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Reforma systemu oświaty nie 
może czekać – to najważniejsze 
przesłanie Sudeckiego Konwentu 
Prezydentów, Burmistrzów i Wój-
tów ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej. 
Jak bardzo palącym problemem 
dla samorządów jest finansowanie 
szkolnictwa, można było się prze-
konać właśnie na Sudeckim Kon-
wencie, który tym razem gościł w 
Bielawie.

Po to, by głos władz lokal-
nych w tej sprawie był bardziej sły-
szalny, zaproszono do udziału w 
spotkaniu parlamentarzystów z na-
szego regionu. W konwencie wzię-
li udział posłowie: Tomasz Smo-
larz, Andrzej Dąbrowski, Monika 
Wielichowska i Anna Zalewska 
oraz senatorowie: Stanisław Ju-
rcewicz i Wiesław Kilian. 

Parlamentarzyści otrzyma-
li od samorządów wyraźny sy-
gnał, że uciekanie od niezbędnych 
zmian w oświacie nie jest wyjściem 
z sytuacji. Wszystkie gminy i powia-
ty mają bowiem ten sam problem 
– koszty utrzymania przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
rujnują lokalne budżety. Prezyden-
ci, burmistrzowie i wójtowie zwra-
cali uwagę na to, że polski rząd 
przekazuje samorządom subwen-
cję, która nie pokrywa nawet pensji 
nauczycieli, nie mówiąc już o utrzy-
maniu budynków, kosztach remon-
tów i inwestycji. Co więcej, gminy 
bez pomocy państwa muszą same 
utrzymywać przedszkola. 

Jednak największą dyskusję 
wywołała Karta Nauczyciela, usta-
wa z 1982 roku regulująca między 
innymi warunki pracy i płacy na-

uczycieli. Włodarze gmin podkre-
ślali, że płace pedagogów stano-
wią od 75% do 85% wydatków na 
oświatę. Problemem dla budżetów 
według samorządowców są rów-
nież przywileje nauczycieli. Pełno-
płatne roczne urlopy należące się 

pedagogom trzy razy w ciągu ka-
riery zawodowej, dodatki wyrów-
nawcze dla nauczycieli, którzy nie 
osiągnęli minimalnej płacy usta-
lanej przez Ministra Oświaty oraz 
zwiększanie wynagrodzeń kadry 
pedagogicznej, również finansują 
samorządy, a nie ZUS i rząd. 

Samorządowcy stwierdzi-
li jednoznacznie, że nie mają nic 
przeciwko dobrze zarabiającym na-
uczycielom, ale udział państwa w 
finansowaniu szkolnictwa musi być 
zdecydowanie większy. Jeśli się to 

nie zmieni, gminy nadal będą do-
kładać ze swoich budżetów do mi-
nisterialnych subwencji nawet po 
kilkanaście milionów złotych. 

Niż demograficzny ale przede 
wszystkim dramatycznie niskie 
subwencje, zmuszają samorzą-

dy do likwidowania kolejnych pla-
cówek oświatowych. W tym roku 
przestanie istnieć w sumie oko-
ło 800 szkół w całym kraju. Widać 
więc, że jest to problem systemo-
wy, z którym parlament musi się 
zmierzyć. Samorządowcy stwier-
dzili jednoznacznie, że obecne za-
mykanie szkół tak naprawdę reali-
zuje rząd rękoma władz lokalnych. 

Podczas Sudeckiego Kon-
wentu włodarze gmin wniosko-
wali o ogólnopolską debatę w tej 
sprawie z przedstawicielami rządu 
i polskich samorządów. Szeroko 
dyskutowano również o tym żeby 
niezależnie od ewentualnych dzia-
łań podjętych w sprawie zmian w 
systemie oświaty przez parlamen-
tarzystów, wnieść do Sejmu projekt 
ustawy w drodze obywatelskiej ini-
cjatywy ustawodawczej. 

Konwent odbył się 20 lutego 
w Bielawie, jego gospodarzem był 
burmistrz Ryszard Dźwiniel, a spo-
tkanie prowadził przewodniczący 
Sudeckiego Konwentu Wojciech 
Murdzek, prezydent Świdnicy. 

  Łukasz Masyk

Reforma oświaty, zmiany w karcie 
nauczyciela i większa subwencja

Jednym z tematów posiedze-
nia Komisji Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, która 
odbyła się 7 lutego, była ekologia 
i poszanowanie środowiska na-
turalnego. W posiedzeniu komisji 
uczestniczył na zaproszenie wice-
burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, 
który zaprezentował osiągnięcia 
naszego miasta w dziedzinie edu-
kacji ekologicznej.

Radnych sejmiku zaintereso-
wała nie tylko innowacyjna ścieżka 
kształcenia, ale także inwestycje 
ekologiczne, których próżno szukać 
w innych miastach, województwa. 
Po wysłuchaniu prezentacji oraz 
obejrzeniu filmu „Bielawa – mode-
lowe miasto ekologiczne”, członko-
wie komisji przyjęli zaproszenie do 
zwiedzenia Centrum Odnawialnych 

Źródeł Energii, Szkoły Leśnej oraz 
Interaktywnego Centrum Poszano-
wania Energii w Bielawie. 

Cieszy fakt, że coraz częściej 
ważne instytucje zajmujące się te-
matyką środowiskową, dostrzegają 
osiągnięcia Bielawy w zakresie eko-
logii. Nasze działania wybijają się na 
tle innych gmin, które również stara-
ją się angażować w kwestie posza-
nowania środowiska naturalnego. 
Pod koniec ubiegłego roku Bielawa 
miała okazję prezentować się na 
„Dolnośląskim Międzysektorowym 
Forum Ekologicznym”, w którym 
uczestniczyli m.in. przedstawicie-
le Ministerstwa Środowiska, Urzę-
du Marszałkowskiego, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  Łukasz Masyk

Radni dolnośląskiego sejmiku 
zainteresowani ekologią w Bielawie

Nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Bielawy, która odbyła się 22 
lutego podsumowała wielotygodnio-
wą debatę publiczną poświęconą 
Gimnazjum nr 3. W minionym cza-
sie bowiem władze miasta konsulto-
wały ze społecznością szkolną moż-
liwość likwidacji placówki przy ulicy 
Lotniczej. Kadra pedagogiczna, ro-
dzice oraz uczniowie wyrazili sprze-
ciw wobec tej propozycji. Jednocze-
śnie podczas dyskusji, która miała 
miejsce w Gimnazjum nr 3, jednym z 
kompromisowych rozwiązań podda-
wanych przez rodziców, było doko-
nanie wygaszenia placówki, zamiast 
natychmiastowej likwidacji. 

Biorąc tę opinię pod uwagę, 
burmistrz Bielawy przedłożył Radzie 
Miejskiej na środowej sesji projekt 
uchwały, mówiący o stopniowym 
wygaszeniu Gimnazjum nr 3. Rada 
po wysłuchaniu opinii licznie przy-
byłych na sesję rodziców, przed-
stawicieli nauczycielskich związków 
zawodowych i samych uczniów, 
poddała tę uchwałę pod głosowa-
nie. Projekt poparło dziewięciu rad-
nych, jeden radny zagłosował prze-
ciw przedłożonej uchwale, a jeden z 
rajców wstrzymał się od głosu. Za-

stanawiającym jest fakt, że swojej 
opinii na temat projektu uchwały nie 
wyrazili w głosowaniu radni PO, PiS 
oraz części SLD. Rajcy tych formacji 
tuż przed głosowaniem nad uchwa-
łą poprosili o przerwę, po czym wy-
szli z sali i już na nią nie wrócili. 
Uchwała, która została przyjęta na 
wczorajszej sesji oznacza, że obec-
ni uczniowie gimnazjum dokończą 
edukację w swojej placówce, a pro-
ces wygaszania szkoły potrwa do 
2014 roku. Po tej dacie funkcjono-
wać mają w mieście publiczne Gim-
nazja nr 1,2 i 5 oraz Gimnazjum 
Zespołu Szkół Społecznych i Gim-
nazjum Szkół Niepublicznych. . 

W trakcie obrad Rada Miejska 
przyjęła również uchwałę w sprawie 
przekształcenia Przedszkola Pu-
blicznego nr 7 przy ulicy Klonowej 
w placówkę niepubliczną. Na ko-
niec rada zagłosowała za uchwałą, 
która przekształca Przedszkole Pu-
bliczne nr 3 przy ulicy Gen. Grota 
Roweckiego w pierwszy w Bielawie 
Publiczny Żłobek. Otwarcie publicz-
nego żłobka było możliwe dzięki po-
zyskaniu przez miasto funduszy ze-
wnętrznych z programu „Maluch”.

  Łukasz Masyk 

Gimnazjum nr 3 zostanie wygaszone

„Kobiety są niewyjaśnioną tajemnicą. I jednym z cudów świata.” - Nora Roberts
 

8 marca – DZIEŃ KOBIET
W dniu, w którym świętujemy nieprzemijające piękno i urok kobiecości, pragniemy wszystkim Mieszkan-

kom Bielawy złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, jak najwięcej powo-
dów do radości, pogody ducha i długiej szczęśliwej przyszłości.

Życzymy również, by zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu 
i trosce o innych. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej cierpliwości, wyrozumiałości i zdeterminowania nawet w 
najbardziej trudnych sytuacjach. 

Dziękujemy, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.
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BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa.

A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem geodezyj-

nym100/1, Obręb Północ, o powierzchni 3008 m², użytek RIIIa, ujawniona w KW 
nr 15430.  Działka ma kształt prostokąta, położona jest w „dolnej” części miasta 
przy ulicy Ceglanej,  niedaleko drogi  wojewódzkiej  nr 384 -  ul. Żeromskiego. W 
otoczeniu znajduje się pełne uzbrojenie, sieć wodociągowa znajduje się bliżej uli-
cy Żeromskiego. Przy południowo - zachodniej granicy  przez działkę biegnie sieć 
energetyczna  i gazowa. Dojazd do działki zapewniony jest drogą gruntową. W 
sąsiedztwie  znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa. Dla tego obszaru 
nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, a studium 
opisuje ten obszar jako teren skoncentrowanej działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 126.200,00 zł /słownie: sto dwadzieścia 
sześć tysięcy  dwieście złotych/.                                                    

B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem geodezyj-

nym100/2, Obręb Północ, o powierzchni 6180 m², użytek RIIIa, ujawniona w KW 
nr 15430.  Działka  ma kształt trapezu, położona jest w „dolnej” części miasta przy 
ulicy Ceglanej,  niedaleko drogi  wojewódzkiej  nr 384 -  ul. Żeromskiego. W oto-
czeniu znajduje się pełne uzbrojenie, sieć wodociągowa znajduje się bliżej ulicy 
Żeromskiego. Przy granicach działki biegnie sieć energetyczna  i telekomunikacyj-
na. Dojazd do działki zapewniony jest drogą gruntową. W sąsiedztwie znajduje się 
zabudowa przemysłowo – usługowa. Dla tego obszaru nie obowiązuje plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Bielawy, a studium  opisuje ten obszar jako 
teren skoncentrowanej działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 258.000,00 zł /słownie: dwieście pięćdzie-
siąt osiem  tysięcy   złotych/.  

                                          
1. Nieruchomości są  wolne od długów i obciążeń.
2. Do cen uzyskanych w przetargach doliczony zostanie podatek VAT 

w wysokości 23%. 
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść 

przelewem na rachunek Gminy Bielawa : Bank Zachodni WBK SA. O/Biela-
wa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065  najpóźniej w dniu 19.03.2012r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Gminy Bielawa. 

3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. 

4. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

-  dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
   - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosow-

nych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w 
przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadają-
cych osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu 
z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o na-
bywaniu 

      nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r, Nr 167, poz.1758 
z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu nota-
rialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu no-
tarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 
2284 0000 0005 8600 0060.

8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nie-

ruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz 
uzbrojeniem terenu.

10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia tech-
nicznego, nabywca przełoży je uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. 
Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na 
wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do 
nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geo-
technicznych gruntu.

11.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udzie-

la Referat Gospodarki  Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 (II p), 
tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i za-
budowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie 
pokój nr 18 ( II p),  tel. 74- 832-87-51.

Przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele samorządu, sektora bankowe-
go oraz instytucji publicznych, wzię-
li udział 8 lutego w Radzie Liderów 
Lokalnych. W spotkaniu, które od-
było się w Bielawskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, uczestniczyli 
również Sandra Singer i Łukasz 
Mikołajczyk, z Departamentu Roz-
woju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park.

Tematem zwołanej przez 
Burmistrza Miasta pierwszej w tym 
roku Rady Liderów Lokalnych, były 
możliwości inwestowania na te-
renach Podstrefy WSSE w Biela-
wie przy ul. Grunwaldzkiej oraz w 
Bielawskim Parku Przemysłowym, 
czyli w obszarze wewnątrz al. Jana 
Pawła II. 

Władze miasta wraz z Invest-
-Parkiem chciały zaprezentować 
lokalnemu biznesowi ofertę bie-
lawskiej podstrefy, którą w Europie 
i państwach azjatyckich promują 
podczas misji gospodarczych Pol-
ska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych oraz WSSE. Lokal-
ni przedsiębiorcy mieli więc okazję 
zapoznać się z ofertą bielawskiej 

Rada Liderów Lokalnych
podstrefy ekonomicznej, wachla-
rzem ulg i zwolnień w podatkach, a 
także z formami pomocy w trakcie 
całego procesu inwestycyjnego. 

Wśród miejscowego biznesu 
zainteresowanie wzbudziły tereny 
przeznaczone pod inwestycje we-
wnątrz nowej części obwodnicy. 
Ofertę Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego omówił wiceburmistrz 

ds rozwoju miasta Andrzej Hordyj. 
Obecnie park przemysłowy może 
zaproponować inwestorom 5 dzia-
łek przeznaczonych pod działal-
ność gospodarczą, w tym 3 dział-
ki jednohektarowe oraz 2 mniejsze 
- 0,7ha i 0,5ha. Jak powiedział wi-
ceburmistrz, miasto właśnie uru-
chomiło ich sprzedaż, a cena nieru-
chomości w zależności od wielkości 
gruntu, waha się od 380 tys. zł do 
650 tys. zł. 

  Łukasz Masyk

Komisja Rewizyjna
5 i 19 marca godz. 14.00 – Kontrola wykorzysta-

nia dotacji otrzymanej przez Bibliotekę Miejską w 2011 
roku – wnioski i opinia komisji.

Komisja Budżetu i Finansów
6 marca godz. 14.00 – Przedstawienie efektów 

realizacji projektów inwestycyjnych, w których wyko-
rzystano środki z Unii Europejskiej oraz ich wysokość 
za 2011 r.

27 marca godz. 14.00 - Opiniowanie projektów uchwał.
Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego
8 marca godz. 14.00 – Współpraca Gminy ze 

Starostwem Powiatowym w zakresie inwestycji, jak 
również w aspekcie zagospodarowania obiektów bę-
dących własnością Starostwa, a zlokalizowanych na 
terenie Bielawy.

22 marca godz. 14.00 – Opiniowanie projektów uchwał.

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia
7 marca godz. 14.00 - Ochrona środowiska – 

emisja zanieczyszczeń powietrza.
21 marca godz. 14.00 – Opiniowanie projektów uchwał.
Komisja Promocji Miasta i Współpracy Euro-

pejskiej
21 marca godz. 10.00 – Działania ekologiczne w 

mieście i ich promocja.
Komisja Statutowa
6 marca godz. 16.00 – Omówienie treści projek-

tu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia no-
wego Statutu Miasta Bielawa.

Sesja Rady Miejskiej Bielawy
28 marca godz. 10.00 – Rozpatrzenie projektów 

uchwał, informacja burmistrza miasta, informacja o pra-
cy przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, 
interpelacje, zapytania, wnioski, informacje bieżące.

Marcowe posiedzenia Rady i komisji Rady Miejskiej Bielawy - tematy posiedzeń

Zapłać podatek w Banku Zachodnim lub w Urzędzie
Urząd Miejski w Bielawie informuje wszystkich swoich klientów, że 

Bank Zachodni WBK S.A. (ul. 3-go Maja 34), będzie przyjmował bez żad-
nych opłat bankowych, wpłaty gotówkowe z tytułu podatków oraz opłaty 
wieczystego użytkowania gruntów na rzecz miasta.

Bank Zachodni WBK S.A. będzie przyjmował wpłaty w trakcie całego 
2012 roku. Oczywiście istnieje również możliwość regulowania należności 
podatkowych na rzecz gminy, w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków TPB
Zarząd TPB zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół 

Bielawy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miej-
skiego przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie ( I piętro).

Prosimy wszystkich członków stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Nowoczesne pracownie - in-
teraktywna i komputerowa - trafią w 
najbliższych dniach do Szkoły Pod-
stawowej nr 10. Sprzęt o wartości 
120 tys. zł, z którego skorzystają 
uczniowie i nauczyciele, to efekt za-
angażowania się „dziesiątki” w unij-
ny projekt Dolnośląska e-szkoła.

Bielawska podstawówka otrzy-
ma w sumie 15 komputerów, tablicę 
interaktywną, tablet graficzny, wi-
zualizer, projektor oraz tzw system 
szybkiej odpowiedzi. Nauczycie-
le zostaną wyposażeni w palmtopy, 
które posłużą im do wprowadzania 
ocen swoich uczniów w e-dzienni-
ku. Elektroniczny dziennik zapewni 
rodzicom szybki dostęp do dokład-
nych informacji na temat frekwencji i 
postępów w nauce dziecka, a także 
pozwoli nawiązać ścisły kontakt z na-
uczycielami. Jedną z dodatkowych 
korzyści udziału w projekcie, było za-
instalowanie na terenie szkoły bez-
przewodowej sieci internetowej. 

Po to, by w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie stworzyła Dolno-
śląska e-szkoła, bielawska podsta-
wówka zaangażowała się w projekty, 

dzięki którym odbyły się szkolenia: 
„Lider e-szkoły”, „Nauczyciel e-szko-
ły” oraz „Praktyczne wykorzystanie 
technologii informatycznej w szko-
le”. Z kolei uczniowie uczestniczyli 
w wycieczkach dydaktycznych, za-
jęciach pozalekcyjnych i w wyjaz-
dach do MultiCentrum. Specjalnie 
dla uczniów przygotowano także 

Bielawska „dziesiątka” - dolnośląską e-szkołą
koła zainteresowań - „Mistrz kompu-
tera”, „Młody przyrodnik-odkrywca”, 
czy chociażby zajęcia wyrównaw-
cze „W krainie liczb”. Warto podkre-
ślić, że Szkoła Podstawowa nr 10 w 
Bielawie, jest jedną z 82. placówek w 
województwie, która włączyła się do 
projektu Dolnośląska e-szkoła. 

  Łukasz Masyk

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się 1 kwietnia 2012 r.
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09 lutego uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie wzięli udział 
w Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim Poezji Sybirackiej, zorga-
nizowanym przez Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie Gór-
nej i Związek Sybiraków Koła Zie-
mi Dzierżoniowskiej. Ich występ 
zakończył się dużym sukcesem. 
Paweł Surma recytował wiersz 
Wandy Sieradzkiej pt. „Syberia”  
i zajął II miejsce. Adrianna Gran-
zow za interpretację utworu Jacka 
Kaczmarskiego pt. „Wigilia na Sy-
berii” zdobyła III nagrodę. 

Uczniowie, biorąc udział w 
konkursie, mieli okazję poznać 
wartościową poezję o tematyce sy-
birackiej, ale także piękną i wzru-
szającą recytacją oddali pamięć 
tym, którzy zesłani na „nieludzką 
ziemię” już nigdy nie ujrzeli ojczy-
zny. Opiekunami artystycznymi 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI SYBIRACKIEJ

Pawła i Ady są panie Małgorzata 
Jagielska i Małgorzata Siewiera. 

Laureatom i nauczycielom 
serdecznie gratulujemy!

Zajęcia, które mają miejsce 
się w Leśnej Szkole, stały się nieja-
ko tradycją w Ekologicznej Szko-
le Podstawowej nr 7. Do tej pory 
odbywały się jednak w jesienno – 
wiosennej scenerii i nie budziły tak 
wielu emocji, jak było tym razem…

Dnia 15 lutego wszyscy 
uczestnicy zaplanowanej na ten 
dzień wyprawy edukacyjnej spo-
glądali z niepokojem w niebo, po-
nieważ aura wyjątkowo nie sprzy-
jała wyjściom w teren. Śnieżyca, 
silny wiatr i niska temperatura od-
straszyłaby niejednego śmiałka – 
ale nie dzielnych i żądnych przy-
gód uczniów z klasy szóstej, a i ich 
wychowawczynię z Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7. 

Po dotarciu na miejsce dzie-
ci rozpoczęły zaplanowane na 
ten dzień zajęcia. Dowiedziały się 
wielu interesujących rzeczy na te-
mat zmian zachodzących w lesie 
podczas trwania zimy. Wszyscy 
wchłaniali nową wiedzę, a miła i 
przyjazna atmosfera dodatkowo 
sprzyjała niezwykłemu zaangażo-
waniu uczniów, choć wyznaczone 
do wykonania zadania nie należały 
do prostych. Nikt jednak nie podda-
wał się i z dumą prezentował swoje 
efekty pracy.

Kolejnym działaniem było tro-
pienie śladów zwierzyny na łonie 
natury. Wszyscy uczestnicy eks-
pedycji z pewną dozą obaw pode-
szli do realizacji tego zadania, po-
nieważ warunki atmosferyczne nie 

były najłatwiejsze, ale… Bez ryzyka 
nie ma zabawy, więc postanowili-
śmy zmierzyć się z wyzwaniem. Za-
opatrzeni w odpowiednie akcesoria 
pozwalające tropić ślady zwierząt, 
wyruszyliśmy na zimową wypra-
wę. Pomysł okazał się być strzałem                                                   
w dziesiątkę. Piękne słońce, które 
przegoniło śnieżne chmury, sprawi-
ło, że wyprawa nabrała niezwykłe-
go kolorytu. Uczniowie z ogromną 
radością podziwiali uroki zimowej 
scenerii.

Wykonywali powierzone im 
zadania z pasją i zaangażowaniem. 
Udało się nam dostrzec stado mu-
flonów, zająca posilającego się w 
pasiece. Niestety, nie znaleźliśmy 
tropów zwierzyny, ponieważ wiatr 

Siódemkowe tropienie zimy 
– czyli z wizytą w Leśnej Szkole

udaremnił te próby, ale i na to zna-
lazło się rozwiązanie. Dzięki gipso-
wym odlewom, uczniowie sami wy-
konali szereg śladów w śniegu, co 
wiązało się z ogromną porcją zaba-
wy i śmiechu.

Dodatkowo dzieci w pełni wy-
korzystały warunki, jakie podaro-
wała im pogoda. Nie obyło się za-
tem bez typowych dla tej pory roku 
zabaw, a bitwa na śnieżki i tarza-
nie się w śnieżnobiałym puchu na 
długo zapadnie w pamięci każdego 
uczestnika wycieczki. Uśmiechy na 
twarzach uczniów mówią same za 
siebie – to była niesamowita lek-
cja przyrody! Niejeden chciał, aby 
trwała ona znacznie dłużej!

Zajęcia w Leśnej Szkole cie-
szą się bardzo dużą popularnością 
wśród uczniów Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7. Dzieci z chę-
cią biorą w nich udział a możliwość 
zdobywania wiedzy poza ławką 
szkolną, w bezpośrednim kontak-
cie z przyrodą, dodatkowo uatrak-
cyjnia taką formę nauki. Zimowe 
spotkanie w tej placówce okaza-
ło się być jednak zupełnie inne – 
piękna sceneria i  radosna atmos-
fera sprawiły, że wyprawa, która 
zapowiadała się być ekstremalną, 
okazała się fantastyczna. Żadna 
pora roku nie pozwoliłaby na tak 
ścisłe połączenie  rewelacyjnej za-
bawy z edukacją. Wycieczka była 
bardzo udana, a potwierdza to 
fakt, że uczniowie klasy szóstej już 
dopytywali się, kiedy znów będą 
mogli przeżyć podobne chwile w 
Leśnej Szkole.

Kamilla Jelonek

OGŁOSZENIE
Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Zgroma-

dzenie Sióstr Augustianek w Bielawie ogłasza nabór dzieci na rok szkol-
ny 2012/2013. Rekrutacja prowadzona jest codziennie, od 9:00 do 15:00, 
w budynku przedszkola przy ul. Kopernika 2 w Bielawie. Przyjmujemy 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężeniami, autyzmem, 
zespołem Downa, posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego w 
przedszkolu specjalnym.

Więcej informacji dostępnych jest pod numerem 74/ 833-45-28 lub 
na stronie www.augustianki_bielawa.republika.pl

Uczcili rocznicę powstania Armii Krajowej

13 lutego przedstawiciele bielawskich kombatantów: Bronisław 
Wilk – prezes Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP 
oraz wiceprezes Marian Con uczcili 70. rocznicę powstania Armii Krajo-
wej oraz Akcję Burza, składając przy Obelisku wiązanki kwiatów.

Akcja Burza to akcja zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii 
Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji nie-
mieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzo-
na w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944 r., kiedy 
wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 
1939 r., do stycznia 1945 r.

Dnia 21 lutego w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Biela-
wie odbyły się warsztaty promujące 
wolontariat. Do współpracy w reali-
zacji tego projektu szkoła zaprosiła 
koordynatora wolontariatu działa-
jącego przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie, pana Wojciecha 
Kubasika. Z pomocą  pierwszemu 
bielawskiemu wolontariuszowi przy-
były 4 uczennice naszego liceum 
(Magdalena Maźniewska, Barbara 
Dawiskiba, Katarzyna Dawiskiba, 
Katarzyna Kosowska), które od 
dłuższego już czasu czynnie działa-
ją jako wolontariuszki.

Głównym celem spotkania 
było promowanie i kształtowanie 
aktywnych postaw w życiu spo-

łecznym, podniesienie świadomo-
ści społecznej na temat wolonta-
riatu i korzyści z niego płynących. 
Podczas warsztatów młodzież mo-
gła zapoznać się, czym jest wolon-

Warsztaty promujące wolontariat

tariat, jakie przynosi korzyści oraz 
jaki charakter działalności wolonta-
ryjnej istnieje w naszym mieście. 

Zebrani uczniowie oprócz 
prezentacji multimedialnej uczest-
niczyli także w zabawach poka-
zowych, zorganizowanych przez 
bielawskie wolontariuszki, a także 
brali udział w konkursie wiedzy o 
wolontariacie, za które przewidzia-
no ciekawe nagrody ufundowane 
przez koordynatora wolontariatu, 
pana Wojciecha. 

Warsztaty zakończył pan Ro-
bert Bąk, kierownik działu świad-
czeń rodzinnych, alimentacyjnych 
i dodatków mieszkaniowych przy 
OPS w Bielawie, informacją na te-
mat warunków, jakie trzeba spełnić, 
aby w przyszłości można było sta-
rać się o „becikowe”.

10 lutego szkolny teatrzyk 
Dzieci Serca zorganizował oraz 
przeprowadził plebiscyt na Walen-
tynkę  i Walentego. Uczniowie klas 
IV, V i VI spośród wcześniej wyty-
powanych kandydatów wybierali 
poprzez głosowanie najsympatycz-
niejszą dziewczynę, najsympatycz-
niejszego chłopca Szkoły. Tego 
dnia korytarze szkolne były pięknie 
udekorowane olbrzymimi sercami, 
barwnymi afiszami i plakatami. Wy-
bory przeprowadziło 15 Amorków. 
Były ubrane na różowo, miały ró-
żowe kręcone włosy oraz różowe 
skrzydełka, łuki i torby z różnokolo-
rowymi strzałami, koszyczki z czer-
wonymi serduszkami i liścikami.

Kandydatki do tytułu „Walen-
tynka 2012”, wyłonione przez po-
szczególne klasy:

1. Sandra Przybylska
2. Martyna Abram
3. Anna Sobczyńska
4. Anna Matejczyk
5. Aleksandra Kucharska
6. Klaudia Mastalerz 
7. Karina Warzycha

8. Katarzyna Ciszewska
9. Aleksandra Krakowiak
10. Daria Płonka
11. Marta Kaczmarek
Kandydaci do tytułu Walenty 2012, 

wyłonieni przez poszczególne klasy:
1.Maciej Sobecki
2. Michał Błasiak
3. Adam Reński
4. Piotr Jankowski
5. Jakub Cieplechowicz
6. Marcin Stefaniak
7. Adrian Nowak
8. Dawid Brzozowski
9. Oskar Ronkiewicz
10. Oskar Wypych
11. Jan Migut
Zdaniem chłopców naj-

sympatyczniejszą dziewczyną w 
szkole jest Aleksandra Kuchar-
ska, która uzyskała 59 głosów. Ola 
otrzymała tytuł Walentynki 2012.

Za zajęcie I miejsca, ilością gło-
sów 57, w plebiscycie na najsympa-
tyczniejszego chłopca  tytuł  Walen-
tego 2012 otrzymał Oskar Wypych.

 J. M. Jonas
 zdjęcia: Mariusz Tyrcha

WALENTYNKOWY PLEBISCYT
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Nad głową śnieg, na ścianach 
śnieg, na zewnątrz minus dziesięć 
stopni Celsjusza i śnieżyca, a we-
wnątrz przytulnie. Przez okno led-
wo widać ptaki wiszące na „karuze-
lach kul tłuszczowych” walczące o 
miejsce przy posiłku. Przez lornetki 
z werandy obserwować można wę-
drujące stado saren i muflonów od 
jednego paśnika do drugiego.

Najbardziej wytrwali tej zimy 
to uczniowie klasy VIa z Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 
w Bielawie oraz klasy VIc ze Szko-
ły Podstawowej Nr 10 w Bielawie, 
którzy w ekstremalnie trudnych wa-
runkach zechcieli dotrzeć i przeżyć 
niezwykłość szkoły w lesie.

Co się dzieje teraz w lesie? 
Czy wszystko śpi? I poszukiwa-
no odpowiedzi… na pewno ssa-
ki i ptaki szukają pożywienia i jest 
to dla nich trudny czas, na pewno 
zwierzęta są dokarmiane przez go-
spodarzy lasu – leśniczego i myśli-
wych, na pewno to dobry moment, 
żeby nie niszczyć poszczególnych 
warstw lasu przy pozyskiwaniu 
drewna, na pewno dziuplaki zakła-
dają kuźnie i na pewno łatwo roz-
poznawać ślady i tropy zwierząt. 

Nasuwają się też kolejne 
pytania, co decyduje o stadności 
zwierząt, jakie zwierzęta żyją w sta-
dzie, czy mogą być w nim osobniki 
niespokrewnione, jakie mają korzy-
ści z życia w stadzie, co utrudnia 
życie zwierząt w stadzie. A jeże-
li przyjdzie obserwować tylko śla-

dy i tropy zwierząt, to, co można z 
nich „odczytać”. Ułatwieniem było 
ćwiczenie, w którym uczniowie mu-
sieli dopasować określone zdjęcia 
do charakterystyki śladów i tropów 
zwierząt. Zadanie okazało się dość 
trudne, bo rzadko zwracamy uwa-
gę na szczegóły wędrując po lesie.

Nie umknie też uwadze każdy 
głos wydawany przez zwierzęta w 
lesie. Styczeń i luty to czas tokowa-
nia krzyżodzioba, huczki dzika, czy 
cieczki lisa. Była więc okazja po-
znać głosy tych i innych zwierząt, a 
jednocześnie nauczyć się je wabić. 

Szkoła w igloo Niektórzy wykazali tu doskonałą 
umiejętność naśladowania. Istniała 
konieczność poznawania budowy 
zwierząt, po to, żeby można wła-
ściwie określić cechy wyróżniają-
ce poszczególne gatunki spotkane 
w lesie, A, że określenia zapoży-
czane ze słownika myśliwego są 
charakterystyczne, to wprawiały 
uczniów w zdumienie i śmiech (łyż-
ki, świece, szable, siodło, lustro, 

biegi, szpile, skoki badyle, słuchy). 
Spośród uczestników wybrany zo-
stał „ekspert” wyposażony w mo-
dele tropów zwierząt, po to, żeby 
w przypadkach wątpliwych uczest-
nicy mający własne wzory mogli 
upewnić się o właściwym wyborze 
tego charakterystycznego śladu 
na śniegu. Oczywiście przy zacho-
waniu wszystkich zasad tropienia, 
najważniejszym było napotkanie i 
rozpoznanie zwierząt łownych przy 
pomocy lornetki. Każde wejście 
do lasu z określonym celem i za-
daniami, zawartymi w kartach pra-
cy wiązało się z niespodziankami, 
a to, że napotkano na nowe dziu-
ple, zagospodarowane lizawki, żer 
dla dzików, no i dramatyczną sce-
nę kłusowanej owcy muflona przez 
psy. Jeden z uczniów bez namysłu 
powiedział, że „natura nie ma lito-
ści, a głupota ludzka granic”. Jeżeli 
to coś miało znaczyć, to znaczyło 
i wszyscy zrozumieli jak smutne to 
zdarzenie…

BARL – koordynator 
      Szkoły Leśnej

Uczeń Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie - Marcin 
Sepełowski z klasy III a udanie wy-
startował w etapie okręgowym te-
gorocznej XXXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej. Eliminacje 
okręgowe rozegrano we Wrocła-
wiu w dwóch etapach. Najpierw 7 
stycznia 2012 r. najlepsi uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z Dolne-
go Śląska pisali pracę na jeden z 
wybranych tematów. 

W tym roku były to: 
1. Rozwój kultury materialnej 

człowieka w czasach prehistorycz-
nych.

2. Rzym i barbarzyńcy. Obro-
na zachodnich i północnych granic 
cesarstwa od II do V w. 

3. Wielka schizma zachodnia 
i ruch soborowy.

4. Jagiellonowie i Habsbur-
gowie w walce o prymat w Europie 
XVI wieku.

5. Liberalizm, socjalizm, nacjo-
nalizm w teorii i praktyce XIX wieku.

6. Zimna wojna” – geneza, 
przebieg, oceny.

7. Demokracja parlamentar-
na w II Rzeczypospolitej. Charakte-
rystyka i ocena.

8. Sowieckie represje wobec 
przywódców i działaczy podziem-
nego państwa polskiego.

Marcin opracował temat 5 i 
po dokonaniu oceny prac przez Ko-
mitet Okręgowy znalazł się w eta-
pie ustnym w/w olimpiady. W czę-
ści ustnej w dniu 14 stycznia 2012 
r. uczniowie odpowiadali na trzy py-
tania:

1/ z zakresu wybranej spe-
cjalności (dziedziny)

2/ z zakresu podstawy pro-
gramowej (zakres rozszerzony)

3/ z zakresu tematyki pracy 
pisemnej przygotowywanej samo-
dzielnie na etapie szkolnym oraz 
lektur przygotowanych na etap 
szkolny i okręgowy (przynajmniej 5 
lektur, 3 lektury z wykazu Komite-
tu Głównego, 2 lektury zapropono-
wane przez ucznia). Z odpowiedzi 
ustnych Marcin uzyskał maksymal-
ną punktację i znalazł się wśród 
uczniów wytypowanych przez Ko-
mitet Okręgowy do startu w etapie 
centralnym. 

Na początku lutego bieżące-
go roku Komitet Główny Olimpiady 
Historycznej dokonał ostatecznej 
kwalifikacji do zawodów central-
nych. W grupie uczniów mających 
prawo startu w finale centralnym 
znalazł się także Marcin. Gratuluje-
my i życzymy powodzenia podczas 
finału Olimpiady w Gdańsku !

Bardzo dobry start 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej ! 

Ostatnia niedziela karnawału 
to doskonała okazja do spędzenia 
czasu w muzycznym klimacie, a je-
śli do tego dodać jeszcze atmosfe-
rę obchodzonych kilka dni wcze-
śniej Walentynek, to z koncertem 
„Usta milczą, dusza śpiewa” nie 
można było trafić lepiej. Koncert 
pod tym tytułem odbył się w Teatrze 
Robotniczym 19 lutego, a jego wy-
konawcami byli: sopranistka Elż-
bieta Małgorzata Mach i tenor 
Jacek Szymański. Akompaniował 
na fortepianie Piotr Łukaszczyk. 
Na koncert najpiękniejszych arii i 
duetów zaprosił bielawian Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki.

Zostaliśmy porwani w cudow-
ną podróż w krainę operetki i usły-
szeliśmy najsłynniejsze arie, czar-
dasze i duety najwybitniejszych 
kompozytorów tego gatunku mu-
zyki: Immericha (Imre) Kalmana – 
„Księżniczka Czardasza”, „Hrabina 
Marica” i „Księżniczka cyrkówka”, 
Franza Lehara - „Wesoła wdów-
ka” i „Cygańska miłość”, Johanna 
Straussa – „Baron Cygański”, a 
także arię z operetki Lawiny-Świę-
tochowskiego „Panna wodna”. Był 
i przepiękny duet z musicalu „My 

„Usta milczą, dusza śpiewa – kochaj mnie.
Usta milczą, pieśń rozbrzmiewa – kochaj mnie.
Nic nie znaczą słowa, serce lepiej wie.
Twoje oczy mówią mi, że kochasz mnie.”

Fair Lady”, do którego muzykę na-
pisał Frederick Loewe na podsta-
wie sztuki George’a Bernarda Sha-
wa. 

Okazało się przy okazji, że 
świat operetki wcale nie jest nam 
obcy i wspólnie z Jackiem Szymań-
skim zaśpiewaliśmy refren jednej z 
arii: „Wielka sława to żart. Książę 
błazna jest wart. Złoto toczy się w 
krąg. Z rąk do rąk, z rąk do rąk.”

Piękne głosy, wytworne kre-
acje pani Elżbiety i jej serdeczność 
oraz wdzięk, elegancja i szarmanc-

kość pana Jacka to dodatkowe wa-
lory tego koncertu, pod koniec któ-
rego pan Jacek zaśpiewał pieśń 
neapolitańską „O sole mio” (muzy-
kę skomponował Eduardo di Ca-
pua), a wspólnie z panią Elżbietą 
zaśpiewali duet „Barcelona” z ope-
retki „Clivia” Nico Dostala.

Potem były już tylko wiel-
kie brawa i owacja na stojąco. Na 
bis artyści wykonali „Co się dzie-
je, oszaleję” - duet z „Księżniczki 
Czardasza”.  

W to niedzielne popołudnie 
dane nam było znaleźć się w świe-
cie piękna, szyku, wytworności i 
wspaniałych manier, czyli w krainie 
baśni. Trochę szkoda, że po kon-
cercie czekała na nas zwykła co-
dzienność. 

     Barbara Lesiewicz

Koncert najpiękniejszych arii i duetów

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie zaprasza 11 mar-
ca na niecodzienną podróż. EACH-
TRA Multimedialne widowisko peł-
ne muzyki i tańca, owoc wieloletniej 
współpracy zespołu muzyki celtyc-
kiej JRM i formacji tańca irlandzkie-
go Ellorien. Widowisko łączy ele-
menty kultur Irlandii, Szkocji, Walii 
i Bretanii z akcentami nordyckimi, 
czaruje publiczność i zachęca ją do 
podróży wraz z artystami (eachtra 
[wymowa: achtra] oznacza w języ-
ku irlandzkim podróż).

Delikatne choreografie tań-
czone w baletkach, wraz z ener-
getycznym stepem irlandzkim, 
naturalnie komponują się z krajo-
brazami z celtyckich krain, a recyto-
wane fragmenty poezji przesiąknię-
te tradycją gaelickich i bretońskich 
bardów (północy) harmonijnie prze-
platają się z dźwiękami skrzypiec, 
akordeonu, saksofonu, flażoletu, 
pianina, gitar i perkusji.

Ellorien to obecnie jedna z 
najlepszych formacji tańca irlandz-
kiego w Polsce. Każdy występ gru-

py to niepowtarzalna przygoda 
artystyczna pełna wrażeń estetycz-
nych. Ellorien najdobitniej charak-
teryzuje niesamowita fuzja energii 
łącząca efekty trudu i wysiłku tre-
ningowego z radością samego tań-
czenia. Od 2007 roku grupa rozpo-
częła współpracę z Sarah Clark, 
solistką znanych na całym świecie 
spektakli tanecznych Lord of the 
Dance oraz Feet of Flames. Pod jej 
okiem tancerki doskonalą technikę 
oraz kształtują układy choreogra-
ficzne w tradycyjnych rytmach cel-
tyckich 

EACHTRA to niepowtarzalna 
przygoda - lekcja geografii prowa-
dzona słowem, obrazem, muzyką i 
ruchem - wyprawa w czasie i prze-
strzeni, na którą serdecznie zapra-
szamy bielawian.

Spektakl rozpocznie się o godz. 
17.00, trwa 100 minut (dwa akty: 50 i 
50 minut plus 15 minut przerwy ). Bi-
lety w przedsprzedaży (od 23 lutego) 
w cenie 20 zł, w dniu spektaklu 25 zł. 
Ilość miejsc ograniczona. Tel 74 83 35 
333 lub 74 83 33 007.

EACHTRA w Bielawie
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17 stycznia odbyło się pierw-
sze spotkanie pt. „Feryjne spotka-
nia tu i tam”. Bibliotekarka Jolanta 
Pawlak z działu dziecięcego-mło-
dzieżowego Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie zo-
stała serdecznie przyjęta przez 
grupę „Skrzaty” i nauczycielkę Wio-
lettę Kuśnierz w Przedszkolu Nie-
publicznym „Wesołe Krasnoludki”. 
Tematem głównym była bibliote-
ka. Dzieci wysłuchały opowiada-
nia „Franklin i książka z biblioteki” 
o żółwiku, który sam chodził do bi-
blioteki i wypożyczał sobie książ-
ki. Przedszkolaki poznały jeszcze 
inne książki „Tajemnicę biblioteki” 
Martina Widmarka oraz „Koszmar-
ny Karolek czyta książkę” Fran-
cesci Simon.  Dzięki ilustracjom i 
przekazaniu krótkich informacji o 
działalności biblioteki, jako insty-
tucji kultury, dzieci zapamiętały bi-
bliotekę nie tylko, jako budynek, ale 
miejsce pełne książek, które od-
krywają przed nami wiele pięknych 
tajemnic. Nauczycielka Wioletta 
Kuśnierz przedstawiła z malucha-
mi piosenkę o bałwanku a później 
odbyła się zabawa w śnieżki. Ru-
chu i śmiechu było co niemiara. 
Niespodzianką dla przedszkolaków 
było tworzenie z papierowych kulek 
ogromnego bałwana. 

19 lutego dzieci z grupy 
„Skrzaty” z PN „Wesołe Krasno-
ludki” wraz z nauczycielką Wiolettą 
Kuśnierz i Anną Laszczyńską z per-
sonelu technicznego zostały zapro-
szone do Bielawskiej Placówki Mu-
zealnej działającej przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie. 
Pomysłodawczynią podróży śla-
dami przeszłości była bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak.  Na początku 
przedszkolaki rozsiadły się w sta-
rych ławkach szkolnych i wysłu-
chały wiersza „Smutne parowozy” i 
z zainteresowaniem słuchały frag-
mentów powieści dla dzieci „Tajem-
nica mumii” Martina Widmarka o 
pewnym muzeum z Valleby, z któ-
rego ginie najcenniejszy obraz. I 
nareszcie mali goście mogli odbyć 
wycieczkę po wszystkich salach na-
szego muzeum. Anna Węclewska 
oprowadziła dzieci i pokazywała 
różne ciekawe eksponaty. Wiszące 
czy stojące przedmioty dostarcza-
ły coraz to nowych wrażeń np. gip-
sowa rzeźba Lenina, dziwnego 
kształtu odkurzacz, ogromne wagi, 
bardzo stare pianino czy narty. Na 
zakończenie przedszkolaki pięknie 
podziękowały Jolancie Pawlak i An-

nie Węclewskiej za spotkanie gło-
śnym DZIĘKUJEMY! 

Drugi tydzień ferii zimowych 
należał do dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 7 „Kubusia Puchatka”, 
które spotykały się z bibliotekarką 
Jolantą Pawlak z działu dziecięco-
-młodzieżowego Filii nr 2 MBP w 
Bielawie. 24 stycznia pięcio- i sze-
ściolatki z łączonej grupy feryjnej 
(„Prosiaczki” i „Króliczki”) pod opie-
ką nauczycielki Lucyny Szady roz-
mawiały w przedszkolu o bibliotece. 
Przedszkolaki przyswoiły sobie, co 
to jest księgozbiór i poczuły atmos-
ferę panującą w bibliotece, dzięki 
książkom z motywem biblioteki i 
wierszom napisanym przez dzieci 
ze szkół podstawowych z Polski o 
swoich bibliotekach. Dzieci chętnie 
rozwiązywały zagadki rysunkowe 
„Z jakiej bajki ta postać”, wysłucha-
ły wierszy „Ballada o krasnoludku” 
oraz „Duchy spod poduchy” Wandy 
Chotomskiej czytane przez aktora 
Piotra Fronczewskiego. Nauczy-
cielka Lucyna Szady wykonała z 
dziećmi zimową zabawę „Rozru-
szajmy ręce”. Z uśmiechem zakoń-
czyliśmy nasze spotkanie. 

26 stycznia „Prosiaczki” i 
„Króliczki” z PP nr 7 „Kubusia Pu-
chatka” razem z nauczycielką Lu-
cyną Szady i Elżbietą Żyłą z per-
sonelu pomocniczego zawitały do 
bielawskiego muzeum. Goście zo-
stali przywitani przez dyrektora 
MBP i pomysłodawcę Bielawskiej 
Placówki Muzealnej dra Rafała 
Brzezińskiego. Bibliotekarka Jo-
lanta Pawlak przedstawiła weso-
ły wierszyk „W pewnym muzeum” 
Agnieszki Frączek i wypożyczyła 
książkę „Tajemnica mumii” Marti-
na Widmarka do przeczytania w 
przedszkolu. Dzieci chętnie odbyły 
wędrówkę po muzeum. Dyrektor bi-
blioteki w roli przewodnika bardzo 
ciekawie opowiadał dzieciom o ze-
branych przedmiotach w różnych 
działach. Przedszkolaki zadawały 
dużo pytań i spontanicznie okazy-
wały zdziwienie na znane lub nie 
eksponaty np. aparat fotograficz-
ny z kliszą, żelazko z „duszą” czy 
drewniane urządzenie do wytwa-
rzania soku. Nauczycielka Lucyna 
Szady dostała pozwolenie na grę 
na pianinie (pamiętajmy, że mu-
zealne przedmioty nie wolno doty-
kać!). Rafał Brzeziński przekazał 
niezwykle ważne przesłanie, że 
muzea są bezcenne i potrzebne do 
poznania dawnego życia ludzi.  

  Jolanta Pawlak

Feryjne spotkania tu i tam Zabawą „Maskarada” Dzien-
ny Dom Pomocy Społecznej „Ne-
stor” oraz Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy zakończyły tegoroczny 
okres karnawałowy. Warunkiem 
uczestnictwa w zabawie było prze-
branie się, tak więc na balu, który 
odbył się 15 lutego, pojawiły się 
przeróżne postaci, m. in.: kotki, 
wiosenki, krasnale, dama, banan, 
wróżki, śpioszek, góralka, aktorka 
kabaretowa, diabełki, szeryf, ko-
mik, krakowianki, gitarzysta, Ha-
wajka, pajacyk, strach na wróble, 
król, biedronka, Kleopatra, Hindu-
ska, cyganka, pirat, anioł, mafiosi, 
Aladyn, mim, Drakula, Indianka, 
minister Mucha.

Przebrali się także pracowni-
cy obu domów: dyrektor Grażyna 
Smolińska była Śnieżką, a towa-
rzyszyły jej krasnoludki, a kilka pań 
było smerfetkami.

Zaproszeni goście: wicebur-
mistrz Mariusz Pach, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Bielawy 
Mariolla Jonas, radna Stefania 
Pagórska, Barbara Lesiewicz – 
redaktor naczelna „Wiadomości 
Bielawskich” wraz z panią dyrektor 
Grażyną Smolińską musieli wy-
brać najciekawsze i najładniejsze 
stroje. Wybór wcale nie był łatwy, 
ale jury brało szczególnie pod uwa-
gę wkład własnej pracy i pomysł.

W efekcie przyznano na-
grody dla uczestników z każdego 
z domów oddzielnie, przy czym 
wszyscy biorący udział w zabawie 

Zabawa na zakończenie karnawału

otrzymali bilety na koncert „Usta 
milczą, dusza Śpiewa”.

Za najciekawsze stroje NE-
STORA jury uznało: parę krakowia-
nek – I miejsce, ex aequo gitarzystę 
i aktorkę kabaretową – II miejsce, 
III miejsce zajęła minister Mucha. 
Wśród uczestników Środowiskowe-
go Domu Samopomocy zwyciężył 
strach na wróble, II miejsce – maska 
wenecka mima, III miejsce – pajacyk.

Tak się złożyło, że zabawa 
odbywała się dzień po Walentyn-

kach, więc jej uczestnicy przygo-
towali specjalny program o miło-
ści, rozdali wszystkim serduszka i 
karteczki ze słowami Włodzimierza 
Majakowskiego: „Miłość jest ży-
ciem, jego największą wartością. 
To właśnie w niej rozkwitają wier-
sze, czyny i wszystko inne. Miłość 
jest sercem całości. Kiedy ser-
ce stanie, umiera wszystko inne, 
wszystko staje się zbędne, bezuży-
teczne...”.

    Barbara Lesiewicz

W Dniu Zakochanych, 14 lu-
tego, po raz drugi, na scenie bie-
lawskiego MOKiS-u w szranki sta-
nęli wykonawcy piosenek o miłości. 
MINUTKA, bo tak nazywa się festi-
wal, przyciągnął wokalistów z tere-
nu całego Dolnego Śląska. Uczest-
nicy prezentowali piosenki polskich 
autorów i kompozytorów, a oce-
niało ich jury w składzie: Izabella 
Skrybant - Dziewiątkowska -Ter-
cet Egzotyczny, Małgorzata Kuś 
- wokalistka jazzowa, laureatka 
„Szansy na sukces” i Kamila Kłos 
- absolwentka krakowskiej szkoły 
wokalno-aktorskiej. Jurorzy pod-
kreślili wysoki poziom konkursu, 
jak i przyznali, mieli wielki problem 
z wytypowaniem zwycięzcy i zanim 
ogłoszono werdykt, wymieniono 
najbardziej wyróżniających się wy-
konawców.

Laureatkami II Festiwalu Pio-
senki o Miłości MINUTKA 2012 zo-
stały: I miejsce - Emilia Hamerlik z 
Pieszyc, II miejsce - Patrycja Mizer-
ska z Bielawy, III miejsce - Domi-
nika Boczula z Bielawy (z akompa-
niatorem Piotrem Głogowskim).

Zwyciężczyni otrzymała pro-
fesjonalny mikrofon ufundowany 

 Minutka 2012

przez sklep muzyczny RAGTIME, 
pozostałe laureatki wzbogaciły się 
o nagrody finansowe ufundowane 
przez Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie. 

Wśród widzów ogłoszone 
były konkursy walentynkowe (na 

wesoło), podczas których można 
było wygrać nagrody ufundowane 
przez Gabinet Kosmetyczny INFI-
NITY, pizzerię PIZZA ITALY oraz 
sklep BOOM z Bielawy. 

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. 

Szko lny 
teatrzyk Dzieci 
Serca zapre-
zentował niety-
powy program 
- spektakl na 
wzór telewizyj-
nej „Randki w 

ciemno” z udziałem gwiazd wiel-
kiego formatu. W kameralnej wa-
lentynkowej scenerii, dodatkowo 
ubarwionej ślicznymi Amorkami (tu: 
mali „aktorzy” ubrani na różowo, z 
różowymi kręconymi włosami i ró-
żowymi skrzydełkami, z kolorowymi 
koszyczkami bądź srebrnymi łuka-
mi) umawiali się uwielbiani i podzi-
wiani przez młodzież muzyczni jej 
idole. I tak na scenie pojawili się 
„aktorzy” szkolnego teatrzyku wy-
stylizowani na: Katarzynę Rooijens 
(Kayah) - Sandra Nikoniuk, Edytę 
Górniak - Antonina Ralko, Dorotę 
Rabczewską (Dodę) - Oliwia Wol-
ska, Enrique Iglesiasa - Piotr Bro-
nowicki, Michała Szpaka - Ame-
lia Szczepaniak, księcia Williama 
- Radosław Jankiewicz, Justina 
Biebera - Piotr Hamerlik, Britney 
Spears - Patrycja Skwarek. Śpie-
wali oni znane wszystkim przeboje, 

tańczyli do piosenek „Nie daj się” 
czy „Billie Jean”, do piosenek z 
takich hitów filmowych, jak „Love 
story” i „Dirty dancing”. Pod koniec 
programu do aktorów dołączyła pu-
bliczność, wspólnie bawiono się 
na scenie. Wtedy też prowadzący 
program - Ania Sobczyńska oraz 
Michał Błasiak wręczyli dyplomy, 
medale oraz walentynkowe plusza-

Spektakl w konwencji telewizyjnej „Randki w ciemno”
„TAJEMNICZY WALENTY, TAJEMNICZA WALENTYNKA”

ki najsympatyczniejszej dziewczy-
nie - Walentynce i najsympatycz-
niejszemu chłopcu - Walentemu, tj. 
Aleksandrze Kucharskiej i Oskaro-
wi Wypychowi.

Zabawa była wspaniała. Był 
to dzień naprawdę bardzo miły i 
ciepły, bo pełen dobrych uczuć.

J. M. Jonas
zdjęcia: Mariusz Tyrcha
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Otwarty Turniej Zapaśniczy
W piątek 27 stycznia na sali zapaśniczej klubu ZKS Bielawianka 

Bielawa odbył się „Otwarty Turniej Zapaśniczy”. W 16 kategoriach wa-
gowych rywalizowało 49 dziewcząt i chłopców z czterech klubów woje-
wództwa dolnośląskiego. Zmagania na macie pokazały wielkie zaanga-
żowanie oraz wolę walki u zawodników. Otwarcia Turnieju Zapaśniczego 
dokonała dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie Pani Ewa Za-
lewska.

 Wyniki końcowe:
Chłopcy    Dziewczęta   
Kat. - 30 kg   Kat. - 34 kg
1. Kacper Sawicki Pieszyce 1. Olimpia Łosyk  Bielawa
2. Piotr Stolarczyk Bielawa  2. Sylwia Moskal  Bielawa
3. Przemysław Pilarczyk Bielawa 3. Maja Wojnar  Bielawa
Kat. - 33 kg   Kat. - 36 kg
1. Krystian Adamski Bielawa 1. Nikola Wiśniewska Bielawa
2. Bartłomiej Potyrała Bielawa 2. Natalia Kotosz  Pieszyce
3. Piotr Poliński Bielawa  3. Sandra Moskal  Bielawa
Kat. - 34 kg   Kat. - 43 kg
1. Adrian Magdziarz Bielawa 1. Paulina Martyka Pieszyce
2. Norbert Działek Bielawa  2. Dominika Sawicka Pieszyce
3. Patryk Czechowski Bielawa 3. Roksana Łosyk  Bielawa 
Kat. - 37 kg   Kat. - 55 kg
1. Jakub Krężałek Bielawa  1. Klaudia Załuska Bielawa
2. Tomasz Bigos Dzierżoniów
3. Piotr Lubański Dzierżoniów
Kat. - 42 kg   kat. - 43 kg 
1. Przemysław Kazubek Bielawa 1. Brayan Struzik  Bielawa
2. Sebastian Moskal Bielawa 2. Adrian Nurkiewicz Bielawa
3. Dominik Smiechowicz Bielawa 3. Krystian Bednarz Bielawa
Kat. - 50 kg    Kat. - 60 kg
1. Przemysław Spiczakowski Dzierżoniów 1. Daniel Pakosz Bielawa
2. Grzegorz Majkut Bielawa 2. Benbedda Sidali Dzierżoniów
3. Daniel Romanowicz Bielawa 3. Robert Łysoń Dzierżoniów
Kat. - 65 kg    Kat. - 67 kg
1. Damian Szulc Bielawa  1. Wojciech Suchecki Bielawa
2. Wojciech Kindel Pieszyce 2. Sebastian Szynger Bielawa
3. Przemysław Babiarz Bielawa
Kat. - 70 kg   Kat. + 70 kg
1. Patryk Radecki Dzierżoniów 1. Bartłomiej Pestkowski Bielawa
2. Oskar Czop Bielawa  2. Eryk Sitko  Pieszyce
3. Sebastian Habas Bielawa 3. Stanisław Tłuczyński Dzierżoniów

Zawodnicy zajmujący miejsca I - III otrzymali medale oraz dyplomy. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

16 lutego rozpoczął się cykl 
spotkań pt. „Bez emocji ani rusz!”. 
Dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego i ich 
opiekunki Justyna Pawłowska i Do-
rota Wanszewicz serdecznie przy-
witały w progach biblioteki szkol-
nej bibliotekarkę Jolantę Pawlak z 
działu dziecięco-młodzieżowego 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie. Uczniowie kl. IV-V 

Bez emocji ani rusz! Miłość i zazdrość.  

31 stycznia do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie na 
spotkanie z przedszkolakami przy-
szedł  Lech Tkaczyk - autor słu-
chowisk i bajek, edukacyjnych dla 
dzieci. 

Pisarz bawiąc się z dziećmi w 
amatorski teatrzyk, do którego sam 
napisał scenariusz pt. „Jak Pan Al-
fabet do przedszkola maszerował”, 
wprowadził je w świat liter. Mali ak-
torzy podeszli do swoich ról z wiel-
kim zaangażowaniem i radością. 
Przedstawienie pozwoliło im szyb-
ko zapamiętać większą część alfa-
betu. 

Na zakończenie spotkania 
„Misie” z Niepublicznego Przed-
szkola „Montessori” z nauczycielką 
Elżbietą Rybaczuk oraz „Wędrow-
niczki” z Ekologicznego Przedszko-
la Niepublicznego z wychowawcą 
Krystyną Bednarczyk, obejrzały 
audiowizualną bajkę pt. „Jak Pan 
Alfabet do przedszkola maszero-
wał”,  dzięki której mogły powtórzyć 
i utrwalić poznane literki. 

Przedszkolaki zadowolone ze  
spotkania z Lechem Tkaczykiem, 
chcąc podziękować za wspaniałą za-
bawę edukacyjną, podarowały pisa-
rzowi własnoręcznie wykonana laurkę.

  Aleksandra Orda

Miejska Biblioteka Publiczna
„Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”

szukali odpowiedzi na pytania: Co 
to są emocje? Czy zazdrość jest 
zła? Czy miłość może być wielka? 
Każdy potrzebuje opieki i bliskości, 
lecz często sam nie umie je oka-
zać. 

Rozmowa z dziećmi o emo-
cjach pomogła rozpoznać i nazwać 
uczucia - miłość i zazdrość. Na 
planszach uczestnicy szukali buźki 
ukazującej: zazdrość, złość, miłość, 

radość, a następnie każdy przed-
stawiał te uczucia dzięki mimice 
twarzy i ruchem rąk. Bibliotekar-
ka przeczytała wiersz „Żuk stono-
dze zazdrości nóg ogromnej ilości”. 
Zdarza się, że niektórzy zazdrosz-
cząc komuś, żałują, że nie są kimś 
innym lub zazdrościmy cudzych, 
ponoć ładniejszych rzeczy. Ważne 
- „jeżeli poczujesz zazdrość o co-
kolwiek, spójrz w lustro, uśmiechnij 
się, nawet na siłę, i krzyknij: „Za-
zdrość, uciekaj!”. Podczas zajęć 
dzieci opowiadały o tym, co czują 
ludzie, gdy kochają lub lubią innych. 
Miłość to uczucie wielkie, ale i bar-
dzo skomplikowane. Justyna Paw-
łowska i Dorota Wanszewicz były 
niezwykle pomocne w podawaniu 
prostych i krótkich przykładów z ży-
cia swych podopiecznych. Zajęcia 
i książki wykorzystane w nich, zo-
stały przystosowane do możliwo-
ści percepcyjnych dzieci z ośrodka. 
Emocje odgrywają szczególną rolę 
w życiu człowieka, wpływają na 
przystosowanie psychiczne i spo-
łeczne jednostki. Miłym akcentem i 
chwilową przyjemnością były pącz-
ki spożyte na zakończenie spotka-
nia o emocjach.   

  Jolanta Pawlak

                                         MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
Wiadomości Bielawskie     Towarzystwo Przyjaciół Bielawy

        

„JAJO Z KLASĄ”
„JAJO Z FANTAZJĄ”
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 2 KWIETNIA 2012

w MOK i S ul Piastowska 19a 

Regulamin i dodatkowe informacje:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej kategorii wiekowej.

2. Uczestnicy stają do konkurencji indywidualnie, organizator wyklucza grupowe zgłoszenia.
      Każdy eksponat powinien być opatrzony metryczką z: imieniem, nazwiskiem, wiekiem wykonawcy. 
     Organizator nie przyjmuje surowych jaj!

3. Prace należy złożyć w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie, Piastowska 19a  w godz.900 do 1600 
    do dnia 2 kwietnia 2012      informacje: 74 83 33 007, 74 83 35 333

4. Powołana przez organizatora komisja przydzieli dwa pierwsze, równorzędne miejsca w kategorii: „JAJO Z KLASĄ”  
    i „JAJO Z FANTAZJĄ” oraz ew. wyróżnienia jeśli taki będzie werdykt jury.

5. Uczestnik może wystawić do konkursu jajka, które będą startowały w obu kategoriach.

6. Kategorie i kryteria oceny:

    Kategoria I – JAJO Z KLASĄ
        W kategorii tej tytuł „JAJA KLASĄ” zdobędzie te najpiękniejsze i zdobione technikami tradycyjnymi, odznaczające się   
        kunsztem wykonania.
    Kategoria II – JAJO Z FANTAZJĄ
        Główne kryteria oceny to: pomysłowość wykorzystanych materiałów, fantazyjność, wkład pracy własnej, nowatorskość pracy.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – kosze pełne upominków na świąteczne stoły – nastąpi 5 kwietnia 2012
    w Galerii Korytarz o godz. 1700 ( Teatr-Kino, ul. Piastowska 19a)

8. Prace konkursowe przechodzą na własność MOKiSu.  

Tradycyjnie, jak co roku, klub 
Miłośników Poezji Śpiewanej Pozy-
tywka przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej organizował zajęcia dla dzieci 
z całej Bielawy i nie tylko. W tym roku 
odwiedziła klub dziewczynka z War-
szawy i chłopiec z Wrocławia, którzy 
przyjechali do  najbliższej rodziny. Za-
jęcia  prowadzone w klubie  przez pe-
dagoga – animatora Barbarę Pachu-
rę odbywały się trzy razy w tygodniu 
w godzinach od 10.00 do 13.00. Dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach plastycz-
nych, muzycznych i tanecznych. Każ-
dego dnia były przeprowadzane inne 
zajęcia w taki sposób, aby zaskoczyć 
dzieci jakąś nowością. Ulubioną jed-
nak zabawą w grupie była tzw. „sa-
łatka owocowa”, w którą dzieci bawiły 
się  każdego dnia. 

Podczas zajęć odbywały się 
różnego typu zabawy z kręgu anima-

Ferie , ferie i po feriach...
cji, także  konkursy czy  gry zręczno-
ściowe. Dzieci wykonały min. laurki 
dla swoich dziadków i babć, nauczyły 
się robić samodzielnie składane pu-
dełeczka, zrobiły w pojemniczkach 
kompozycje kwiatowe,  duże ramki 
do zdjęć, malowały portrety (…).Jak 
przystało na klub Pozytywka, śpiewa-
ły piosenki przy mikrofonie na scenie 
czy przy akompaniamencie gitary. W 
ostatnim dniu  ferii odbył się bal prze-
bierańców i wszyscy zachwycili orygi-
nalnością stroju.  Na pożegnanie fe-
rii dzieci razem z panią przygotowały 
sałatkę owocową z uprzednio przy-
niesionych przez siebie różnorodnych 
owoców. Na koniec zajęć dzieci otrzy-
mały z  klubu w bibliotece   pamiąt-
kowe dyplomy oraz drobne prezenty, 
które  zostały ufundowane przez Stu-
dio Aleks w Bielawie. 

ZAPRASZAMY W SIERPNIU !!!
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Na dwie kolejki przed zakoń-
czeniem sezonu zasadniczego w III 
lidze już wiadomo kto został zwy-
cięzcą rozgrywek. Choć stawiano 
na nas od dłuższego czasu, to do-
piero teraz na sto procent możemy 
powiedzieć, że zostawiliśmy z tyłu 
wszystkie zespoły. Gratulacje dla 
całego Bielawskiego TEAM-u. Te-
raz przed nami jeszcze dwa spo-
tkania z drużynami ze środka tabeli 
a potem rozpoczynamy intensywny 
okres przygotowań do turniejów o 
II ligę.

Mecz w Wołowie, jak podej-
rzewaliśmy, nie był łatwym spotka-
niem. Najbardziej doświadczony 
zespół w lidze postawił twarde wa-
runki faworytowi z Bielawy i jako je-
dyny zespół urwał naszemu zespo-
łowi 1 punkt, mimo że wygraliśmy 
to spotkanie. Po przegranym pierw-
szym secie na przewagi, dwa na-
stępne wygrała Bielawianka Bester 
i gdy wydawało się, że ponownie 
zgarniemy 3 punkty, wówczas po-
nownie na przewagi wygrywa Wo-
łów. Tie-break to już zdecydowana 
przewaga bielawian i przypieczęto-
wanie zwycięstwa.

Należy dodać, że mecz od-
bywał się w bardzo trudnych wa-
runkach, albowiem na sali OSiR-u 
w Wołowie panowała bardzo niska 
temperatura (około 6-7 oC), co nie 
pomagało ani jednemu, ani dru-
giemu zespołowi. Początkowo ze-
spół Bielawianki miał też problem z 
przyzwyczajeniem się do piłek MI-
KASA, albowiem gramy i trenujemy 
na MOLTEN-ach, podobnie zresztą 
jak większość zespołów w III lidze.

ULTRA OCHRONA TKKF 
Wołów - Bielawianka Bester 2:3 
(25, -22, -23, 24, -7)

Bielawianka Bester wystą-
piła w tym meczu w składzie: K. 
Kurpiel, B. Jerzyk, W. Malczew-
ski, P. Borkowski, P.Dobrzański, 
P. Skibicki, J. Budziński (libero 
1), oraz D. Pacioch, P. Sidor, M. 
Polakowski, K. Stryczniewicz, M. 
Malczewski (libero 2). 

Cały mecz jest do obej-
rzenia w Internecie, za po-
średnictwem You Tube.  
Link do meczu: http://www.you-
tube.com/playlist?list=PL7D374
2D5D95E5BB6&feature=view_all

*****
Bielawianka Bester odebra-

ła Puchar za Mistrzostwo III ligi
W 17 kolejce Bielawianka 

Bester pokonała gładko 3:0 ze-
spół AKS Strzegom, który do Bie-

lawy przybył w bardzo okrojonym 
składzie. Ale nie to było najważ-
niejszym punktem tego sobotnie-
go wieczoru. Do Bielawy bowiem 
przyjechał sam prezes Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Siatkowej, 
aby uroczyście wręczyć naszemu 
zespołowi Puchar za wywalczenie 
mistrzostwa III ligi dolnośląskiej w 
sezonie 2011/2012. Po zakończe-
niu trwającego niecałą godzinę 
spotkania Pan Paweł Wachowiak 
oraz Burmistrzowie Bielawy wrę-
czyli dwa okazałe Puchary naszej 
drużynie, a chwilę później strzeliły 
korki szampana i odbyła się wielka 
feta. Bielawianka Bester dokład-
nie po dziesięciu latach ponownie 
mogła wznieść w górę Puchar za 
wywalczenie mistrzostwa III ligi. 
Z obecnie grających Bielawiance 
zawodników pamiętają to: Krzysz-
tof Stryczniewicz, bracia Wojciech 
i Michał Malczewscy oraz ówcze-
sny zawodnik a obecnie trener - 
Andrzej Zemanek. Bielawiankę 
wówczas prowadził Pan Waldemar 
Szczepanowski z Wałbrzycha.

Bielawianka Bester - AKS 
Strzegom 3:0 (15, 15, 17) 

Bielawianka Bester: K. 
Kurpiel, B. Jerzyk, B. Szymecz-
ko, P. Borkowski, P. Skibicki, P. 
Dobrzański, M. Malczewski (li-
bero), oraz K. Stryczniewicz, D. 
Pacioch, P. Sidor, M. Polakow-
ski.

AKS Strzegom: G. Waży-
drąd, T. Botwina, R. Dywan, M. 
Ważydrąg, K. Brzegowy, Ł. Nie-
ródkiewicz, M. Szydłowski (libe-
ro)

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRE-

NINGI  SIATKÓWKI

Klub Sportowy Bielawianka 
- Bester Bielawa serdecznie za-
prasza na treningi piłki siatkowej 
chłopców z roczników:

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

1997 r. i 1996 r. – treningi od-
bywają się we wtorki i czwartki w 
godzinach między 17:30 a 19:00 w 
sali sportowej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie przy ul. 
Szkolnej 5

Zajęcia prowadzi doświad-
czony trener z Wałbrzycha, pan Ja-
rosław Dusza (tel. 502 266 840). 
Treningi oczywiście są bezpłatne. 
Zapraszamy !!!

Dziękujemy za owocną 
współpracę naszym sponsorom, 
partnerom oraz patronom medial-
nym i zachęcamy także inne insty-
tucje do współpracy. Zapraszamy 
na naszą stronę: www.bielawianka-
siatkowka.pl

Bielawianka Bester mistrzem III ligi dolnośląskiej !!!

28 stycznia zawodnik Muflo-
na Bielawa, Damian Tomalik, za-
jął w Spale II miejsce w mistrzo-
stwach Polski juniorów w 7-boju 
gromadząc 4881 punktów. Damian 
startował bardzo dobrze, ustana-
wiając sześć rekordów życiowych. 
W biegu na 60 metrów uzyskał re-
zultat 7.40 s. Konkurencję skok w 
dal wygrał Kacper Chłond z MOS 
Wrocław, który z wynikiem 6.94 
m. Damian Tomalik uplasował się 
na 3 miejscu z wynikiem 6.52 m. 
W pchnięciu kulą z nasz zawodnik 
uzyskał wynik 11.39 - rekord życio-
wy. Konkurencję skoku wzwyż wy-
grał Damian. Zdeklasował swoich 
rywali wspaniałym wynikiem 1.94 
m. Po pierwszym dniu 7-boju zaj-
mował trzecie miejsce. Drugi dzień 
zaczął się od biegu na 60 metrów 
przez płotki. Damian z nim siódme 
miejsce z wynikiem 8.91 s-rekord 
życiowy. W skoku o tyczce (szósta 
z konkurencja) z wynikiem 4.30 m 
i nowym rekordem życiowym zwy-
ciężył Damian. Drugi zawodnik w 
tej konkurencji -Krzysztof Miara z 
warszawskiego UKS Kusy uzyskał 
aż o 50 cm mniej. Po dwudniowej 

II Miejsce zawodnika ULKS Muflon Bielawa w halowych 
mistrzostwach Polski juniorów

rywalizacji o tytuł Halowego Mi-
strza Polski najważniejsza okazała 
się ostatnia konkurencja - bieg na 
dystansie 1000m. Damian prowa-
dził, po bardzo dobrych skokach 
o tyczce w zmaganiach wielobo-
istów. Przed biegiem na 1000m 
wyprzedzał Kacpra Chłonda, lidera 
od pierwszej konkurencji, o 23 pkt. 
Na najdłuższym dystansie obydwaj 
poprawili rekordy życiowe, szybszy 
o ponad 4 sekundy Kacper odro-
bił straty zdobywając złoty medal 
(4901 pkt) z przewagą 22 pkt. Da-
mian 4881 pkt.          

Halowe mistrzostwa 
województwa juniorów w 

lekkiej atletyce
14 stycznia trzy medale zdo-

byli zawodnicy Muflona Bielawa 
podczas w halowych mistrzostw 
województwa w Jabloncu. Marcin 
Baran zwyciężył w pchnięciu kulą 
w 6 kg z wynikiem 16.67. Damian 
Tomalik w skoku o tyczce zyskał 
3.80 m., i również zdobył złoty me-
dal. Piotr Kuśnierz zdobył brązo-
wy medal w biegu juniorów na 60 
metrów z wynikiem 7.10 s.

Halowy Miting LA 
w Wałbrzychu

Piotr Kuśnierz i Marcin 
Baran odnieśli zwycięstwa w 
halowym mitingu lekkoatletycz-
nym w Wałbrzychu. Piotr w bie-
gu na 60 metrów stanowił re-
kord powiatu z wynikiem 7.09s. 
Marcin pchnął kulę na odległość 
16.65 m.

Największy cykl zawodów w 
narciarstwie biegowym w Polsce, 
„Bieg na Igrzyska” zawitał po raz 
pierwszy na Jamrozową Polanę 
koło Dusznik Zdroju. Zawody połą-
czone były z oficjalnym otwarciem 
zmodernizowanych tras na Jamro-
zowej Polanie. W Biegu na Igrzy-
ska startuje cała czołówka biegaczy 
z Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych. 11 i 12 lutego udział 
wzięła również reprezentacja Bie-
lawy z klubu Muflon Bielawa. Pod-
czas tych zawodów bielawianie za-
prezentowali się w nowych strojach 
startowych, których zakup umożli-
wiło wsparcie Gminy Bielawa oraz 
firm współpracujących z klubem: 
Kros-ski Nartybielawa (sklep, wy-
pożyczalnia i serwis narciarski) i 
Boxmet Medical z Piskorzowa. 

Pierwszy dzień tradycyjnie 
był biegiem w stylu klasycznym, 
ale tym razem ze startu masowe-
go. Biegi były rozgrywane przy 
sztucznym oświetleniu, gdyż obie 
pętle (2,5 km i 1,4 km) są w ca-
łości oświetlone. Dla narciarzy z 
Bielawy nie był to najszczęśliwszy 
dzień. Najpierw Dawid Kucharek 
popełnił błąd i nie ukończył bie-
gu na dystansie 5 km. W biegu na 
10 km Mateusz Łaski od początku 
biegu zmagał się z kontuzją ple-
ców, która uniemożliwiła mu zaję-
cie lepszego miejsca. Ostatecznie 
zajął 6 miejsce, a Grzegorz Kos 5 
miejsce. Drugiego dnia odbyły się 
biegi stylem dowolnym. W kategorii 

junior C, na dystansie 3,9 km Da-
wid kucharek zajął 22 miejsce. W 
kategorii junior A na dystansie 10 
km Mateusz Łaski uplasował się na 
5 pozycji, a Grzegorz Kos wywal-
czył 6 miejsce. Dawid Kucharek na 
co dzień jest uczniem Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie, a Mateusz Łaski 
i Grzegorz Kos są absolwentami 
tej samej szkoły. Do tej pory była 
to jedyna szkoła, która wspierała 
promowanie narciarstwa biegowe-
go na terenie powiatu dzierżoniow-
skiego. Ścisła współpraca z klubem 
Muflon Bielawa powoduje stały 
wzrost zainteresowania tą dyscypli-
ną sportu. 

Bieg na Igrzyska w Dusznikach Zdroju
Od początku roku Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Bielawie wraz 
klubem przyczyniła się do powsta-
nia grupy uczniów tej szkoły, któ-
rzy rozpoczęli przygodę z nar-
ciarstwem biegowym. Grupa ta 
realizuje projekt Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki z zakresu rozwoju 
sportów zimowych. Muflon Bielawa 
na realizację tego zadania otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 8 tys. 
zł. Szkoła udostępniła swoje zaple-
cze, natomiast Gmina Bielawa dofi-
nansowała działalność tej grupy do 
końca roku, tak by również po za-
kończeniu projektu zajęcia się od-
bywały.

Projekt współÞnansowany przez Gminę Bielawa i Powiat Dzierżoniowski

3 i 4 marca w Biela-
wie odbędą się warsztaty 
Gospel. Jest to wyjątkowe 
wydarzenie, które można 
w skrócie opisać jako 2 dni 
pracy, śpiewu i wspólnej 
zabawy zakończone kon-
certem finałowym. Warsz-
taty są zawsze wyjątkowym 
wydarzeniem, które na dłu-
go pozostaje w pamięci 
uczestników i publiczności. 
Muzyka gospel jest inna niż 
każdy inny rodzaj muzy-
ki chóralnej, a nawet - jak 
twierdzą niektórzy - inna 
niż każdy inny rodzaj mu-
zyki. Koncert gospel to nie 
tylko śpiew chóru, ale także 
pozytywna energia i dobre 
przesłanie bijące ze sce-
ny tak mocno, że publicz-
ność zawsze przyłącza się 
do chórzystów w klaska-
niu, ruchu i dobrej zabawie. 
Szczegóły na plakatach.
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2 -4.03
DZIENNIK ZAKRAPIANY 

RUMEM godz.19.00 prod. USA
Paul Kemp (Johnny Depp) po-

rzuca nowojorski hałas na rzecz bło-
giego spokoju rajskiej wyspy Portory-
ko i przyjmuje posadę dziennikarza w 
lokalnej gazecie, prowadzonej przez 
sponiewieranego przez życie redak-
tora Lottermana (Richard Jenkins). 
Umilając sobie czas pokaźnymi daw-
kami rumu, Paul poznaje i błyska-
wicznie traci głowę dla zmysłowej 
Chenault (Amber Heard). Problem w 
tym, że dziewczyna zaręczona jest z 
amerykańskim przedsiębiorcą (Aaron 
Eckhart), który planuje przemienić 
wyspę w swoje prywatne eldorado.

9 – 10.03
KAZNODZIEJA Z KARABI-

NEM godz.19.00 prod. USA
Film oparty na faktach opowia-

da wstrząsającą historię mężczyzny, 
Sama Childersa (Gerard Butler), któ-
ry zaangażował wszystkie swoje siły 
w budowę sierocińca w rozdartej woj-
ną Afryce, a następnie stanął na cze-
le policji, której głównym obowiązkiem 
była ochrona sudańskich dzieci, zmu-
szanych do walki jako żołnierze.

16 i 18.03 (Piątek i Niedziela)
DOM SNÓW godz.19.00 prod. USA
Mający na koncie szereg sukce-

sów wydawniczych Will Attenton (Da-
niel Craig) wyprowadza się ze swoją 
rodziną z Nowego Jorku i zamieszkuje 
w malowniczym domu w Nowej Anglii. 
Gdy wraz z żoną Libby (nagrodzona 
Oscarem za rolę w „Wiernym ogrodni-
ku” Rachel Weisz) oraz dwiema córka-
mi zaczyna się już przyzwyczajać do 
nowego lokum, dowiadują się, że za-
mordowano w nim poprzednią miesz-
kankę oraz jej dzieci.

23 – 25.03
MUPPETY godz.17.00 prod. USA
W czasie wakacji w Los Ange-

les, największy fan Muppetów Walter 
oraz para jego przyjaciół – Gary (Ja-
son Segel) oraz Mary (Amy Adams) 
odkrywają nikczemny plan nafciarza 
Texa Richmana (Chris Cooper). Za-
mierza on zburzyć Teatr Muppetów, 
aby wydobywać ropę, której złoże 
właśnie pod nim odkryto. Chcąc oca-
lić teatr i pomóc w wystawieniu naj-
większego przedstawienia Muppetów 
w historii, Walter, Mary i Gary muszą 
zebrać 10 mln dolarów i pomóc Ker-
mitowi zjednoczyć starą ekipę Mup-
petów, których drogi się rozeszły…

SŁUŻĄCE godz.19.00 prod. USA
Akcja filmu toczy się w stanie 

Mississippi w latach 60. W roli głów-
nej występuje Emma Stone (gwiazda 
hitu kinowego „Zombieland”) grająca 
Skeeter, dziewczynę z dobrego domu 
z południa, która po studiach marzy o 
karierze pisarki. Niespodziewanie wy-
wraca do góry nogami życie swoich 
przyjaciół i mieszkańców rodzinnego 
miasteczka, gdy postanawia przepro-
wadzić wywiad z czarnoskórą służącą 
najzamożniejszych rodzin w okolicy.

30.03 – 1.04
JAK ONA TO ROBI 

godz.19.000 prod. USA
Czterokrotnie nagradzana Zło-

tym Globem Sarah Jessica Parker 
- odtwórczyni roli Carrie Bradshaw, 
najsłynniejszej singielki świata - po-
wraca na ekrany kin, aby udowodnić 
milionom kobiet, że seks to tylko jed-
na z wielu atrakcji w wielkim mieście! 
W długo oczekiwanej adaptacji świa-
towego bestselleru Allison Pearson, 
gwiazda „Seksu w wielkim mieście” 
wciela się w ambitną menadżer Kate 
Reddy, która budzi podziw przyjaciół i 
kolegów z pracy, sprawnie godząc bo-
gate życie rodzinne z zawrotną karierą

kom lg

4  marca (niedziela)
g.17.00 – GOSPEL – koncert  finałowy  uczestników warsztatów 

GOSPEL -  organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej 
Fart z Bielawy przy współudziale Gminy Bielawa  –  Teatr Kino MOKiS

5  marca (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Luise Bourgeois jako dziewc-

zynka, kobieta i artystka”. Wykład  Karoliny Żelazek-Szeskiej - Teatr-
-kino MOKiS

7 marca (środa)
Narodowy Teatr Edukacji - Spektakle dla Szkół - Teatr kino MOKiS
8.30 – PRZYGODY BALTAZARA –  na motywach prozy Stanisła-

wa Pagaczewskiego „Porwanie Baltazara Gąbki”. Teatr żywego aktora.  
kl.1-3 

10.20 - NASZ MIKOŁAJEK CZYLI RZECZ O DOBRYM WYCHO-
WANIU - spektakl zabiera widzów w barwną i ekscytującą przygodę, któ-
ra może się wydarzyć w każdy zwyczajny szkolny dzień. W wesołych 
i rozśpiewanych perypetiach naszych bohaterów młodzi widzowie bez 
trudności dojrzą swoje wesołe przygody, doświadczenia i problemy z ja-
kimi przychodzi im się zmierzyć każdego dnia. Tak jak Mikołajek i jego 
koledzy, Tomek Sawyer i Huckleberry Finn, czy też bohaterowie książek 
E. Niziurskiego („ Siódme wtajemniczenie”, „Sposób na Alcybiadesa”), 
niezmiennie stawiamy sobie te same pytania: gdzie przebiega granica 
między dzieciństwem a dorosłością? Co to znaczy odpowiedzialność? I 
jaką ma wartość prawdziwa przyjaźń? Kl.4-6

12.00 – SKAPIEC wg Moliera - Oprócz osiowych wątków zawar-
tych w dramacie „Skąpiec”, jakimi są: niepohamowana miłość do dóbr 
materialnych tytułowego bohatera i jego egoistyczny stosunek do ota-
czającego go świata, autorzy adaptacji prezentują możliwie najbardziej 
kanoniczną i pierwotną próbę inscenizacji tej sztuki. Wędrowna trupa 
teatralna przygotuje się i odegra przedstawienie molierowskie, razem z 
jego niezrównanym kolorytem i obyczajowością zaczerpniętą wprost z 
XVIII wiecznej tradycji aktorskiej. Szkoły Gimnazjalne

8 marca (czwartek)
g.18.00 – KWIATEK DLA EWY „7”  – koncert z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Kobiet, czyli prezentacje sceniczne wielu  bardziej i mniej 
znanych Panów. Wstęp dla Pań wolny – Panowie za okazaniem kwiatka 
dla Ewy - Teatr-kino MOKiS  

11 marca ( niedziela )
g.11.00 Klub Dobrego Filmu - WOJNA ŚWIATÓW G.H. WELLSA. 

DZIEŃ, KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ AMERYKĄ. Film dokumentalny opo-
wiadający o wydarzeniach z 30 października 1938 roku, kiedy to miliony 
Amerykanów z przerażeniem dowiedziały się, że oto świat stoi w obli-
czu zagłady. Ludzkość została zaatakowana przez przybyszów z kosmo-
su, którzy rozpoczęli masową eksterminację mieszkańców Ziemi. Ludzie 
w panice rzucili się do ucieczki, ulice miast zablokowane zostały przez 
tysiące samochodów. A tę zbiorową psychozę wywołało... słuchowisko 
radiowe „Wojna światów” w reżyserii Orsona Wellesa, wyemitowane w 
przeddzień święta Halloween.

g.17.00 - EACHTRA – koncert widowisko taneczno-muzyczne. 
(więcej o spektaklu obok). Celtycka podróż na szmaragdowa wyspę (Ir-
landia) - spektakl przygotowany z okazji miesiąca Św. Patryka (patrona 
Irlandii). Wystąpią: sekcja JRM i 20 osobowa formacja taneczna  – wstęp 
20 zł. W dniu koncertu 25 zł – Teatr-kino MOKiS  

12  marca (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Zasady refundacji leków i 

środków pomocniczych. Schorzenia narządów ruchu” wykład  Danu-
ty Powierzy - Teatr-kino MOKiS

15 marca ( czwartek)
g.10.00 – XX Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej – 

„Wielkanoc w Poezji” – Teatr-kino MOKiS

17 marca (sobota)
14.00 ROCKMANIA – I Przegląd Zespołów Rockowych „Rockmania”, w 

tym dniu zespoły rockowe z całej Polski zjadą do Bielawy, by wspólnie uczestni-
czyć w imprezie zorganizowanej specjalnie dla nich. Zespoły  zaprezentują róż-
ne odmiany rocka od Punka po Ska, dzięki czemu każdy meloman tego gatun-
ku muzyki znajdzie coś dla siebie. Najlepszy zespół zagra koncert finałowy w 
dniu imprezy oraz zaprezentuje się na tegorocznym Sudeckim Lecie jako jed-
na z gwiazd, dodatkowo dla najlepszego wokalisty oraz zespołu przewidziano 
nagrody pieniężne. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny - Teatr-kino MOKiS

18 marca (niedziela)
g.19.00 – Józef Haydn OSTATNICH SIEDEM SŁÓW ZBAWICIELA NA 

KRZYŻU - widowisko słowno-muzyczne: wystąpią: kwartet im. Wieniawskiego 
w skladzie: Kacper Birula - pierwsze skrzypce, Magdalena Wawrzkowicz - 
drugie skrzypce, Jerzy Birula – altówka, Marzena Drzymała – wiolonczela 
oraz Medard Plewacki – narrator  – wstęp wolny - Kościół WNMP w Bielawie

O utworze: Jak głosi tradycja, dzieło to powstało na specjalne zamówienie 
biskupa Kadyksu. Po raz pierwszy zostało ono wykonane w 1776 roku w koście-
le Santa Queve. Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa, w świątyni spowitej 
kirem ksiądz biskup wypowiadał jedno z siedmiu ostatnich słów Zbawiciela umie-
rającego na krzyżu, następnie wygłaszał krótką homilię, po czym następowała 
zbiorowa modlitwa duchownego i wiernych, w tym czasie rozbrzmiewała muzyka 
sprzyjająca filozoficznej refleksji nad słowami Ewangelii. Ostateczne opracowa-
nie i ukończenie tego dzieła zabrało, nawet tak genialnemu kompozytorowi jak 
Haydn, ponad dwadzieścia lat. Świadczy to niewątpliwie o bardzo osobistym po-
dejściu twórcy do wykonywanej pracy, ukazuje w wyraźnym świetle mistycyzm i 
powagę, którymi pragnie podzielić się autor ze słuchaczami. Wersja, którą pra-
gniemy państwu zaprezentować, pochodzi z 1787 roku i jest opracowana na 
kwartet smyczkowy oraz narratora głoszącego fragmenty  Ewangelii wg Św. Jana 
i Św. Łukasza. By głębiej wyrazić pełen zadumy i tajemnicy charakter prezento-
wanego dzieła wykonawcy przygotowywali się kilka lat do jego wykonania.

19  marca (poniedziałek) 
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku – „Udar, zawał serca – czy można 

temu zapobiec”.  wykład  Alicji  Styś-Izydorczyk - Teatr-kino MOKiS

20 marca (wtorek)
g.19.00 – FRAGUA – koncert zespołu rockowego – Kościół WNMP 

w Bielawie
O zespole: Rockowy zespół chrześcijański, powstał w Łodzi z ini-

cjatywy o. Marcina „Kovala” Kowalewskiego. Nazwa zespołu ściśle wiąże 
się z charyzmatem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, gdyż „fragua” 
to po hiszpańsku „kuźnia”, a do kuźni właśnie św. Antoni Maria Klaret 
porównywał życie duchowe człowieka. Zespół wystąpi w składzie: o. 
Marcin Kowalewski CMF „Koval” - wokal/gitara, Sebastian Ruciński 
- gitara solowa, Kosma Kalamarz - gitara basowa, Przemek Smaczny - 
poerkusja, Paweł Jabłoński - instrumenty klawiszowe. 

21  marca (środa)
g.11.00  – GRECJA WCZORAJ I DZIŚ – turniej wiedzy historyczno-

-współczesnej – współorganizowany z Zespołem Szkół Ogólnokształca-
cych. - Teatr-kino MOKiS

25 marca (niedziela)
g.12.00 – Klub Dobrego Filmu METROPIA reż. Tarik Saleh Futury-

styczna, przerażająca wizja Europy w czasach, gdy kończą się światowe 
zapasy ropy naftowej. Pewnego dnia Roger odkrywa,  że każdy szczegół 
jego życia jest kontrolowany. Animacja science fiction. Głosów postaciom 
użyczyli: Vincent Gallo, Juliette Lewis, Udo Kier, Stellan Skarsgard, Alex-
ander Skarsgard, Sofia Helin. -  Teatr-kino MOKiS

26  marca (poniedziałek) 
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku – „Twórczość kobieca, czyli co 

interesowało pisarki na przestrzeni wieków”.  wykład  Janiny Weretki 
- Piechowiak - Teatr-kino MOKiS

27  marca (wtorek)
od.g.8.00.00  – MASKA ŻAKA – 12  Powiatowy Przegląd Szkolnej i 

Przedszkolnej Twórczości Parateatralnej. - Teatr-kino MOKiS

26  marca (poniedziałek
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Luise Bourgeois jako dziew-

czynka, kobieta i artystka” wykład  Karoliny Żelazek-Szeskiej - Teatr-
-kino MOKiS

28  marca ( środa)
g.18.00 – Marek Cieśla Malarstwo – wernisaż. Wystawa czynna 

codziennie do 14 kwietnia godzinach 9.00 – 15.30 w weekendy (oprócz 
świąt) przed seansami filmowymi – galeria KORYTARZ

29  marca ( czwartek)
g.10.00 – Powiatowy  Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej   –  

Teatr-kino MOKiS

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–  soboty – 14.00 -  sala Piastowska 18 IIp.

W kwietniu: m.in.
Premiera Teatru „Biel’arte” – W.Gombrowicz, „Iwona, Księżniczka 

Burgunda” w reżyserii  Anny Zychowicz
EFHA – Ogólnopolski festiwal filmów fantastycznych i horororów (w tym 

roku jednym z gości imprezy będzie znakomity scenarzysta Jerzy Harasimowicz)

MOKiS  informuje i zaprasza w marcu 


