk-
no za rękę” - uporządkowały nasze 
wypowiedzi o podziwie nad pracą 
innych i zachwycie nad urokami 
świata przyrody. Zajęcia przepla-

tane były rozwiązywaniem zaga-
dek rysunkowych o zwierzętach, 
poznaniem magicznego ogrodu 
malarza Claude’a Moneta oraz ry-
sowaniem kolorowych jajek. Warto 
obsypywać się pochwałami i pa-
trzeć z podziwem/zachwytem na ta-
lenty innych i spróbować ich naśla-
dować. Książka Danuty Zawadzkiej 
„Gorgoś Wynalazca na tropie wła-
snego talentu” opowiada o skrza-

Podziw równy zachwytowi
cie, który postanawia wyruszyć aż 
na koniec świata, by odnaleźć to, 
co zgubił. Gorgoś odkrywa, że ta-
lent jest w jego wnętrzu i zawsze 
można go wykorzystać, by komuś 
pomóc. Fragmenty mini powieści 
czytane znakomicie przez Dorotę 
Wanszewicz, zaciekawiły dzieci na 
tyle, że zechciały pożyczyć książkę 
i poznać dalsze przygody skrzata.     

  Jolanta Pawlak
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Tematem lutowego spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) 
była współczesna proza polska. 
Klubowicze wymienili się wrażenia-
mi z lektury najnowszej powieści 
Huberta Klimko-Dobrzanieckiego 
„Bornholm, Bornholm”. Rozmawia-
no także o kontrowersyjnych książ-
kach młodego i uznanego pisarza 
- Michała Witkowskiego.

Twórczość Huberta Klimko-Do-
brzanieckiego jest nam dobrze zna-
na. To właśnie autorowi „Stacji Bie-
lawa Zachodnia” poświęcone było 
pierwsze spotkanie bielawskiego 
DKK w listopadzie 2009 r. Ostatnia 
jego książka „Bornholm, Bornholm” 
została wysoko oceniona zarówno 
przez krytykę, jak i czytelników. Po-
wieść opowiada dwie na pozór odręb-
ne historie. Bohater pierwszej, Horst 
Bartlik, to przytłoczony swoim nud-
nym życiem nauczyciel biologii. Dru-
gi bohater to młody mężczyzna, który 
czuwa przy szpitalnym łóżku pogrą-
żonej w śpiączce matki. Opowiada jej 
o swoim nieudanym życiu, za które ją 
obwinia. Co łączy oba wątki? Zachę-
cam wszystkich do przeczytania naj-
nowszej książki Klimko-Dobrzaniec-
kiego, chociaż rozczaruję wszystkich 

szukających sensacyjnych informacji 
o naszym mieście. Tym razem nie 
znajdziemy żadnej wzmianki o Bie-
lawie. Klubowiczom powieść na ogół 
się podobała, a autor wydał nam się 
bardziej dojrzały.  Klimko-Dobrza-
niecki mistrzowsko opisuje skompli-
kowane relacje międzyludzkie, jed-
nak przedstawiany przez niego obraz 
toksycznych i zaborczych kobiet sta-
je się nazbyt przewidywalny.

Na spotkaniu rozmawiano 
także  o Michale Witkowskim. Inteli-
gentne książki tego autora zaskaku-
ją i szokują. Niewątpliwie wywierają 
ogromne wrażenie i nie pozosta-

wiają czytelnika obojętnym. Najgło-
śniejsza z jego książek, „Lubiewo”, 
porusza budzący wiele emocji temat 
homoseksualizmu w Polsce. Zachę-
cam do sięgnięcia po wspomnia-
ne już „Lubiewo”, „Barbarę Radzi-
wiłłównę z Jaworzna-Szczakowej”, 
„Margot” czy „Drwala”. 

A już za miesiąc (29 marca 
2012 r.) kolejne spotkanie DKK. 
Tym razem mowa będzie o wyjąt-
kowej kobiecie, której wspomnienia 
wywołały istną burzę czyli Danuta 
Wałęsa i jej „Marzenia i tajemnice”.

Zapraszamy!
Izabela Fiedler

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach
Hubert Klimko-Dobrzaniecki po raz drugi. Michał Witkowski po raz pierwszy… lecz nie ostatni.

5 marca we Wrocławiu od-
był się Finał Dolnośląski Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w koszykówce 
dziewcząt szkół podstawowych. W 
finale wystąpiły 4 drużyny Mistrzów 
Stref województwa dolnośląskiego. 
Strefę wałbrzyską reprezentowała 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
10 w Bielawie. Wszystkie spotkania 
były bardzo emocjonujące i stały na 
wysokim poziomie sportowym.

Wyniki turnieju: 1 miejsce- SP 
2 Zgorzelec, 2 miejsce- SP 67 Wro-
cław, 3 miejsce- SP 10 Bielawa, 4 
miejsce- SP 2 Przemków.

Trenerem drużyny SP 10 w 
Bielawie jest Tomasz Jazowski.

I kilka słów o turnieju.
Po zaciętej rywalizacji po mię-

dzy szkołami z całego wojewódz-
twa dolnośląskiego, wyłoniono czte-
ry najlepsze drużyny z Wrocławia, 
Przemkowa, Bielawy oraz Zgorzel-
ca. Reprezentacja Bielawy nie ocze-
kiwała takiego sukcesu, aczkolwiek 
zarówno zawodnicy jak i trenerzy 
wierzyli w odniesienie zwycięstwa. 
Składy były wypełnione bardzo do-
brymi zawodniczkami, które zmie-
rzyły się w finale wojewódzkim. Me-
cze dostarczały naprawdę sporo 
emocji. Dziewczęta z każdą minutą 
meczu były coraz bardziej zmęczo-
ne, ale walczyły do samego końca. 
Starcia pomiędzy drużynami były 
wyrównane, do ostatniego gwizd-
ka sędziego można było spodzie-
wać się wszystkiego. Reprezen-
tantki Bielawy zacięcie walczyły o 
każdą piłkę, lecz w ostatnim meczu 

z  SP 67 (WKK Wrocław) zabrakło 
naprawdę niewiele. Czwarta kwar-
ta meczu zakończyła się wynikiem 
14:14 , po czym sędzia zarządził 
dogrywkę, w której dwupunktową 
przewagę uzyskały reprezentantki 
Wrocławia. Zawodniczki obu ekip 
uścisnęły sobie dłonie, a następnie 
wspólnie przystąpiły do ceremonii 
wręczenia medali. Ostatecznie na-
sze dziewczęta zostały przyozdo-
bione brązowymi medalami (za trze-
cie miejsce). 

Poziom całych zawodów był 
bardzo wysoki. Zawodniczki repre-
zentowały swoją grą to, czego na-
uczył ich trener, ale także pokazały 
nam jak potrafią być zdyscyplino-
wane i zawzięte i że lubią to co ro-
bią. Najlepszą zawodniczką z na-
szej drużyny okazała się Weronika 
Woźna, która w pełni zasłużyła na 
ten tytuł.

Zawsze mogło być lepiej, 
ale trzeba być dumnym z tego co 
się ma i ćwiczyć dalej, aby na ko-
lejnych zawodach zdobyć jeszcze 
więcej. Dziewczyny swój sukces 
zawdzięczają regularnym ćwicze-
niom na sali, ale bez dobrego tre-
nera raczej nic by nie osiągnęły. 
Pan Tomek włożył naprawdę wiele 
pracy i serca w swoją drużynę. Bez 
wahania można powiedzieć, że 
pan Jazowski stworzył grupę osób, 
która pod nadzorem trenera, na sali 
jest jedną, wielką rodziną.

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY 
KAŻDY WYBRANY CEL. 

         Nikola Lor

Medale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 
dziewcząt dla SP 10 w Bielawie

4 marca w Luboniu pod Po-
znaniem odbyły się III Polish  Cham-
pionship Gold Team Open w bra-
zylijkim ju jitsu. W zawodach tych 
startowało 5 zawodników z naszego 
powiatu: Sebastian Pigłowski (JU-
NIOR Dzierżoniów), Mateusz Mar-
kowski (Sowa Pieszyce), Mateusz 
Urban, Oskar Czop oraz Norbert 
Warchoł (Bielawianka Bielawa). W 
tym dniu nasi zawodnicy walczyli ze 
zmiennym szczęściem. Na pierw-
szy ogień poszedł Norbert Warchoł 
70kg. który niestety przegrał swój 
pojedynek przez decyzję sędziego. 
Następnie na tatami wkroczył Seba-
stian Pigłowski -64kg któremu udało 
się wywalczyć brązowy medal. Po 
wyrównanych walkach na punkty, 
swoje pojedynki przegrali natomiast 
Oskar Czop 69kg – Juniorzy oraz 
Mateusz Urban 82 kg. Ostatni z na-
szych zawodników startujący w tym 
dniu Mateusz Markowski 76kg do-
starczył nam najwięcej emocji. Ma-
teusz sukcesywnie rozkręcał się w 

tym turnieju z walki na walkę. Pierw-
szy pojedynek wygrał wyraźnie na 
punkty, aby w drugim poddać swo-
jego przeciwnika. W swojej trzeciej 
walce Mateusz musiał ostro się na-
pocić, by wygrać na punkty. W wal-
ce półfinałowej nasz zawodnik pro-
wadził pojedynek, jednak przeciwnik 
niefortunnie upadł mu na kolano po-
wodując kontuzję. Mateusz niestety 
musiał wycofać się z pojedynku, co 
zakończyło jego udział w turnieju. 

- Zawody muszę uznać za uda-
ne, gdyż kolejny raz wracamy z waż-
nej imprezy sportowej z medalami. 
Szkoda bardzo kontuzji Mateusza, 
gdyż w tym dniu rozgrywał świet-
ne zawody. Mógł spokojnie pokusić 
się o zwycięstwo w turnieju. Nieste-
ty, swój pojedynek przegrałem przez 
decyzję sędziego. Ciężko mi ocenić 
czy byłem lepszym czy gorszym za-
wodnikiem w tym pojedynku, ale ża-
łuję że nie było dogrywki w walce, 
która zakończyła się wynikiem 2-2 – 
powiedział Norbert Warchoł.

Dwa brązy fajterów z powiatu !

W dniu 25. lutego w Starej Kamienicy Odbył się 
Turniej Zapaśniczy „II IZERY CUP” w ramach Ogól-
nopolskiej Ligi Młodzików i Mocowaniu w Zapasach 
Styl Klasyczny. W turnieju brało udział dziesięć klu-
bów z Polski oraz trzy kluby zagraniczne - w sumie stu 
osiemdziesięciu zawodników, Nasz klub reprezento-
wali: grupa starsza Patryk Sieradzki, Grzegorz Majkut, 
Sebastian Habas, Adrian Magdziarz, Damian Nurkie-
wicz, Daniel Romanowicz, grupa młodsza Daniel Pa-
kosz, Przemysław Kazubek, Jakub Kruk, Kamil Woj-
tala, Dominik Śmiechowicz, Jakub Krężałek, Krystian 
Adamski, Sebastian Moskal, Piotr Stolarczyk, Seba-
stian Szyngier, Bartłomiej Potyrała.

Zajmowane miejsca medalowe i punktowane:
Patryk Sieradzki I Miejsce Waga 38 kg.
Grzegorz Majkut I Miejsce Waga 42 kg.
Sebastian Habas I Miejsce Waga 73  kg.
Adrian Magdziarz I Miejsce Waga 32  kg.
Przemysław Kazubek II Miejsce Waga 42  kg.
Krystian Adamski II Miejsce Waga 35  kg.
Sebastian Moskal III Miejsce Waga 50  kg.
Daniel Pakosz III Miejsce Waga +60  kg.

Kolejny rok i kolejne sukcesy naszych Bielawskich Zapaśników!
Sebastian Szyngier III Miejsce Waga +60  kg.
Piotr Stolarczyk III Miejsce Waga 27  kg.
Bartłomiej Potyrała VI Miejsce Waga 32  kg.
Jakub Krężołek V Miejsce Waga 42  kg.
 Trenerzy i Opiekunowie: Władysław Stolarczyk, 
Jacek Zamirski, Marcin Kujawa, Tomasz Jasiński, 
Grzegorz Potyrała, Krystian Kruk.

   Opracował: 
   Grzegorz Majkut

W dniu 17-19. lutego w Dani 
odbył się Turniej Kadetów w Zapa-
sach stylu Klasycznym, w którym 
reprezentacja naszego kraju zajęła 
pierwsze miejsce. Polskę reprezento-
wało dziesięciu zawodników, a wśród 
nich Dawid Kuczyński zawodnik Klu-
bu ZKS „BIELAWIANKA” Bielawa, 
który zdobył srebrny medal. I pomy-
śleć, że ten zawodnik jeszcze trzy 
lata temu chciał całkowicie zrezygno-
wać z uprawiania tego sportu, jedynie 
determinacja trenerów: Artura Czy-
pionki, Kamili Tygielskiej oraz wice-
prezesa Jacka Zamirskiego doprowa-
dziła do tego, że Dawid po półrocznej 
przerwie zaczął trenować  ponownie. 
Wielki ukłon w stronę Dawida i jego 

trenerów. To nie lada osiągnięcie zo-
stać reprezentantem kraju. Noś tego 
Orzełka z dumą i honorem Dawid. 

Skład reprezentacji Polski: 1. 
42 Tomaszewski Michał AKS Piotr-
ków Tryb, 2. 46 Bir Sebastian Cartu-
sia Kartuzy, 3. 50 Tokarski Damian 
Orlik Wierzbica, 4. 54 Kuczyński 
Dawid Bielawianka Bielawa, 5. 58 
Rdzanek Igor Olimpijczyk Radom, 
6. 63 Mejer Oskar Cartusia Kartu-
zy, 7. 69 Klimek Dawid WKS Śląsk 
Wrocław, 8. 76 Ołówko Piotr Legia 
Warszawa, 9. 85 Boniecki Patryk 
Legia Warszawa, 10. 100 Mikołaj-
czyk Adrian Legia Warszawa

 Opracował:
 Grzegorz Majkut

BIELAWSCY ZAPAŚNICY 
NA POKAZACH SZTUK WALKI 
w ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

W dniu 3 marca w Ząbkowi-
cach Śląskich odbyły się pokazy 
sztuk walki, na które został zapro-
szony klub ZKS „BIELAWIANKA” 
Bielawa. Nasz klub reprezentowały 
dzieci z najdłuższym stażem i umie-
jętnościami: Sylwia Moskal, Sandra 
Moskal, Sebastian Moskal, Grzegorz 
Majkut, Patryk Sieradzki, Remigiusz 
Wiśniewski, Sebastian Habas, Ja-
kub Krężołek, Wojciech Suchecki, 
Damian Nurkiewicz. Pokazy popro-
wadził trener Władysław Stolarczyk.

 Opracował:
 Grzegorz Majkut 

Srebrny medal dla Dawida Kuczyńskiego
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No i stało się to, co so-
bie założyliśmy przed sezo-
nem, mistrzostwo III ligi i wy-
grane wszystkie spotkania. 
Sezon 2011/2012 kończymy z 
dorobkiem 53 punktów na 54 
możliwe do zdobycia i z tyl-
ko trzema straconymi setami. 
Gratulacje dla zespołu z Wo-
łowa, który jako jedyny urwał 

Bielawiance punkcik oraz dwa sety. Trzeci stracony set to za-
sługa drużyny KS Milicz. W ostatnim meczu III ligi Bielawian-
ka Bester pokonała na wyjeździe zespół IKAR Legnica 3:0

Ikar Legnica - Bielawianka Bester  0:3 (-21, -23, -11)
Skład Bielawianki: B. Jerzyk, K. Kurpiel, P. Skibicki, 

P. Borkowski, B. Szymeczko, D. Pacioch, J. Budziński 
(Libero), oraz K. Stryczniewicz, W. Malczewski, M. Pola-
kowski, P. Sidor, P. Dobrzański. 

Końcowa tabela III ligi dolnośląskiej w sezonie 
2011/2012 znajduje się na stronie http://www.bielawianka-
siatkowka.pl/index.php?i=52

Przed nami teraz najważniejszy cel do zrealizowania, 
czyli awans zespołu do II ligi. Teraz czas mozolnych przygo-
towań do turnieju półfinałowego w Sulechowie, a więc trzy-
majcie kciuki aby wszystko poszło tak jak sobie założyliśmy. 

*****
Bielawianka liderem po pierwszym turnieju w Sulechowie

Dla wszystkich naszych kibiców mamy bardzo dobrą 
wiadomość, bowiem pokonaliśmy bardzo silnych akademi-
ków z Gliwic 3:0 w setach do 20, 17 i 21. W innym spotkaniu 
pierwszego dnia gospodarz turnieju Orion Sulechów uległ 
drużynie z Dobrzynia Wielkiego 1:3. Tak więc po pierwszym 
dniu zajmujemy pierwsze miejsce i oby tak do końca.

KŚ AZS Politechniki Śląskiej - Bielawianka Bester 0:3 
(-20, -17, -21)

Skład Bielawianki: Kurpiel, Jerzyk, Skibicki, Borkowski, 
Szymeczko, Dobrzański, Budziński (libero) oraz Pacioch.

Po meczu powiedział drugi trener Bielawianki Jarosław 
Dusza: „Zgodnie z przewidywaniami zespół AZS-u Politech-
niki śląskiej okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem. 
Mecz wygrany przez naszych zawodników był bardzo do-
brym widowiskiem a poziom gry był zdecydowanie wyższy 
niż w pierwszym pojedynku tego turnieju pomiędzy Sulecho-
wem a Dobrzeniem Wielkim. Zawodnicy w stu procentach 

zrealizowali założony plan taktyczny i dzięki dobremu roz-
poznaniu przeciwnika mecz układał po dyktando Bielawian. 
W jutrzejszym dniu nasz zespół czeka mecz z Dobrzeniem 
Wielkim, Przeciwnik wydaje się mniej wymagający jak Gliwi-
ce, ale to jest turniej, w którym należy walczyć od pierwsze-
go do ostatniego gwizdka i nie można lekceważyć żadnej 
drużyny.”

Na trybunach w Sulechowie pojawiła się dosyć spora 
grupa kibiców z naszego regionu, za co bardzo dziękujemy.

*****
Bielawianka wygrała turniej półfinałowy o II-gą ligę

Na dzień przed końcem turnieju w Sulechowie już te-
raz wiadomo kto zajmie pierwsze miejsce. Tą drużyną jest 
Bielawianka Bester !!! Stało się tak dzięki zwycięstwu Bie-

lawianki nad TOR-em Dobrzeń Wielki 3:0 (20, 14, 21) oraz 
straconym secie Politechniki Śląskiej w meczu z Orionem 
Sulechów (mecz wygrały Gliwice 3:1). Dzięki temu turniej fi-
nałowy o wejście do II-giej ligi odbędzie się w dniach 13-
15.04.2012 w Bielawie !!!

Na razie jeszcze nie wiadomo z kim nam się przyjdzie 
zmierzyć w turnieju finałowym w Bielawie, bowiem w innych 
grupach walka jeszcze trwa. Na pewno trafimy na zwycięzcę 
półfinałowego turnieju w Warszawie (grupa 3) oraz na dwa 
zespoły z drugich miejsc turniejów półfinałowych w Łodzi 
(grupa 1) i Gdańsku (grupa 5). Jak będzie już wiadomo któ-
re to zespoły, od razu zamieścimy tę informację na naszej 
stronie internetowej oraz na profilu Bielawianki Bester na fa-
cebooku.

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  SIATKÓWKI

Klub Sportowy Bielawianka - Bester Bielawa serdecz-
nie zaprasza na treningi piłki siatkowej chłopców z roczników:

1998 r. i 1999 r. – treningi odbywają się  we wtorki i czwartki 
w godzinach między 15:45 a 17:15 w sali sportowej Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie na os. Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywają się we wtorki i 
czwartki w godzinach między 17:30 a 19:00 w sali sporto-
wej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. 
Szkolnej 5

Zajęcia prowadzi doświadczony trener z Wałbrzycha, 
pan Jarosław Dusza (tel. 502 266 840). 

Treningi oczywiście są bezpłatne. Zapraszamy !!!
Dziękujemy za owocną współpracę naszym sponso-

rom, partnerom oraz patronom medialnym i zachęcamy tak-
że inne instytucje do współpracy. Zapraszamy na naszą stro-
nę: www.bielawianka-siatkowka.pl

Wygrane mecze od pierwszej do ostatniej kolejki III ligi !!!

INFORMACJA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie informuje, że zajęcia z Nordic Walking od      
26 marca odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00 – 19:00.
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13 – 15.04
ALE CYRK godz.17.00 prod. DUŃ
Akrobaci, atleci, czarodzieje, 

iluzjoniści. Cyrk od zawsze pasjo-
nował psa Ozorka. Sympatyczny 
czworonóg oddałby ostatnią kość 
za szansę występu na arenie. Ko-
rzystając z pomocy przyjaciela - 
małego chłopca Wiktora i jego we-
sołej koleżanki Kaji - zgłasza się do 
wielkiego konkursu dla cyrkowców. 
Jednak, zanim Ozorek udowodni 
światu, że szczekacze to najlepsi 
fikacze, musi zmierzyć się z łobu-
zem, zwanym Żabą, który chce po-
rwać utalentowanego psa i zostać 
jego treserem. W dodatku dzielna 
psina zakochuje się po same uszy 
w uroczej pudliczce. Czy zakocha-
ny kundel zdobędzie serce psiej 
piękności i zostanie gwiazdą

RZEŹ godz.19.00 prod. FRA
Dwie nowojorskie pary: Alan 

(Christoph Waltz) i Nancy (Kate 
Winslet) oraz Michael (John C. Re-
illy) i Penelope (Jodie Foster). Zda-
wałoby się, że wszystko je łączy. 
Nienaganne maniery, wysoki stan-
dard życia i satysfakcja z uczących 
się w najlepszych szkołach dzieci. 
Wszyscy czworo mogą uważać się 
za elitę amerykańskiej socjety. Kie-
dy ich dzieci wszczynają bójkę, na 
pozór niewinne spotkanie rodziców, 
zorganizowane celem wyjaśnienia 
sprawy, przerodzi się w lawinę po-
tyczek i wzajemnych złośliwości.

20 – 22.04
EFHA FESTIWAL NIEZA-

LEŻNYCH FILMÓW FANTA-
STYCZNYCH I HORRORÓW

27 -29.04
ODROBINA NIEBA 

godz.19.00 prod. USA
Jedna z najbardziej pożą-

danych aktorek Hollywood – Kate 
Hudson – wciela się w beztro-
ską singielkę Marley, która po se-
rii przelotnych romansów poznaje 
wreszcie mężczyznę swoich ma-
rzeń, przystojnego doktora Julia-
na – w tej roli główny konkurent 
Antonio Banderasa do miana laty-
noskiego amanta wszech czasów 
– Gael Garcia Bernal. Pech spra-
wi, że to właśnie z jego ust Marley 
dowie się, że jej życie zawisło na 
włosku... Czy uczucie okaże się sil-
niejsze od przeszkód, stawianych 
przez kapryśny los?

   kom lg

MOKiS  informuje i zaprasza
2  kwietnia (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Goya – życie i twórczość art-

ysty w burzliwych czasach.”. wykład  Karoliny Żelazek-Szeskiej - Te-
atr-kino MOKiS

g.16.00 – ZACZAROWANY  ŚWIAT BAJEK – spektakl premierowy 
Dziecięcego Studia Teatralnego - Teatr-kino MOKiS 

4 kwietnia (środa)

17.00 - Rozstrzygniecie konkursu na jajo z klasą i jajo z fantazją – 
wręczenie nagród – galeria Korytarz 

12 kwietnia (czwartek)
g.12.00 – Międzyszkolny Konkurs „Odkrywca  skarbów Bielawy” – 

Teatr Kino-Mokis 

13 kwietnia (piatek)
Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy
zapraszają na uroczystości
72. rocznicY ii deportacji na sybir
Program uroczystości:      
godzina 11.00 - Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę  
po mszy: przemarsz z Kompania Honorowa WP na Plac Kombatantów  
godzina 12.15 - Uroczystości pod Obeliskiem na Placu  Kombatantów
Wysłuchanie  hymnu państwowego 
Wystąpienie okolicznościowe  Przewodniczącego RM Leszka Stróżyka
Apel Poległych 
Salwa Honorowa                          
Złożenie kwiatów
Wysłuchanie Hymnu Sybiraków

g.19.00 – Witold Gombrowicz - IWONA KSIĘŻNICZKA BURGUN-
DA – premierowe widowisko grupy teatralnej MOKiS „Biel’arte” – reżyse-
ria: Anna Zychowicz – Teatr Kino MOKiS  

16  kwietnia (poniedziałek
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  Spotkanie z profesorem Ja-

nem Miodkiem - Teatr-kino MOKiS

18  kwietnia (środa)
g.10.00  – KUŻNIA TALENTÓW 2012 – Wojewódzki Przegląd Ama-

torskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP. W programie wystąpią 
młodzi artyści piosenkarze, zespoły oraz kabarety prezentując zróżnico-
wany repertuar sceniczny. Równolegle w galerii KORYTARZ wystawione 
będą prace plastyczne obejmujące: rysunek, malarstwo, rzeźbę, fotogra-
fię i rękodzieło artystyczne. Teatr Kino MOKiS  

20 –21   kwietnia (piątek -sobota)
III EFHA FESTIWAL Ogólnopolski Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycz-

nych i Horrorów – skierowany głównie do twórców niezależnych (amatorów i zawo-
dowców). Konkursowe pokazy filmowe, warsztaty  realizacyjne, spotkania z twór-
cami i publicystami polskiego Kina. Gośćmi  imprezy będą znakomity scenarzysta 
Jerzy Harasimowicz oraz aktor Jarosław Boberek Teatr Kino MOKiS  (więcej obok)

23  kwietnia (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Uniwersytety Trzeciego Wieku 

i nowe formy integracji społecznej” - wykład  Stanisława Warmuza - 
Teatr-kino MOKiS

25  kwietnia (środa)
g.18.00  – FOTOBUS – wernisaż wystawy fotograficznej uczestników kur-

su Wyższej Szkoły Fotografii z Wrocławia. Podczas spotkania wręczenie cer-
tyfikatów ukończenia kursu, który był prowadzony w MOKiS. Galeria Korytarz

27  kwietnia (piatek)
g.10.00  – WYGRAJ SUKCES – eliminacje okręgowe corocznego 

konkursu piosenkarskiego – organizowanego przez Spółdzielcze Cen-
trum Kultury i Tarnobrzeski Dom Kultury - Teatr-kino MOKiS  

28  kwietnia (sobota)
g.18.00 – NOCTUA FESTIVAL – koncert zespołów – organizator 

TPB - świetlica ogródków działkowych ul. Sportowa – wstęp cegiełka 

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00 - sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00  - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30  - sala prób
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00  - sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina  - sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 - sala prób
Taniec HIP-HOP – wtorki, czwartki  19.00 (młodzież) środy g.17.30 (dzieci) - scena
Kapela BIELAWSKA–  środy – 16.00 -  sala Piastowska 18 IIp.

Tradycyjnie w kwietniu widzowie 
będą mogli przekonać się co dzieje się 
na polskiej scenie niezależnego kina z 
gatunku SF i horror. Czy w tym roku 
znajdzie się film na miarę ubiegłorocz-

nego zwycięzcy, filmu Marka Kurzoka 
POKÓJ? Kto zrealizuje najlepszą etiu-
dę filmową w ramach konkursu Fanta-
stycznie Nakręcone Słowa?  

Miejski Ośrodek Kultury i Sztu-
ki w Bielawie wraz z portalem fil-
mowym STOPKLATKA ,  wydaw-
nictwem FABRYKA SŁÓW oraz 
Bielawską Agencja Rozwoju Lokal-
nego zaprasza na III Festiwal Nie-
zależnych Filmów Fantastycznych i 
Horrorów. Otwieramy polskim twór-
com filmowym możliwość prezen-
tacji swojego dorobku, oceny przez 
fachowe jury oraz przez festiwalo-
wą publiczność. W tym roku festi-
wal o tyle ważny, ze organizowa-
ny przy współpracy z Europejskim 
Stowarzyszeniem Filmowym, któ-
rego reprezentantem jest dystrybu-
tor europejskiego kina niezależnego 
SPECTATOR. Jeśli wśród nagrodzo-
nych filmów znajdą się wartościowe 
produkcje, SPECTATOR nie wyklu-
cza wprowadzenia ich do dystrybu-
cji w polskich kinach i klubach filmo-
wych. Wszystko w rękach twórców. 

W dniu, kiedy piszemy ten tekst, 
zostało przesłanych ponad 30 filmów, 
a termin składania produkcji mija 2 
kwietnia. Dlatego spodziewamy się 
sporej liczby projekcji konkursowych.

O tym, że festiwal zyskał na 
randze niech świadczą nazwiska te-
gorocznego składu Jury. Zasiadają w 

nim, tradycyjnie, redaktor  Krzysz-
tof Spór, przedstawiciel portalu 
STOPKLATKA, współorganizatora 
konkursu FNS, znany scenarzysta, 
wielokrotnie nagradzany na festiwa-
lach krajowych i zagranicznych( film 
„300 mil do nieba”), członek Euro-
pejskiej Akademii Filmowej Cezary 
Harasimowicz,  aktor teatralny i fil-
mowy, mistrz polskiego dubbingu ( 
min. znakomity dubbing postaci króla 
lemurów Juliana z filmu MADAGA-
SKAR ) Jarosław Boberek, aktor 
teatralny i filmowy Grzegorz Mosto-
wicz-Gerszt oraz pisarz, twórca te-

„eFHa Festiwal” odsłona trzecia

lewizyjnych programów kulturalnych, 
krytyk filmowy, redaktor działów kul-
tury w tygodnikach WPROST i NEW-
SWEEK Kamil Śmiałkowski. 

Przypominamy, że na prezen-
tacje można wejść na podstawie za-
kupionych karnetów w cenie 5 zł.

Oprócz prezentacji filmowych, 
dla zainteresowanych, odbędą się 
warsztaty filmowe. W tym roku doty-
czyć one będą montażu i udźwięko-
wienia filmów. Te dwie techniki odgry-
wają bardzo ważna rolę w realizacji 
produkcji z gatunku SF i horror. Zaję-
cia prowadzili będą, znany z poprzed-
nich edycji Adam Kwiatek (obecnie 
pracuje nad głośną i bardzo oczeki-
waną produkcją pt. „OBŁAWA”) oraz 
Michał Kamiński, który realizował 
dźwięk na planie wielu seriali i filmów 
telewizyjnych (TWARZĄ W TWARZ, 
NAZNACZONY, KASIA I TOMEK czy 
film Cezarego Pazury WEEKEND 
). Udział w zajęciach jest odpłatny. 
Koszt 20 zł za dwa dni zajęć. Zapisy 
przyjmuje MOKiS do dnia 12 kwiet-
nia. Ilość miejsc ograniczona.

Poza pokazami konkursowy-
mi odbędą się spotkania z przed-
stawicielami jury, którzy opowiedzą 
o pracy nad produkcjami filmowy-
mi, odbędą się prezentacje gło-
śnych polskich animacji z firmy 
Platige Image. Będą to produkcje 
wielokrotnie nagradzane na mię-
dzynarodowych festiwalach i nie-
dostępne oficjalnie w internecie:

KINEMATOGRAF – nomino-
wanego do Oscara Tomasza Bagiń-
skiego, PATHS OF HATE – Damiana 
Nenowa (znakomita animacja pokazu-
jąca jedną z walk lotniczych podczas II 
Wojny Światowej ) oraz LEKCJA NIE-
SKOŃCZONOŚCI – Bartłomieja Kiki 
i Jakuba Jabłońskiego. Trailery tych 
filmów można zobaczyć w internecie, 
a z działalnością Platige Image zapo-
znać się na stronie www.platige.com. 
Po raz kolejny pojawią się przedstawi-
ciele polskiego odłamu Legionu 501, 
czyli miłośników serii STAR WARS, 
którzy zaprezentują swoje stroje i za-
proszą do wspólnej zabawy. 

Organizatorzy festiwalu za-
praszają również do wspólnej para-
dy fantastycznej. Każdy będzie mógł 
przygotować swój fantastyczny lub 

przerażający strój i pojawić się na 
Placu Wolności. Na chętnych będą 
czekać charakteryzatorki, które wy-
konają „makabryczny” makijaż. 

Szczegóły i wszelkie informa-
cje na afiszach i na stronach: mokis-
bielawa@wp.pl, efha@efha.pl.

W sprawie zapisów na warsz-
taty filmowe należy dzwonić pod 
numer 74 83 35 333 lub pisać na 
e-majl efha@efha.pl.

„eFHa Festiwal” - 21-22 
kwietnia 2012 r. Teatr Robotniczy 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
ul. Piastowska 19a


