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Nadzwyczajnie o sytuacji 
Zbiornika Sudety

dokończenie na str. 2

15 maja na wniosek radnych 
Platformy Obywatelskiej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości została zwołana 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, poświęcona aktualnej sy-
tuacji Zbiornika Sudety, a konkret-
nie przedstawieniu przez Burmi-
strza Bielawy działań w okresie od 
2006 roku do chwili obecnej wraz z 
ich udokumentowaniem oraz wysłu-
chaniu właścicieli Zbiornika Sude-
ty – właścicielkę Grażynę Buczek 
reprezentowali na sesji jej mąż An-
drzej Buczek oraz doradca inwe-
stycyjny Jacek Kolibski.

Burmistrz Ryszard Dźwi-
niel omówił wszystkie działania, 
począwszy od momentu nabycia 
zbiornika przez Panią Grażynę Bu-
czek aż do chwili obecnej. Wszyst-
kie spotkania odbywały się z pełno-
mocnikami właścicielki zbiornika. 
W początkowym okresie analizo-
wano różne rozwiązania, ponieważ 
właściciel nie chciał ponosić kosz-
tów związanych z funkcjonowa-
niem zbiornika, gdyż de facto z nie-
go nie korzystał. 

Burmistrz podkreślił, że w 
obecnej sytuacji powinniśmy jako 
władza samorządowa być zjedno-
czeni i postawić sobie za cel wal-
kę o zbiornik. „Ważną jest rzeczą, 
żebyśmy sami się nie dzielili i nie 
dzielili też społeczności lokalnej”.

Plany właściciela związane 
z funkcjonowaniem zbiornika były 
wręcz imponujące, zostały zapre-
zentowane na jednej z sesji i zaak-
ceptowane przez bielawską Radę. 
Tyle tylko, że do tej pory właściciel 

na znalazł inwestora, który chciał-
by te plany zrealizować. I choć na 
sesji pełnomocnicy podtrzymali, iż 
nadal chcą w tym miejscy stworzyć 
ośrodek SPA, mariny, to jednocze-
śnie okazało się, że na forach in-
ternetowych Zbiornik Sudety wy-
stawiony jest na sprzedaż. Pan 
Andrzej Buczek stwierdził na sesji, 
że chce się dogadać. Jednak kil-
kakrotnie pytany przez radnych o 
podanie konkretnego rozwiązania, 
czy ewentualnej ceny sprzedaży 
miastu tego obiektu, nie chciał kon-
kretnie odpowiedzieć.

Na sesji pełnomocnicy wła-
ścicielki skupili się na przedstawie-
niu korespondencji z Burmistrzem i 
omówieniu dotychczasowej współ-

pracy, z której nie są zadowoleni, 
tym bardziej, że Burmistrz zgłosił 
do odpowiednich organów wszel-
kie nieprawidłowości ze strony wła-
ściciela. Pełnomocnicy mieli też 
pretensje, że miasto zabudowa-
ło część nieruchomości na terenie 

należącym do właścicielki zbiorni-
ka. Tyle tylko, że te nieruchomo-
ści wybudowano w latach 70-tych 
i 80-tych  i dawnym właścicielom 
obiektu, czyli Bieltexowi, Starostwu 
Powiatowemu i Spółce Zbiornik Su-
dety to nie przeszkadzało.

W kwietniu roku bieżące-
go powtórzyła się sytuacja z 2010 
roku, kiedy właściciel przystąpił do 
grodzenia terenu, rozpoczął spusz-
czanie wody,  zasypał dojścia do 
zbiornika niemal ze wszystkich 
stron. W efekcie trudno uznać jego 
postępowanie jako dobrą wolę do 
dalszej współpracy. Raczej jest to 
presja na miasto, by odkupiło zbior-
nik za wygórowaną cenę, 10-krot-
nie przewyższającą cenę zakupu 
zbiornika przez właściciela.

Burmistrz podkreślił, że jest 
otwarty na dalsze rozmowy, ale wa-
runkiem jest zaprzestanie spusz-
czania wody i przedstawienie przez 
panią Grażynę Buczek na piśmie 
Radzie i Burmistrzowi ile konkret-
nie chce za ten zbiornik. Znając 
propozycję p. Buczek moglibyśmy 
wspólnie z Radą zastanowić się 
czy jest ona do przyjęcia.

Źle się stało, że kiedy była 
możliwość kupienia Zbiornika Su-
dety, Burmistrz dostał od Rady po-
zwolenie na jego zakup za jak naj-
niższą kwotę, a najlepiej za zaległe 
podatki, natomiast uchwała budże-
towa  pozwalała Burmistrzowi dys-

ponować kwotą do 1 mln zł, choć 
- jak przypomniano na sesji – ów-
czesny radny Sławomir Waś ape-
lował do radnych o danie Burmi-
strzowi wolnej ręki w tej kwestii. 
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Tradycyjnie, jak co roku, 8 
maja na Placu Kombatanta przy 
bielawskim Obelisku odbyło się 
spotkanie upamiętniające 68. 
ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II 
WOJNY ŚWIATOWEJ. Rozpoczęło 
ją wysłuchanie pełnej wersji hymnu 
państwowego, a następnie kpr. rez. 
Mirosław Wołonciej odczytał tekst 
wystąpienia okolicznościowego 
prezesa Zarządu Miejskiego Kom-
batantów RP i BWP w Bielawie por. 
rez. Bronisława Wilka. 

Oto fragmenty tego wystąpienia:
„Obchodzimy dzisiaj 68. rocz-

nicę zakończenia II wojny świato-
wej. Jesteśmy tu wszyscy razem, 
kombatanci, Poczty Sztandarowe, 
delegacje naszych lokalnych insty-

W 68. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej
tucji, władze samorządowe i  mło-
dzież. Ważnym jest, że pamiętamy 
o tych wszystkich, których wichry 
II wojny światowej włączyły w ko-
nieczność obrony przed niemiec-
kim  i radzieckim totalitaryzmem. 

Miejsc takich jak ten obelisk, 
nad którym sprawujemy bezpo-
średnią opiekę, jest w naszym kraju 
bardzo dużo. Będąc w takich miej-
scach wspominamy czas bolesny i 
heroiczny, związany przeważnie z 
drugą wojną światową. Najstrasz-
liwszą ze wszystkich wojen w dzie-
jach ludzkości, na której zakończe-
nie czekał cały świat.”

„II wojna światowa, oprócz 
ogromnych strat materialnych i 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Bielawy
1 czerwca bielawscy radni spotykają się na uroczystej sesji, któ-

rej gośćmi będą przedstawiciele naszych partnerskich miast: kilkunasto-
osobowa delegacja niemieckiego miasta Lingen, kilkuosobowa delegacja 
czeskiego miasta Hronov, a także delegacja czeskiego miasta Kostelec, 
polskiego miasta Ciechanów oraz francuskiego miasta Elbeuf, które jest 
miastem partnerskim Lingen.

Na sesji zostanie m. in. podsumowane 20 lat partnerstwa Bielawy z 
Lingen i 15 lat partnerstwa Bielawy z Hronovem.

Zaproszeni goście zaszczycą swoją obecnością uroczyste otwarcie 
Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębiorczości, będą uczestniczyć w 
imprezach z okazji Dni Bielawy, odwiedzą bielawskie Muzeum, spotka-
ją się z przedstawicielami  zaprzyjaźnionych szkół i klubów sportowych.

W tym wydaniu gazety prezentujemy 20-letnią współpracę Bielawy 
z Lingen.

     Barbara Lesiewicz

Drogie Dzieci
Z okazji Waszego Święta życzymy zawsze uśmiechniętych bu-

ziek, pewności siebie, nieustającej ciekawości w poznawaniu świata, 
zrozumienia i ogromu miłości ze strony dorosłych.

Życzymy zdrowia, samych szóstek w szkole i spełnienia najpięk-
niejszych marzeń.

Dołączamy także życzenia spokoju ile tylko potrzebujecie i tyle 
szaleństwa, by Wasze życie nie wydawało się nudne. Rozwijajcie swoje 
pasje i nie zrażajcie się porażkami,

Niech Wasze dzieciństwo jest jak najlepsze i trwa jak najdłużej.
Wszystkiego najlepszego

Leszek Stróżyk                                               Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący                                                     Burmistrz

Rady Miejskiej Bielawy

1 czerwca – Dzień Dziecka
Delegacja władz Bielawy gościła w Lingen w dniach 19-22 kwietnia 
z okazji 20-lecia współpracy z niemieckim partnerem.
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Na dolnośląskim rynku wy-
dawniczym pojawiło się nowe cza-
sopismo adresowane do pasjo-
natów kultury, sztuki i designu. Z 
przyjemnością przedstawiamy więc 
„Magazyn Idei Surowych”, który 
stanowi przestrzeń dla regional-
nych artystów – muzyków, pro-
jektantów, ludzi mediów, foto-
grafów czy literatów.

Czasopismo dostępne jest 
bezpłatnie w wersji drukowanej na 
terenie naszego województwa, ale 
można je również czytać w interne-
cie. Ciekawostką jest to, że „Maga-
zyn Idei Surowych”, który uzupeł-
nia ofertę mediów istniejących już 
na regionalnym rynku, w całości 
powstaje w Bielawie. Zapraszamy 
nie tylko do czytania, ale też do 
odwiedzenia i polubienia oficjalne-
go profilu na Facebooku. 

Już ukazał się tak zwany 
numer zerowy Magazynu, w któ-
rym do rozmowy udało się na-
kłonić wokalistkę zespołu Mi-
kromusic Natalię Grosiak, a 
także właściciela Telewizji Sudec-
kiej Adama Pachurę. Partner-

„Magazyn Idei Surowych” - czasopismo o kulturze, designie i artystach
em pilotażowego wydania jest 
Bielawska Agencja Rozwoju Lo-
kalnego, dlatego też wiele miejs-
ca poświęcono na prezentację 
Dolnośląskiego Inkubatora Art-
Przedsiębiorczości. 

Dzięki nowoczesnej formie 
i odważnym rozwiązaniom pro-
jektowym, „Magazyn Idei Sur-

owych” czyta i ogląda się bardzo 
przyjemnie. Jeśli interesujesz się 
tematyką poruszaną w czasopi-
śmie i chciałbyś współtworzyć Ma-
gazyn, teraz masz szansę - napisz 
do redakcji na Facebooku lub na 
skrzynkę mailową: redakcja@ma-
gazynideisurowych.pl. 

 Redakcja Bielawa

Uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać 
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu 
właścicielem wytwarzanych przez mieszkańców odpadów będzie Gmina. 
Za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy budynków jednorodzinnych, 
przedsiębiorcy, instytucje  będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie 
jak do tej pory z firmą, z którą mieli podpisaną umowę. Dla mieszkańców 
bloków wielorodzinnych nic się nie zmieni - opłatę będą nadal wnosili do 
zarządcy lub spółdzielni, a ta będzie przekazywać ją do gminy.

Zanim to jednak nastąpi, dotychczasowe umowy  zawarte pomię-
dzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami odbierającymi od-
pady komunalne, powinny zostać wypowiedziane ze skutkiem na dzień 1 
lipca 2013r. Dlatego też firmy obecnie zajmujące się odbiorem odpadów 
z terenu Bielawy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. oraz 
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski  w maju br. skierowały 
do właścicieli nieruchomości  wypowiedzenia dotychczasowych umów.

Jednocześnie informuję, że osoby, które wniosły opłatę za odbiór odpadów 
np. z góry za cały rok, mogą zwrócić się pisemnie do w/w firm o zwrot jej części. 

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Kolejna edycja Konkursu Wie-
dzy o Mieście i Rzemiośle o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bie-
lawy odbyła się w Zespole Szkół Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie. Konkurs jest 
realizowany jako jedno z zadań projek-
tu ,,Drzwi otwarte szkoły”. Co roku pa-
tronat honorowy nad konkursem obej-
mują: Przewodniczący Rady Miasta 
– Leszek Stróżyk, Starszy Cechu – 
Kazimierz Rachowiecki oraz Prezes 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej – 
Mirosław Przychodniak. 

Konkurs ma na celu propa-
gować wśród ludzi młodych walo-
ry historyczno-turystyczne naszego 
miasta, rozpowszechniać wiedzę o 
rzemiośle i szkole, kształtować umie-
jętności planowania swojej kariery 
zawodowej oraz rozpowszechniać 
wiedzę na temat różnych zawodów. 

Współzawodniczyło ze sobą 
pięć trzyosobowych drużyn uczniów 
III klas bielawskich gimnazjów oraz 
jedna drużyna reprezentująca gim-
nazjum nr 2 z Dzierżoniowa. Wszy-
scy uczestnicy wykazali się niesa-
mowitą wiedzą o historii miasta i o 
wydarzeniach współczesnych. Po-
trafili również wymienić cechy oso-
bowościowe i umiejętności, jakie 

powinny charakteryzować adeptów 
poszczególnych zawodów. 

Długo utrzymujący się wy-
nik remisowy zmieniła dopiero do-
grywka, która wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce – Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy zdoby-
ła drużyna Gimnazjum Społeczne-
go w Bielawie; II miejsce – Puchar 
Starszego Cechu RRiMP w Bielawie 
– drużyna Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi z Dzierżo-
niowa; III miejsce – Puchar Prezesa 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej – 
drużyna Gimnazjum nr 2 z Bielawy.

Po rozdaniu nagród goście 
mieli możliwość skorzystać z bez-
płatnych usług fryzjerskich – uczen-
nice naszej szkoły (Patrycja i Elżbie-
ta) prezentowały swoje umiejętności 
w zaplataniu skomplikowanych war-
koczy i stylizacji fryzur. Gospodarze 
przygotowali także poczęstunek – 
kolorowe kanapki, smaczne korecz-
ki, słodkie wypieki, wędliny, owoce. 

Każdy uczestnik otrzymał rów-
nież pamiątkowy dyplom. Z satysfak-
cją zauważamy, że z roku na rok ro-
śnie zainteresowanie konkursem, a 
wiedza, którą prezentują zawodnicy, 
zasługuje na uznanie i podziw. 

 Jadwiga Łakomska

KONKURS WIEDZY O MIEŚCIE I RZEMIOŚLE

idących w dziesiątki milionów strat 
ludzkich, spowodowała ogromny 
wstrząs moralny. Ukazała również 
całą mroczną stronę ludzkich moż-
liwości, specjalnie wymyślonych 
technik zabijania na masową ska-
lę, terror i poniżenie ludzkiej god-
ności, doświadczenia medyczne 
na chorych i osobach niepełno-
sprawnych, świadome zabijanie 
inteligencji, oficerów i ludzi wy-
kształconych strzałem w tył gło-
wy. Totalitaryzm Faszystowski i 
Komunistyczny stworzył upiory.   
Ludobójstwo i Holokaust – na-
piętnowały historię XX wieku. Po 
Auschwitz-Birkenau, po Bełżcu, 
Chełmnie nad Nerem, Majdan-
ku, Sobiborze, Treblince i Katy-
niu  – nic nie mogło być już takie, 
jak przedtem. Najtrafniej czas ten 
określił Jan Paweł II mówiąc, że  II 
Wojna Światowa „była samobój-
stwem ludzkości”.

W 68. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej
„To także i my, obecni komba-

tanci mieliśmy odwagę podjąć wal-
kę w obronie godności i praw czło-
wieka.  To także i my, mamy duże 
zasługi w tym, że możemy dzisiaj 
cieszyć się wolnością i demokra-
cją! My kombatanci, wczorajsi żoł-
nierze chcemy, aby doceniony był 
nasz wysiłek. Wierzmy, że nie po-
wtórzy się ta historia, kiedy płacili-
śmy wielką cenę za wolność i nie-
podległość. 

Historii nie zmienimy. Może-
my jednak przezwyciężać jej skut-
ki. Polska tak wiele uczyniła dla 
zburzenia murów w Europie, dla 
wielkich zwycięstw wolności i de-
mokracji. Mamy Nadzieję, że Euro-
pa, pomna historii, solidarna i zjed-
noczona wokół wspólnych wartości 
będzie kontynentem pokoju. A takie 
miejsce jak ten obelisk, niech nas 
zawsze ostrzega przed błędami i 
nie pozwoli zasnąć pamięci.”

Kulminacją uroczystości było 
złożenie kwiatów przez uczestniczą-
cych w manifestacji: władz miasta 
Bielawa, gospodarzy uroczystości 
- Związek Kombatantów RP i BWP 
oraz Osób Represjonowanych w 
Bielawie, Związek Inwalidów Wojen-
nych w Dzierżoniowie, Szkoły Gim-
nazjalne: 1, 2, 3, Szkoły Podstawowe 
4, 7, 10, Zespół Szkół Społecznych, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
delegację Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Biela-
wie, Niepubliczne  Liceum Ogólno-
kształcące w Bielawie, SLD i Klub 
Radnych Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej RM w Bielawie, Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, Straż Miejską 
w Bielawie.  Wartę honorową  przy  
obelisku  pełnili druhowie ze Związku 
Harcerstwa Polskiego - hufiec Ziemi 
Dzierżoniowskiej, a na zakończenie 
zebrani wysłuchali hymnu Unii Euro-
pejskiej. 

Z zaproszonych osób w sesji 
uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady 
Powiatu Jacek Grzebieluch, wicestarosta 
Dariusz Kucharski oraz poseł na Sejm 
RP Tomasz Smolarz, który swoją rzad-
ką obecność na bielawskich sesjach tłu-
maczył tym, iż w jego odczuciu samorząd 
bielawski potrafi sobie radzić z wieloma 
sprawami sam. Wyraził nadzieję, że do cał-
kowitej destrukcji zbiornika nie dojdzie dla 
dobra mieszkańców. Zapytany, czy chciał-
by pomóc miastu w tej sprawie, nie wyraził 
takiej deklaracji, natomiast zaproponował 
sporządzenie „białej księgi”, która zawiera-
łaby pełną dokumentację, co mogłoby po-
służyć rozwiązaniu tej patowej sytuacji.

Ciekawe jest to, że podczas ca-
łej debaty nie udało się uzyskać od 
pełnomocników pani Grażyny Buczek 
żadnej konkretnej czy wiążącej odpo-
wiedzi na zadawane pytania, a ogło-
szoną podczas sesji przerwę, wyko-
rzystali na opuszczenie sali obrad. 

Ponad trzygodzinna dysku-
sja zakończyła się przegłosowaniem 
wniosku o następującej treści:

„Radni Rady Miejskiej Bielawy 
popierają działania podejmowane przez 
Burmistrza Miasta Bielawa, zmierzające 
do pozytywnego rozwiązania aktualnej 
sytuacji Zbiornika Sudety. 

Rada Miejska popiera również 
reakcję Burmistrza Bielawy na czyn-
ności realizowane przez właściciela 
Zbiornika, poprzez zgłoszenie możli-
wości naruszenia prawa do odpowied-
nich instytucji - Regionalnego i Rejo-
nowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Urzędu Marszałkow-
skiego we Wrocławiu, Starostwa Po-
wiatowego w Dzierżoniowie oraz Pro-
kuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. 

Jednocześnie oczekujemy od 
tych instytucji jak najszybszej inter-
wencji i podjęcia działań wyjaśniają-
cych oraz mających na celu ochronę 
interesów lokalnej społeczności. 

Wnioskujemy do Burmistrza 
Bielawy o bieżące przekazywanie 
Radnym Rady Miejskiej informacji, 
dotyczących aktualnej sytuacji zwią-
zanej ze Zbiornikiem Sudety.” 

        Barbara Lesiewicz

Nadzwyczajnie o sytuacji Zbiornika Sudety
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W dniu 8 maja Sportowe 
Przedszkole Niepubliczne w Biela-
wie odwiedzili niezwykli goście, stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielawie. Przedszkolaki powitały 
gości piosenką o pracy strażaków, 
po czym uważnie słuchały ciekawych 
opowieści. Panowie mówili o swo-
jej niebezpiecznej i odpowiedzial-
nej pracy, z jaką spotykają się na co 

dzień. Dzieci dowiedziały się, w ja-
kich sytuacjach można wzywać straż 
pożarną, jak zachować się w trakcie 
pożaru czy innego zagrożenia oraz 
jakie informacje podać dzwoniąc 
na numer alarmowy straży pożar-
nej. Wiedzą już, że strażacy zajmu-
ją się nie tylko gaszeniem pożarów, 
ale również są wzywani do wypad-
ków samochodowych, klęsk żywioło-

wych tj. powódź, ratują zwierzęta w 
różnych sytuacjach oraz robią wiele 
innych pożytecznych rzeczy. 

Oczywiście ogromną atrakcją 
okazał się wóz strażacki, którym 
przybyli strażacy. Dzieci mogły po-
dziwiać go z bliska, a także wejść 
do środka. Obejrzeliśmy rodzaje 
umundurowań i narzędzia, jakich 
strażacy używają do swojej pra-
cy. Nie brakowało także „zabaw” z 
wodą. Strażacy pokazywali przed-
szkolakom jak obsługuje się węże 
strażackie i w jaki sposób gasi się 
pożar. Niesamowitą frajdą dla dzie-
ci były próby samodzielnego la-
nia wody. Przedszkolaki wykazały 
duże zainteresowane spotkaniem, 
w trakcie którego nabyły cenną wie-
dzę. Na zakończenie dzieci podzię-
kowały strażakom za ciekawe spo-
tkanie oraz zaśpiewały piosenkę. 
Panowie otrzymali także upominki. 
Z okazji minionego Dnia Strażaka 
życzyliśmy strażakom jak najmniej 
niebezpiecznych akcji, a jednocze-
śnie satysfakcji z pełnionej służby. 

Justyna Grzesiak
Nauczyciel Sportowego Przedszkola

Niepublicznego w Bielawie

Wizyta strażaków w Sportowym 
Przedszkolu Niepublicznym w Bielawie

Poszukując miejsc interesują-
cych oraz pogłębiając wiedzę o histo-
rii naszej okolicy, członkinie bielaw-
skiego Dyskusyjnego Klubu Książki 
(DKK) odwiedzały m.in. Bielawską 
Placówkę Muzealną, Synagogę oraz 
Cmentarz Żydowski w Dzierżoniowie. 
Tej wiosny, 25 kwietnia, klubowiczki 
postanowiły wybrać się do Dzierżo-
niowa, by tam zapoznać się z cieka-

wą ofertą tamtejszego Muzeum Miej-
skiego. 

Na zwiedzających ogromne wra-
żenie wywarła już sama siedziba Mu-
zeum, mieszcząca się w dawnej willi 
Cohnów z 1897 r. Członkinie bielawskie-
go DKK podziwiały zbiory archeologicz-
ne, etnograficzne (wyposażenie chaty 
sowiogórskiej), stylowe meble w Salo-
niku Mieszczańskim, pamiątki związa-

ne z Janem Dzierżoniem i wiele, wiele 
innych eksponatów dotyczących Dzier-
żoniowa, np. zabytkowe drzwi z wieży 
ratuszowej oraz inne zbiory dotyczą-
ce okolicznych miejscowości. Muzeum 
organizuje również wystawy czasowe. 
Jedną z nich była bardzo ciekawa eks-
pozycja „Zabawki naszych dziadków”, 
którą miały okazję oglądać klubowiczki. 
Po Muzeum oprowadzała Maria Feliks, 
która interesująco opowiadała o zgro-
madzonych zbiorach. Wszystkich gorą-
co zachęcamy do skorzystania z boga-
tej oferty kulturalnej naszego powiatu.

ZAPRASZAMY!!!

Miejska Biblioteka Publiczna 
Dyskusyjny Klub Książki – Godzinami o książkach
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Dnia 27 kwietnia  w  Przed-
szkolu Publicznym nr 4 w Biela-
wie miał miejsce finał gminnego 
konkursu plastycznego pod hasłem 
„Moja rodzinka uprawia sport”. 
Konkurs przygotowała i przeprowa-
dziła p. Natalia Gołębiewska. Ce-
lem konkursu było podkreślanie roli 
rodziny w kształtowaniu osobowo-
ści dziecka poprzez wspólne spę-
dzanie  wolnego czasu w sposób 
aktywny, kształtowanie prozdrowot-
nego trybu życia oraz rozbudzanie 
dziecięcej wrażliwości plastycznej. 
Konkurs przeznaczony był dla dzie-
ci w wieku 3-6 lat. 

Napłynęło 19 prac. Do ry-
walizacji stanęło pięć bielawskich 
przedszkoli: Przedszkole Języ-
kowe Europejska Akademia 
Dziecka, Sportowe Przedszko-
le Niepubliczne, Niepubliczne 
Przedszkole „Wesołe Krasno-
ludki” oraz Przedszkole Publicz-
ne nr 4. Jury konkursu oceniało 
przede wszystkim samodzielność 
pracy i zgodność z tematem. Jak 
zawsze mali artyści stanęli na wy-
sokości zadania i ich prace były ko-
lorowe, oryginalne i wykonane róż-
nymi technikami plastycznymi. 

Zostały przyznane trzy głów-
ne nagrody, które przypadły: Nadii 

Tetlak, lat 5 (Niepubliczne Przed-
szkole „Wesołe Krasnoludki”), Ju-
stynce Woźniak, lat 5 (Sporto-
we Przedszkole Niepubliczne) 
oraz Borysowi Babiarzowi, lat 3 
(Przedszkole Publiczne nr 4). Wy-
różniono również dwie prace: Ma-
teusza Kulety, lat 4 (Niepubliczne 
Przedszkole Montessori) oraz Ju-
stynki Maj, lat 6 (Przedszkole Pu-
bliczne nr 4). 

Finał konkursu otworzyła p. 
dyrektor Elżbieta Hołowczyk, któ-
ra podkreślała wysoki poziom prac, a 
także dziękowała za udział dzieciom, 
a za wsparcie rodzicom i opiekunom. 

…wiwat sport i wiwat ruch!
W trakcie rozdawania dyplo-

mów i małych niespodzianek przed-
szkolaki z PP nr 4 wygłosiły wier-
sze o tematyce sportowej, a także 
przedstawiły teatrzyk na podstawie 
utworu W. Chotomskiej „Duchy”. Na 
gości czekał też słodki poczęstunek. 
Uroczystość uświetniła wystawa po-
konkursowa, która zdobić będzie 
hol przedszkola na ul. Żeromskiego 
18. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do podziwiania prac, 
a uczestnikom konkursu  życzymy 
dalszych sukcesów.

Natalia Gołębiewska
nauczycielka PP nr 4

W środę 22 maja grupa mło-
dzieży z SOSW w Bielawie po-
nownie gościła w Ząbkowicach 
Śląskich, gdzie mieliśmy okazję 
poznać uroki miasta kolegów i ko-
leżanek. Panie Aleksandra Kolano 
i Sylwia Muzyka oprowadziły nas 
najciekawszymi uliczkami miasta, 
bogato opowiadając jego historię. 
Wychowankowie z ochotą przysłu-
chiwali się opowieściom, o waż-
nym usytuowaniu obronnym miasta 
oraz wydarzeniach z VI – XIX wie-
ku, a także późniejszym zmianom. 
Młodzież również wykazała się wie-
dzą opowiadając swoim gościom 
różne historie i legendy związane z 
ich miastem. 

Mogliśmy podziwiać min., 
neogotycki budynek ratusza, od-
wiedziliśmy Izbę Pamiątek,   pra-
cownię Frankensteina, a także mie-
liśmy możliwość wejścia na krzywą 
wieżę i podziwiania miasta z innej 
perspektywy. 

Po bardzo ciekawej wycieczce 
udaliśmy się do SOSW, gdzie w ro-

dzinnej atmosferze  mogliśmy ogrzać 
się herbatą i skosztować wypieków. 
Bardzo szybko wspólne rozmowy 
przerodziły się w świetną zabawę, 
tańce i wspólne żarty. Po tak miłym 
spotkaniu, trudno było się rozstać,  
a wychowankowie już nie mogą do-
czekać się kolejnych wspólnych za-
jęć.

Dzięki realizacji projektu „na-
sze myślenie zmienia naszą rze-
czywistość” wśród wychowan-
ków narodziły się nowe sympatie 
i przyjaźnie. Pomimo że dzieci i 
młodzież różnią się między sobą, 
to łączy ich jedna wspólna cecha: 
są wychowankami SOSW. Każdy 
z nich może nauczyć się od sie-
bie nawzajem szacunku, wytrwa-
łości, poszanowania dla pracy i 
jednocześnie wie że nie jest sam, 
że gdzieś jest ktoś, kto być może 
przeżywa podobne wzloty i upadki, 
a taka wiedza daje siłę do działa-
nia i przezwyciężania słabości oraz 
przeszkód dnia codziennego.

Magdalena Borzestowska

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie co posiadacie.”

Stanisław Jachowicz

23 maja w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie odbyło 
się kolejne przedstawienie Teatrzy-
ku „Kukiełkowo”. Nową, już drugą 
sztukę pt. „Wielka przeprowadz-
ka biblioteki”, oglądały tym razem 
dzieci z Przedszkola Niepublicz-
nego z Oddziałami Integracyjnymi. 
Grupa „Krasnale” z nauczyciel-
ką Iwoną Dubis-Teklak brawami 
i szczerymi uśmiechami podzięko-
wała bibliotekarkom: Izabeli Fie-
dler, Jolancie Matuszczak, Jolan-
cie Pawlak, Annie Rutkowskiej, 
Urszuli Ubych, Paulinie Wojcie-

chowskiej-Cudak oraz dr. Rafa-
łowi Brzezińskiemu – dyrektorowi 
biblioteki za żywiołowe przedsta-
wienie. Zadowolone dzieci obdaro-
wane przez bibliotekarki lizakami, 
odśpiewały z nie mniejszym zapa-
łem piosenki: „Kaczka-dziwaczka” 
i „Bajeczka”  oraz wyrecytowały 
wiersz Jana Brzechwy „Jak rozma-
wiać trzeba z psem” i bardzo za-
dowolone wróciły do przedszkola. 
Przed wyjściem wyraziły chęć obej-
rzenia następnego przedstawienia.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna
Teatrzyk „Kukiełkowo” w bibliotece
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19 marca 1993 roku to szczególna data dla naszej Bielawy i niemieckiego miasta 
Lingen. Data historyczna. Właśnie w tym dniu w sali ratusza w Lingen przedstawiciele obu 
miast podpisali niezwykle ważny dokument – Deklarację Partnerstwa. Ze strony Bielawy 
podpisał ją burmistrz Emilian Kupiec i Jerzy Sobski – przewodniczący Rady Miejskiej,  a 
ze strony Lingen Bernhard Neuhaus - burmistrz i Karl-Heinz Vehring – dyrektor Urzędu. 
Od tego ważnego wydarzenia minęło 20 lat. Lat partnerstwa, współpracy, przyjaźni. To pięk-
ny Jubileusz. 

Jesteśmy wdzięczni władzom obu miast sprzed dwudziestu lat, które wówczas prze-
jawiły wolę wzajemnych kontaktów i przyjaźni. Uznano wtedy, iż jest to najlepsza droga do 
przezwyciężenia uprzedzeń powstałych w przeszłości i likwidowania podziałów między za-
chodnią i wschodnią częścią Europy. Ten Jubileusz napełnia wielką radością, bo przecież 
wielu z nas doskonale pamięta czasy, kiedy nie było to takie oczywiste, a wręcz niemożliwe.

Partnerstwo to ogromna szansa i droga do wzajemnego zrozumienia kultur,  stylów 
życia i historii. Poznania się nawzajem. To szansa na osobiste przyjaźnie, zwłaszcza między 
młodymi ludźmi. Każde spotkanie czy kontakt międzyludzki ma wyjątkowe znaczenie, gdyż 
zawsze coś się daje i coś otrzymuje, i zawsze się czegoś nowego przy tym uczymy. „Nie ma 
przecież miast i państw tak biednych, żeby nie miały nic do zaoferowania innym miastom 
i państwom. Nie ma też miast i państw tak bogatych, by nie miały czego przyjąć”. Na tym 
właśnie polega partnerstwo.

Dobrze więc się stało, że decyzja sprzed 20 lat miała i ma swój ciąg dalszy. 
Rady Miejskie obu miast podjęły stosowne uchwały i efektem stało się podpisanie w 

styczniu 1995 roku Umowy Partnerskiej między Bielawą i Lingen. 

Wielkim plusem partnerstwa z Lingen jest to, iż nie skupia się ono wyłącznie na kon-
taktach władz naszych miast, ale rozwija poprzez współpracę szkół i wspólną realizację 
projektów edukacyjnych, udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych i kulturalnych. 
To obywatele i obywatelki naszych miast wypełniają treścią i życiem zawarte umowy i part-
nerstwo. W Bielawie cieszymy się z każdej wizyty mieszkańców Lingen - serdecznych przy-
jaciół, dobrych znajomych, których chętnie gościmy i zachęcamy do odwiedzania naszego 
miasta.

Bielawa wiele zawdzięcza partnerstwu z Lingen. Oprócz wymiernych korzyści, jakimi 
było przekazanie nam karetki reanimacyjnej, samochodów strażackich, sprzętu dla niepeł-
nosprawnych, niezwykle istotna stała się pomoc organizacyjna i finansowa, która umożliwiła 
realizację wielu ważnych dla miasta przedsięwzięć. Powstała Szkoła Słoneczna, Centrum 
Kształcenia Zawodowego, Centrum Energii Odnawialnej, przedszkolny ogród ekologiczny, 
szkoła leśna, a ośrodek „Sudety” nabrał ekologicznego charakteru. Dzięki tym działaniom 
Bielawa jest postrzegana jako miasto ekologiczne i stawiana za wzór w kraju i za granicą. To 
z Bielawy starają się brać przykład inne miasta i przyjeżdżają do nas po naukę. Staliśmy się 
dla wielu inspiracją do działań ekologicznych.

Współpracy z niemieckim partnerem zawdzięczamy nawiązanie kontaktu z angielskim 
miastem Burton, z którym realizowany był program samorządowy dla Europy Wschodniej 
ALAN - projekt przedakcesyjny dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europej-
skiej. Kolejnym więc ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 16 czerwca 2001 roku było 
podpisanie Trójstronnego Memorandum w sprawie uściślenia wzajemnej współpracy mie-
dzy miastami Bielawą, Lingen i Okręgiem East Staffordshire w Anglii.

Bardzo sobie cenimy wszelką okazaną nam pomoc i za nią, w imieniu wszystkich 
mieszkańców Bielawy, serdecznie dziękujemy. Naszą wdzięczność wyraziliśmy między in-
nymi poprzez przyznanie dwóm mieszkańcom Lingen – Panu Hansowi Cloppenburgowi i 
Panu Urlichowi Witte tytułów Honorowego Obywatela Miasta Bielawa. To w naszym mie-
ście najwyższe uhonorowanie za zasługi dla dobra społeczności lokalnej.

Współpracę Bielawy i Lingen z perspektywy czasu można i należy ocenić jako bardzo 
dobrą i efektywną. Trwa nieprzerwanie od 20 lat od nawiązania pierwszych kontaktów, roz-
wija się, więc z pewnością dobrze sprawdziliśmy się w roli partnerów. Teraz pozostaje jedy-
nie, by dalsze współdziałanie przynosiło jak najlepsze efekty.

My, bielawianie, mamy szczęście, że trafiliśmy na tak wspaniałego, życzliwego przyja-
ciela jakim jest miasto Lingen i jego znakomici mieszkańcy.

Pozostaje zatem życzyć, byśmy kolejne tak doniosłe rocznice partnerstwa, mogli prze-
żywać wspólnie, dzieląc się radością i wzajemnie cieszyć z sukcesów obu miast.

       Barbara Lesiewicz

Der 19. März 1993 hat eine besondere und historische Bedeutung für unsere Stadt 
Bielawa und die deutsche Stadt Lingen (Ems). Die Vertreter der beiden Städten haben an 
diesem Tage eine Partnerschaftserklärung unterzeichnet. Bielawa wurde von Bürgermeister 
Emilian Kupiec und  Vorsitzenden des Stadtrates Jerzy Sobski vertreten. Lingen wurde  
dadurch von dem Bürgermeister Bernhard Neuhaus und Stadtdirektor Karl-Heinz Vehring 
vertreten. Seit diesem Moment entwickeln sich Kontakte zwischen unseren Städten. 20 Jah-
re Partnerschaft, Zusammenarbeit, Freundschaft. Ein wunderbares Jubiläum.

Wir sind dankbar  unserer Stadtverwaltungen von vor 20 Jahren, die den Wille der ge-
genseitigen Kontakte und Freundschaft zeigten. Man war damals der Meinung, dass dies 
der beste Weg für die Überwindung der in der Vergangenheit enstandenen Vorurteile ist und 
die Teilung zwischen West- und Osteuropa auflösen wird. Umso mehr ist ein Tag wie dieser 
ein sehr freudenreicher Tag. Viele von uns hier versammelten erinnern sich nur zu gut an 
Zeite, an denen es nicht offensichtlich war.

Die Partnerschaft ist eine riesige Chance und ein Weg zu einem gegenseitigen Ver-
ständnis der Kulturen, Lebensweisen und der Geschichte. Es ist eine Chance für persön-
liche Freundschaften, besonders zwischen den jungen Menschen. Jede Begegnung oder 
zwischenmenschlicher Kontakt hat eine besondere Bedeutung, weil man etwas gibt und er-
hält und man lernt dabei immer etwas neues. „Es gibt ja keine so arme Städte oder Länder, 
die anderen Städten oder Ländern nichts anbieten könnten. Es gibt andereseits auch keine 
Städte oder Länder die so reich wären um nichts annehmen zu können“. Genau darauf be-
ruht eine Partnerschaft. 

Es ist gut, dass die Entscheidung von vor 20 Jahren hatte und hat weiterhin ihre Fort-
setzung. Die Stadträte beider Städten haben entsprechende Beschlüsse gefasst und das 
Ergebnis war im Januar 1995 eine Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages zwischen 
Bielawa und Lingen. 

Großer Vorteil dieser Partnerschaft ist, dass sich die Partnscherschaft nicht nur auf 
den Kontakten zwischen unseren Stadtverwaltungen konzentriert sondern sich durch eine 
Zusammenarbeit der Schulen, gemeinsame Umsetzung der Bildungsprojekte, Teilnahme 
der Kinder und Jugendlichen an sportlichen und kulturellen Veranstaltungen entwickelt. Ge-
rade die Einwohner unserer Städten füllen mit dem Inhalt und dem Leben die abgeschlos-
sene Verträge und die Partnerschaft. In Bielawa freuen wir uns über jeden Besuch von Be-
wohner der Stadt Lingen, der lieben Freunden, guten Bekannten, die wir gerne empfangen 
und zum Besuch unserer Stadt anspornen.

Bielawa verdankt der Partnerschaft mit der Stadt Lingen sehr viel. Ausser den mess-
baren Vorteilen, zu denen die Übergabe des Rettungswagens, der Feuerwehrfahrzeuge, der 
Ausstattung für Behinderte gehören, war auch die organisatorische und finanzielle Unter-
stützung sehr wichtig, die die Umsetzung einer Reihe von wichtigen Projekten für die Stadt 
ermöglicht hat. Es entstand eine Solarschule, Berufsbildungszentrum, Zentrum für Erneuer-
bare Energie, ökologischer Garten an dem Kindergarten, Waldschule, und das Erholungs-
gebiet “Sudeten” bekam einen ökologischen Charakter. Dank diesen Maßnahmen wird die 
Stadt Bielawa als eine Umweltstadt betrachtet und dadurch als Vorbild im In- und Ausland 
dargestellt. Von Bielawa nehmen sich andere Städte das Beispiel und kommen zu uns um 
sich auszubilden. Wir sind für viele eine Inspiration für Umweltmaßnahmen.

Der Zusammenarbeit mit einem Deutschen Partner verdanken wir die Kontaktaufnah-
me mit der englischen Stadt Burton, mit dem das Komunalverwaltungsprogramm für Osteu-
ropa ALAN umgesetzt wurde, ein Projekt für die beitrittswilligen Länder für die Mitgliedschaft 
in der Europäischen Union. 

Wir schätzen die uns geleistete Hilfe und möchten uns dafür, im Namen aller Ein-
wohner der Stadt Bielawa herzlich bedanken. Unsere Dankbarkeit haben wir unter ande-
ren durch die Verleihung an zwei Bewohnern der Stadt Lingen, Herrn Hans Cloppenburg 
und Herrn Ulrich Witte den Ehrenbürgertitel der Stadt Bielawa. Dies ist in unserer Stadt die 
höchste Auszeichnung für seinen Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft. 

  
Die Zusammenarbeit zwischen unseren Städten dauert ununterbrochen seit der ers-

ten Kontaktaufnahme. Ich glaube, dass auch wir uns innerhalb der letzten 20 Jahre gut als 
Partner bewährt haben und jede Anstrengungen unternommen haben, damit diese Zusam-
menarbeit die besten Ergebnisse bringt. 

Wir haben Glück, dass wir so einem wunderbaren, wohlwollenden Freund begegnet 
sind wie die Stadt Lingen und seine hervorrangende Bewohner.

Aus ganzem Herzen wünschen wir uns eine weitere Entwicklung, die Verwirklichung weit-
reichender Pläne und dass wir weiterhin so wichtige Jahrestage wie der heutige zusammen er-
leben können, die Freude teilen können und uns gegenseitig über Erfolge freuen können.
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1991 - Pierwsze starania miasta Lingen o  nawiązanie współpracy partnerskiej z jednym z 
miast polskich.
wiosna 1992 - Pierwsza delegacja z Lingen w Bielawie.
styczeń 1993 - Przyjęcie uchwały przez RM w Lingen w sprawie nawiązania  współpracy 
partnerskiej między tym miastem i Bielawą.
15 marca 1993 - Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską Bielawy w sprawie nawiązania  
współpracy partnerskiej między Lingen i Bielawą.
19 marca 1993 - PODPISANIE DEKLARACJI PARTNERSKIEJ MIĘDZY MIASTAMI LIN-
GEN I BIELAWA.
1-9 kwietnia 1994 - Udział zespołu „Tańczące Sowy” z Bielawy w „Światowym Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych” w Lingen
17-22 października 1994 - Wizyta młodzieży z Lingen na zaproszenie liceum bielawskiego.
28 października 1994 - Wizyta władz miejskich Bielawy w Lingen, której celem było określe-
nie ram współpracy partnerskiej.
styczeń 1995 - PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ MIĘDZY MIASTAMI LINGEN I 
BIELAWĄ
31 marca - 1 kwietnia 1995 - Wizyta władz Bielawy w Lingen z okazji otwarcia nowego Ra-
tusza.
2-10 września 1995 - Udział Bielawy w VI Wystawie Gospodarczej Regionu EMS w Lingen.
11-16 września 1995 - Wizyta uczniów bielawskiego LO we Franziskusgimnasium w  Lin-
gen.
9-14 września 1996 - Wizyta młodzieży z Franziskusgimnasium w Lingen u bielawskich li-
cealistów
13-15 grudnia 1997 - Wizyta przedstawicieli miasta Lingen w Bielawie w celu omówienia 
zasad dalszej współpracy partnerskiej.
26-28 września 1997 - „Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna” w Bielawie z udziałem 
przedstawicieli z Lingen.
maj 1998 - Wizyta młodzieży z Lingen na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie

13-15 lipca 1998 - Wizyta przedstawicieli Bielawy w Lingen poświęcona omówieniu progra-
mu dla przedszkola ekologicznego „Parkowe Skrzaty” w Bielawie.
5 września 1998 - Władze miejskie Lingen z wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bie-
lawie.
1-4 czerwca 1999 -  Wizyta rzemieślników z Lingen w Bielawie dotycząca wspólnego udzia-
łu w projekcie zawodowym.
6-15 sierpnia 1999 - Udział bielawskiej młodzieży w warsztatach „Młodzież pro Europa” w 
Lingen.
9-20  września 1999 – Bielawa uczestnikiem Regionalnej wystawy gospodarczej „Emsland 
- Schau” w Lingen.
10-12 czerwca 2000 - Uczestnictwo młodzieży bielawskiej w „VII Międzynarodowym Turnie-
ju E - Jugend w Piłce Nożnej Dzieci” w Lingen.
16 czerwca 2001 - PODPISANIE MEMORANDUM W SPRAWIE UŚCIŚLENIA WZAJEM-
NEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY MIASTAMI LINGEN, BIELAWĄ I OKRĘGIEM EAST STAF-
FORDSHIRE W ANGLII.
27 października 2001 - Wizyta przedstawicieli miasta Lingen w Bielawie z okazji przekaza-
nia Bielawie dwóch samochodów strażackich.

BIELAWA - LINGEN 1993-2013

1991 -  Erste Bemühungen Lingens um eine Partnerschaft mit einer der Städte in Polen
Frühling 1992 - Erste Delegation aus Lingen in Bielawa
Januar 1993 - Positive Abstimmung durch den Stadtrat Lingen für eine Partnerschaft zwi-
schen Lingen und Bielawa für eine Partnerschaft zwischen dieser Stadt und Bielawa
15. März 1993 - – Positive Abstimmung durch den Stadtrat Bielawa für eine Partnerschaft zwi-
schen Lingen und Bielawa
19. März 1993 – Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung zwischen den Städten Lin-
gen und Bielawa
1.-9. April 1994 – Teilnahme der Gruppe „Die tanzenden Eulen”am Weltkindertheatertag in Lingen
17. – 22. Oktober 1994 – Besuch einer Jugendgruppe aus Lingen in Bielawa auf Einladung 
des Liceums von Bielawa
28. Oktober 1994 – Besuch der Stadtverwaltung von Bielawa in Lingen, die das Ziel hatte, den 
Rahmen der Partnerschaft zu bestimmen
Januar 1995 – Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zwischen den Städten Lin-
gen und Bielawa
31.März – 1.April 1995 – Delegationsbesuch der Stadtverwaltung der Stadt Bielawa in Lingen 
anlässlich der Einweihung des neuen Rathauses
2.-10. September 1995 – Teilnahme der Stadt Bielawa an der VI. Wirtschaftsausstellung der 
Region EMS Lingen
11.-16. September 1995 – Besuch der Schüler des Lizeums in Bielawa an dem  Franziskus-
gimnasium in  Lingen
9.-14. September 1996 – Besuch der Schüler des Franziskusgimnasiums in Lingen bei den 
Gymnasialisten in Bielawa

13.-15. Dezember 1997 – Besuch der Vertretern der Stadt Lingen in Bielawa mit dem Ziel der 
Besprechung der weiteren Partnerschaftszusammenarbeit
26.-28. September 1997 - „Internationale Bildungskonferenz” in Bielawa mit der Teilnahme 
der Vertretern aus Lingen
Mai 1998 – Besuch der Jugendlichen aus Lingen auf Einladung der Berufschule in Bielawa
13.-15. lJuli 1998 – Besuch der Vertreter aus Bielawa in Lingen mit dem Ziel der Besprechung 
eines Programmes für den ökologischen Kindergarten  „Parkzwerge” in Bielawa
5. September 1998 – Die Gemeinde Lingen erstatten einen Besuch im Sozialamt in Bielawa
1.-4. Juni 1999 -  Besuch der Handwerker aus Lingen in Bielawa mit dem Ziel eines gemein-
samen beruflichen Projektes
6.-15. August 1999 – Teilnahme der Jugendlichen aus Bielawa an einem Workshop „Die Ju-
gend pro Europa” in Lingen
9.-20.  September 1999 – Bielawa ist Mitglied einer regionalen Wirtschaftsausstellung  „Ems-
land - Schau” in Lingen
10.-12. Juni 2000 – Teilnahme der Jugendlichen aus Bielawa an dem „VII. Internationalen Tur-
nier E- Jugend Kinderfussball” in Lingen
16. Juni 2001 – Unterzeichnung des  Memorandum bezüglich der Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen den Städten Lingen, Bielawa und dem Bezirk Staffordshire in England. 
27. Oktober 2001 – Besuch der Vertreter der Stadt Lingen in Bielawa zu Anlass der Übergabe 
zweier Feuerwehrfahrzeuge an die Stadt Bielawa.
20. Februar 2002 – Besuch der Stadtverwaltung aus Bielawa in Lingen mit dem Ziel der Fort-
setzung und Erweiterung des Bildungsprogrammes am Zentrum der erneubaren Energie, das 
von der Berufsschule in Bielawa umgesetzt wird
29. August – 1. September 2002 – Teilnahme der Chores aus Bielawa am „Internationalen 
Chorfestiwal” in Lingen
20.-21. November 2002 – Internationale Umweltkonferenz in Bielawa mit der Teilnahme der 
Vertretern aus den Städten Lingen und East Staffordshire
21. März 2003 - In Lingen wurde eine Fotoausstellung eröffnet, die der 10-jährige Zusam-
menarbeit der Städte Lingen und Bielawa gewidmet ist. Es wurden die Fotos mit wichtigsten 
Erreignissen und Begegnungen aus dieser Zeit präsentiert
Während der Sitzung des Stadtrates am 30. April 2003 beschlossen die Räte der Stadt Biela-
wa, den Titel Ehrenbürger der Stadt Bielawa Herrn Hans Cloppenburg, einem Einwohner der 
Stadt Lingen, Lehrer der Berufsschule, der ebenfalls für die Kontakte der deutschen Jugend-
lichen mit Auslandsschülern verantwortlich war, zu gewähren. Die Überreichung des Titels 
erfolgte am 6. Juni 2003 während einer festlichen Sitzung des Stadtrates, die die 10-jährige 
Zusammenarbeit mit der Stadt Lingen zusammenfasste.
1.-7. Juni 2003 – Europäische Bielawa - Tage, verbunden mit der Feier des 10-jährigen Ju-
bileums der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bielawa und der Stadt 
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20 lutego 2002 - Wizyta władz bielawskich w Lingen w sprawie kontynuacji i rozszerzenia 
programu kształcenia Centrum Energii Odnawialnej, realizowanego w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Bielawie.
29 sierpnia - 1 września 2002 - Udział bielawskiego chóru w „Międzynarodowym Festiwalu 
Chórów” w Lingen.
20-21 listopada 2002 - Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Bielawie z udziałem 
przedstawicieli Lingen i East Staffordshire.
21 marca 2003 w Lingen została otwarta wystawa fotograficzna poświęcona 10-letniej 
współpracy Lingen i Bielawy. Zaprezentowano zdjęcia z najważniejszych wydarzeń i spo-
tkań, jakie w tym czasie miały miejsce.
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy 30 kwietnia 2003 r. Radni podjęli uchwałę o nadaniu 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielawa Hansowi Cloppenburgowi – mieszkańcowi 
Lingen, nauczycielowi w Zespole Szkół Zawodowych, który odpowiadał także za kontakty 
młodzieży niemieckiej z zagranicą. Wręczenie tytułu odbyło się 6 czerwca 2003 podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej Bielawy, podczas której podsumowano 10-letnią współpracę 
z Lingen.
1-7 czerwca 2003 - Europejskie Dni Bielawy połączone z obchodami X - lecia współpracy 
partnerskiej Bielawy z Lingen, z udziałem przedstawicieli władz obu miast.
W dniach 23-31 sierpnia 2003 odbywała się w Lingen wystawa regionalna „Emschalnd-
schau 2003”. W uroczystości otwarcia uczestniczył burmistrz Ryszard Dźwiniel. Na stoisku 
Bielawy prezentowano atrakcje turystyczne gminy oraz wybrane oferty handlowe bielaw-
skich firm.
W dniach 4 i 5 czerwca 2004 uroczyście obchodzono w Bielawie 160. rocznicę Powstania 
Tkaczy Śląskich, w której uczestniczył dr Andreas Eiynck z Lingen. Wówczas odsłonięto na 
placu Wolności tablicę upamiętniającą te wydarzenia.
W dniach 3 i 4 czerwca 2005 przebywał w Bielawie wiceburmistrz Lingen Gunter Loben-

berg, który przekazał 300 euro dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, a na-
stępnie spotkał się z burmistrzem Ryszardem Dźwinielem. Uczestniczył także w Dniach 
Bielawy.
W dniach 30 kwietnia-17 maja 2005 w Lingen przebywała z rewizytą młodzież bielawskiego 
Liceum. Uczniowie mieszkali u rodzin uczniów z Lingen. Bielawianie zwiedzili miasto i spo-
tkali się z burmistrzem Heinerem Pottem.
30 listopada 2005 Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Bielawa Urlichowi Witte – mieszkańcowi Lingen, działającemu w Niemiec-
kiej Fundacji Ochrony Środowiska, która wspiera finansowo wiele przedsięwzięć ekologicz-
nych w Bielawie. Wręczenie tytułu nastąpiło 2 czerwca 2006 r.
W dniach 13-16 lipca 2006 burmistrz Ryszard Dźwiniel przebywał w Lingen. Głównym ce-
lem wizyty było omówienie możliwości dalszej współpracy obu miast na kilku płaszczyznach.
W dniach 13-22 lipca 2006 w Lingen przebywały dzieci ze Spółdzielczego Centrum Kultury 
w Bielawie. Odbywał się tam IX Festiwal Teatrów Dziecięcych. Przed publicznością zapre-
zentowała się grupa „Małe Poloneziaki”, która wystąpiła 3-krotnie z programem „Widowisko 
krakowskie”.
W dniach 2-4 marca 2007 gościła w Bielawie delegacja z Lingen z burmistrzem Heinerem 
Pottem. Celem wizyty było nawiązanie współpracy między szpitalami i między parafiami.
W dniach 8-13 maja 2008 odbywał się w Lingen Międzynarodowy Turniej E-Jugend w piłce 
nożnej dzieci. Zagrały także 4 drużyny bielawskie z UKS Champion Bielawa.
W dniach 25-31 maja 2008 przebywała w Bielawie grupa młodzieży ze Szkoły Zawodowej 
BBS Lingen, która 30 maja uczestniczyła  w Zespole Szkół w spotkaniu podsumowującym 
15-lecie współpracy szkół
W dniach 9-17 sierpnia 2008 czternaścioro gimnazjalistów z Bielawy brało udział w „Pierw-
szych Letnich Spotkaniach Młodzieży w Lingen”.
W dniach 30 sierpnia – 4 września 2009 gościła w Polsce 45-osobowa grupa Stowarzysze-
nia Gospodyń z Lingen z prezes Emmą Dust, która 2 września zawitała do Bielawy, gdzie 
spotkała się z wiceburmistrzem Mariuszem Pachem, zwiedziła Bielawę, gościła w bielaw-
skim Stowarzyszeniu Europejskie Gospodynie i Europejscy Gospodarze.
W dniach 4-6 czerwca 2010 gośćmi Dni Bielawy byli przedstawiciele miast partnerskich. 
Lingen reprezentowały burmistrz Ursula Haar i Petra Bayer zajmująca się współpracą mię-
dzynarodową.
W 20. rocznicę Zjednoczenia Niemiec (wydarzenie to miało miejsce 3 października 1990) 
burmistrz Bielawy i burmistrz Lingen uczestniczyli w odchodach tej rocznicy w Lingen. Bur-
mistrz Bielawy został zaproszony na tę uroczystość przez przewodniczącego Rady Miejskiej 
Lingen Ralfa Buringa.
3 czerwca 2011 uroczysta sesja Rady Miejskiej Bielawy zainaugurowała Dni naszego miasta. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele miast partnerskich: z Lingen – burmistrz Dieter Krone, a 
z Elbeuf – partnerskiego miasta Lingen burmistrz Djou de Marabet i radna Michele Lejeune.

BIELAWA - LINGEN 1993-2013
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Lingen. Die Gemeinde beider Städten sind vertreten
An 23.-31. August 2003 fand in Lingen eine Landesausstellung “Emschalndschau 2003” statt. Die 
Eröffnungsfeier wurde von Bürgermeister Richard Dźwiniel besucht. An dem Stand Bielawa wurde 
turistische Attraktionen und gewählte Handelsangebote der Unternehmen aus Bielawa vorgestellt.
Am 4. und 5. Juni 2004 feierte man in Bielawa den 160. Jahrestag der schlesischen Weber, 
an dem dr. Andreas Eiynck aus Lingen teilgenommen hat. Man enthüllte an den Platz der Frei-
heit eine Gedenktafel zur Erinnerung an diese Ereignissen. 
3. und 4. Juni 2005 - Bielawa besucht der stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lingen Gün-
ter Lobenberg, der 300 Euro dem Schulen- und Bildungszentrum übergeben hat und sich mit 
Bürgermeister Ryszard Dźwiniel traf. Er nahm auch an den Tagen der Stadt Bielawa teil 
April-17. Mai 2005 - die Schüler des Lizeums in Bielawa erstatteten eine Revisite in der Stadt 
Lingen. Die Schüler wohnten mit den Familien der Schüler von Lingen. Die Schüler aus Biela-
wa besichtigten die Stadt Lingen und trafen sich mit dem Bürgermeister Heiner Pott
30. November 2005 - der Stadtrat der Stadt Bielawa beschloss den Titel des Ehrenbürger der 
Stadt Bielawa Herrn Ulrich Witte, einem Einwohner der Stadt Lingen, der in der Deutschen 
Stiftung für Umweltschutz tätig ist und zahlreiche Umweltprojekte in Bielawa finanziell unter-
stützt, zu vergeben. Der Titel wurde am 2. Juni 2006 überreicht.
In den Tagen 13.-16. Juli 2006 war der Bürgermeister Ryszard Dźwiniel in Lingen. Der Hauptziel des Be-
suches war die Besprechung der weiteren Zusammenarbeit der beiden Städten in mehren Dimensionen
In den Tagen 13.-22. Juli 2006 waren die Kider des genossenschaftlichen Kultuzentrums der 
Stadt Bielawa in Lingen. Es fand dort der IX Festival der Kinder-Theater statt. Dem Publikum 
präsentierte sich die Gruppe „Kleine Polonaisen“, die dreimal mit dem Programm „Krakauer 
Show“ aufgetreten ist.
In den Tagen 02.-04. März 2007 empfang Bielawa eine Delegation aus Lingen. Zweck des 
Besuches war es, die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und zwischen Kirchenge-
meinden zu etablieren. 
In den Tagen 8.-13. Mai 2008 fand in Lingen ein Internationales Kinderfussballturnier E-Ju-
gend statt. Es spielten auch 4 Mannschaften aus Bielawa UKS Champion mit.
In den Tagen 25.-31. Mai 2008 besuchte die Gruppe jugendlicher von der Berufsschule BBS 
in Lingen die Stadt Bielawa. Am 30. Mai nahm die Jugendlichen an einem Treffen teil, an dem 
die 15-jährige Zusammenarbeit der Schulen zusammengefasst wurde. 
In den Tagen 9.-17. August 2008 nahmen vierzehn Gymnasialisten aus Bielawa an den „Ers-
ten Sommerlichen Begegnungen der Jugend in Lingen” teil.

In den Tagen 30. August – 4. September 2009 besuchten uns 45 Personen von dem Gastgeber-
verein aus Lingen mit der Geschäftsführerin Emma Dust, die am 2. September in Bielawa ange-
kommen ist, wo sie den stellvertretenden Bürgermeister Mariusz Pach getroffen hat. Sie besichtigte 
Bielawa, besuchte den Verein Europäische Gastgeberinnen und Europäische Gastgeber.
In den Tagen 4.-6. Juni 2010 In Bielawa waren zu Gast die Vertreter der Partnerstädte. Die 
Stadt Lingen vertritt die Bürgermeisterin Ursula Haar und Petra Bayer, die für die internationale 
Zusammenarbeit zuständig ist. 
Zum 20. Jahrestag der Deutschlandswiedervereinigung (am 3. Oktober) nahmen die Bür-
germeister der Stadt Bielawa und der Stadt Lingen an den Feierlichkeiten des Jahrestages in 
Lingen. Der Bürgermeister der Stadt Bielawa wurde zu dieser Feierlichkeit vom Vorsitzenden 
des Stadtrates der Stadt Lingen, Herrn Ralf Buring eingeladen.
Am 3. Juni 2011 feierliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Bielawa eröffnete die Tage unse-
rer Stadt Bielawa. Teilgenommen daran haben die Vertreter der Stadt Lingen- Bürgermeister 
Dieter Krone, und aus Elbeuf- eine Partnerstadt der Stadt Lingen- Bürgermeister Djou de Ma-
rabet und die Rätin Michele Lejeune.
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Lwy wygrywając wracają do gry

PLFA I, 3. kolejka: Gliwice 
Lions - Bielawa Owls 41:8

W rozegranym 12 maja me-
czu 3. kolejki PLFA I drużyna Gli-
wice Lions na własnym boisku po-
konała zespół Bielawa Owls 41:8. 
Podobnie jak większość meczów 
trzeciej rundy zmagań pierwszoli-
gowych aura nie była łaskawa dla 
zawodników i kibiców. Deszczowa 
niedziela okraszona całkowicie za-
snutym chmurami niebem zaczęła 
się dobrze dla gospodarzy.

Dla Owls była to trzecia po-
rażka w sezonie, co oznacza że 
bielawianie praktycznie stracili już 
szansę na awans do półfinału PLFA 
I. Lions wygrali po raz pierwszy i za 
dwa tygodnie zagrają ważny mecz 
z Sokołami z Tychów.

- Widać dzisiaj było, że Owls 
są w fazie przebudowy. Na boisku 
było wielu młodych i niedoświad-
czonych zawodników. My w końcu 
zaczęliśmy grać dobrze w ataku. 
Niestety w spotkaniu z Husarią to 
nie wychodziło - powiedział Kamil 
Piątek, ofensywny liniowy Gliwice 
Lions. - Na treningach skoncen-
trujemy się na dalszym doskonale-
niem naszej gry w ataku. Naszym 
celem jest awans do play-off z jak 
najlepszej pozycji - dodał Piątek.

Obroną Lwów dobrze zarzą-
dzali linebacker Bartosz Zbroja i linio-
wy Dawid Wieczorek. W ataku prym 
wiedli skrzydłowi Tomasz Faber i Łu-
kasz Kuźma oraz running backowie 
Kamil Piątek i Tomasz Soboń.  Naj-
lepszym zawodnikiem Owls był run-
ning back Marcin Kochanowski.

Gliwice Lions - Bielawa Owls 
41:8 (28:0, 0:2, 0:0, 13:6)

Mecz obejrzało 150 widzów
Aktualne informacje, wyniki, 

tabela oraz relacje ze spotkań znaj-
dują się na stronie  <http://www.
plfa.pl/> www.plfa.pl

Regałowisko 2013
Znana jest już data tegorocznego Regałowiska. Piętnasta edycja 

imprezy odbywać się będzie od 22 do 24 sierpnia na terenie Ośrodka 
Sudety. Poznaliśmy również pierwszych zakontraktowanych artystów, 
którzy wystąpią na głównej scenie festiwalu. Są nimi ISRAEL VIBRA-
TION i JAH SHAKA.

Organizatorem Regałowiska jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie, a jubileuszowa edycja imprezy odbywa się pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Bielawa. Fani jamajskich rytmów mogą już kupować 
wejściówki na festiwal, ponieważ do sprzedaży trafiła właśnie pula 
1500 karnetów w promocyjnej cenie. 

Każdy kto teraz zdecyduje się wziąć udział w festiwalu, zapłaci za 
trzydniowy karnet jedynie 50 zł. Karnety i bilety jednodniowe można 
nabyć za pośrednictwem sieci Ticketpro, której oddział znajduje się w 
Centrum Informacji Turystycznej w Bielawie (ul. Wolności 128, Bielawa, 
tel: 74 833 40 24). 

Aktualności na temat festiwalu znaleźć można na Facebooku. 
              Łukasz Masyk

UWAGA ! PILNE ! 
ZE WZGLĘDÓW LOSOWYCH GRA TERENOWA 

„POSZUKIWACZE ZŁOTEGO PAZURA” PRZENIESIONA NA 
DZIEŃ 9 CZERWCA. 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY 
O KONTAKT TELEFONICZNY 74 83 35 333 LUB 

E-MAILOWY mokisbielawa@wp.pl

I Sowiogórski 
Maraton Rowerowy

Miasto Bielawa, Lincoln 
Electric Bester Bike Team oraz 
Dream Bike Bielawa organizują 
pierwszy Sowiogórski Maraton Ro-
werowy.

Chociaż impreza ma charak-
ter regionalny, zapraszamy do na-
szego miasta kolarzy z całej Pol-
ski. Startujemy 16 czerwca na 
Ośrodku Wypoczynkowym Su-
dety. Trasy będą zróżnicowane i 
dostosowane do wieku i umiejętno-
ści zawodników, a na najlepszych 
czekać będą atrakcyjne nagrody. 

  Łukasz Masyk

Hasło „Aktywni ciałem du-
chem i umysłem” przyświeca w 
tym roku szkolnym uczniom Szko-
ły Podstawowej nr4 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Projekt edukacyj-
ny, który przyjmował różne formy 
w ciągu całego roku szkolnego, za-
mienił zajęcia w szkole dnia 9 maja 
w „festiwal nauki”. Nauczyciele kl 
IV–VI, prowadzący koła zaintere-
sowań, przygotowali dla uczniów 
wiele niespodzianek. Dzieci miały 
możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach 9 kół.

Podczas pokazów przygoto-
wanych przez kółko eksperymen-
talne okazało się, że świat jest ko-
lorowy, a czasem coś nim wybucha. 
Uczniowie ubrani w białe fartuchy 
wcielili się w rolę młodych naukow-
ców. Na kole matematycznym poka-
zano, że matematyka nie musi być 
nudna, może uczyć i bawić. Zagadki 
typu – „Cegła waży kilo i pół cegły. 
Ile waży cegła? - cieszyły się dużym 
zainteresowaniem dzieci. Zajęcia 
odbyły się pod hasłem: Zostań su-
perlogikiem szkoły. Podczas zajęć 
teatralnych uczniowie przenieśli się 
w inny wymiar – można było zostać 
księciem, prezesem, biznesmenem, 
nawet raperem. Łamiąc język, pra-
cowali nad poprawną dykcją. Łow-
cy przygód, szaleni podróżnicy, mie-

li możliwość poznać najciekawsze 
szlaki Gór Sowich. Oglądane filmiki 
i zdjęcia pozostaną pamiątką na dłu-
gie lata. Swoją kreatywność ucznio-
wie wykazali na zajęciach plastycz-
nych. Papiery, farby, brokaty, cekiny, 
tkaniny ,wstążki i masy plastyczne 
to tylko niektóre materiały, z który-
mi pracują szkolni twórcy. Tym ra-
zem dzieci tworzyły z gliny – i to nic, 
że czasem trzeba było wykazać się 

Szkolny Festiwal Nauki 
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

cierpliwością, pokonywać zniechę-
cenie. Efekty – przepiękne prace, 
satysfakcja ,duma i radość – wy-
nagrodziły wysiłek. Chętnych do 
śpiewania jest zawsze bardzo wie-
lu – zajęcia muzyczne przybrały for-
mę zabawy „Śpiewać każdy może”. 
Wiele było przy tym radości i humo-
ru, odkryto bowiem różne talenty na-
szych uczniów, zwłaszcza aktorskie 
i kabaretowe.  Do zajęć sportowych 
nie trzeba było nikogo zachęcać; tu 
zawsze gromadzą się tłumy.

Po wysiłku umysłowym za-
proponowano uczniom chwilę re-
laksu. Dzieci grały w ringo – to ulu-
biona gra uczniów i nauczycieli. 
Zajęcia informatyczne również były 
ciekawe, dzieci tworzyły rysunki, 
a bardziej zaawansowani w tech-
nologii informatycznej prezentacje 
multimedialne. Na zajęciach języ-
kowych korzystano z tablicy inte-
raktywnej, dzięki której nauka staje 
się łatwa i przyjemna.

Szkolny „festiwal nauki” moż-
na zaliczyć do udanych, gdyż bar-
dzo podobał się uczniom.

Bielawska Agencja Roz-
woju Lokalnego poszukuję chęt-
nych do wynajęcia lokalu o po-
wierzchni 71 m², przeznaczonego 
na małą gastronomię (kawiarnię, 
bar kawowy lub przekąskowy). 
Pomieszczenie znajduje się w 
budynku Dolnośląskiego Inku-
batora Art-Przedsiębiorczości 
przy ul. Piastowskiej  19c  w 
Bielawie. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu (74) 645 64 21 lub osobi-
ście  w biurze  Art-Inkubatora w 
godzinach od 8.00-16.00. 

  Łukasz Masyk

Art-Inkubator - kawiarnia do wynajęcia

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” ukaże się po 5 lipca



10

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie 
informuje, że w miesiącu czerwcu i 
lipcu br. na terenie targowiska miej-
skiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie 
planowane są roboty ziemne zwią-
zane z modernizacją sieci ciepłow-
niczej. W związku z powyższym w 
miesiącu czerwcu z handlu zostanie 

wyłączona część targowiska wzdłuż 
ul. Kwiatowej od parkingu do drogi 
poprzecznej za kioskami (stanowi-
ska od nr 181 do nr 199). W mie-
siącu lipcu z handlu zostanie wyłą-
czona część targowiska wzdłuż ul. 
Kwiatowej od kiosków do ul. Żerom-
skiego oraz wzdłuż ul. Żeromskie-
go. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace na targowisku W związku z budową ronda 
na skrzyżowaniu ulic Złotej i Pia-
stowskiej w Dzierżoniowie, od 3 
czerwca nastąpi zmiana w kur-
sowaniu autobusów wszystkich 
linii po Dzierżoniowie. Zmiany do-
tyczą tras linii Nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 
16, 21, 22, 30, 31, 35, 35,  45, 46, 
49, linii A oraz linii B.

Przystanki na ulicy Piastow-
skiej (os. Jasne – kierunek Bielawa, 
os. Tęczowe - kierunek Bielawa, 
os. Błękitne - kierunek Pieszyce, 
Piława i Niemcza, os. Jasne - kie-
runek Pieszyce, Piława i Niemcza) 
i  przystanki na ulicy Złotej w kie-
runku na Włóki w Dzierżoniowie, 
zostaną wyłączone z obsługi au-
tobusowej na czas trwania robót 
związanych z budową ronda na 
skrzyżowaniu ulic Złotej i Piastow-
skiej w Dzierżoniowie.

Informacja o zastępczych 
przystankach, zostanie umiesz-
czona na przystankach tymczaso-
wo wyłączonych z obsługi. Na ulicy 
Daszyńskiego w Dzierżoniowie - na 
kierunku do ulicy Piłsudskiego - zo-
stanie umieszczony tymczasowy 
przystanek komunikacji miejskiej - 
na czas przebudowy skrzyżowania 
ulic Piastowskiej i Złotej (przysta-
nek zastępczy dla przystanku os. 
Jasne - kierunek Pieszyce, Niem-
cza i Piława).

Autobusy linii 1,2,3,5,6,15,16
,21,22,30,31,35,36,39,45,46,49,A i 
B kursujące po Dzierżoniowie, zo-
staną od 3 czerwca skierowane na 
poniższe trasy objazdowe:

Autobusy linii 1,3,5,6 w kie-
runku Bielawy od przystanku Dzier-
żoniów przy ulicy Piłsudskiego: 
Dzierżoniów Diora – Dzierżoniów 
Bar Kaprys – Dzierżoniów Ko-
ściuszki  i dalej swoimi trasami: 

Autobusy linii 15,16,21,22 
w kierunku Pieszyc od przystanku 
Dzierżoniów przy ulicy Kościuszki: 
Dzierżoniów Diora – Dzierżoniów 
Bar kaprys – Dzierżoniów ulica Da-
szyńskiego (przystanek zastępczy 
na skrzyżowaniu ulica Daszyńskie-
go i Świdnickiej, w okolicach kina 
„Zbyszek”) - Dzierżoniów ulica Pił-
sudskiego i dalej swoimi trasami.

Autobusy linii 
30,31,35,36,45,46 i 49 w kierun-
ku Dworca Kolejowego w Dzierżo-
niowie od przystanku Dzierżoniów 
przy ulicy Piłsudskiego: Dzierżo-
niów Diora – Dzierżoniów Bar Ka-
prys – Dzierżoniów ulica Kościusz-
ki i dalej swoimi trasami.

Autobusy linii 
30,31,35,36,45,46 i 49 w kierunku 
Piławy i Niemczy w Dzierżoniowie 
od przystanku Dzierżoniów przy 

Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej ZKM
ulicy Kościuszki: Dzierżoniów Diora 
– Dzierżoniów Bar kaprys – Dzier-
żoniów ulica Daszyńskiego (przy-
stanek zastępczy na skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego i Świdnickiej, w 
okolicach kina „Zbyszek”) - Dzier-
żoniów ulica Piłsudskiego i dalej 
swoimi trasami.

Autobusy linii 2 w kierunku 
os. Zielonego w Dzierżoniowie od 
przystanku Dzierżoniów ulica Si-
korskiego II: Dzierżoniów ulica Si-
korskiego II - Dzierżoniów Diora – 
Dzierżoniów os. Zielone.

Autobusy linii 2 w kierunku 
Bielawy od przystanku Dzierżoniów 
os. Zielone: Dzierżoniów os. Zie-
lone – Dzierżoniów Bar Kaprys – 
Dzierżoniów ulica Sikorskiego I – i 
dalej swoją trasą.

Autobusy linii A w kierunku 
Bielawy od przystanku Dzierżoniów 
ulica Sikorskiego I: Dzierżoniów 
Diora - Dzierżoniów Bar Kaprys – 
Dzierżoniów Piłsudskiego i dalej 
swoją trasą.

Autobusy linii B w kierunku 
Bielawy od przystanku Dzierżoniów 
przy ulicy Piłsudskiego: Dzierżo-
niów Diora –Dzierżoniów os. Zielo-
ne i dalej swoją trasą.

  Łukasz Masyk

Bielawianka Bester Bielawa 
zwycięsko zakończyła rywalizację 
z Exact Systems Częstochowa (Mi-
strzowie Polski Juniorów) w II run-
dzie play-off o prawo gry w bara-
żach o miejsce w II lidze. 

Po przegraniu sobotnie-
go spotkania (1:3), przyszło nam 
walczyć w meczu nr 4 w niedzie-
le i wcale łatwo w nim nie było. 
Co prawda po dwóch pierwszych 
partiach prowadziliśmy 2:0, ale w 
dwóch kolejnych triumfowali pod-
opieczni Stanisława Gościniaka i o 
losie tego spotkania miał zadecy-
dować tie-break. Dodamy tylko, że 
dla Bielawianki miał to być 13-ty set 
prawdy w sezonie (bilans poprzed-

nich był remisowy). Po bardzo pew-
nie wygranej czwartej partii wyda-
wało się, że siatkarze spod Jasnej 
Góry pójdą za ciosem. Jednak tak 
się nie stało, bowiem nasi od sa-
mego początku prowadzili i raczej 
kontrolowali sytuację w tym secie, 
wygrywając go do 9 i całe spotka-
nie 3:2. 

Tak więc zgodnie z regulami-
nem rozgrywek Exact System Czę-
stochowa zajmuje ostatnią pozycję 
w 2 grupie II ligi i tym samym spada 
o szczebel niżej. Przed Bielawian-
ką są jeszcze tylko dwa spotkania 
do rozegrania w tym sezonie - z 
mistrzem III ligi śląskiej. Stawką tej 
rywalizacji jest miejsce w II lidze, a 
gra w tej fazie tylko dwa mecze (li-
czą się stosunki wygranych setów 
w przypadku wygrania po jednym 
meczu każdej z drużyn).  Szczegó-
ły na łamach naszej strony interne-
towej: http://new.bielawianka-siat-
kowka.pl/web/index.php/news oraz 
na naszym fanpage’u na facebo-
oku: https://www.facebook.com/KS
.BielawiankaBesterBielawa?ref=hl

Bielawianka Bester pozostaje w grze o II ligę

W dniu 4 maja w Pieszycach odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja w stylu wolnym. W zawodach 
uczestniczyło ponad 150 zawodników i zawodniczek z 
polskich i zagranicznych klubów zapaśniczych takich 
jak: Hellas Brno (Czechy), TJ Nowy Jicin (Czechy-
),SC Borohradek (Czechy), MKS ,,Rokita” Brzeg Dol-
ny, WKS ,,Śląsk” Milicz, ULKS ,,Bizon” Milicz, MULK-
S,,JUNIOR” Dzierżoniów, KS ,,Lotnik” Wrocław, ULKS 
HEROS Czarny Bór, MGLKS Wiatr Wołów, ZKS Za-
głębie Wałbrzych, ULKS OPAL Kudowa , ULKS SOWA 
Pieszyce w tym 31 zawodników ZKS Bielawianka Bie-
lawa. Walki odbywały się w kategoriach wiekowych 
młodzików, młodziczek oraz kadetów.

ZAPAŚNICZY KLUB SPORTOWY BIELA-
WIANKA został sklasyfikowany na I miejscu w 
punktacji drużynowej. Tak dobry wynik potwierdza 
znakomitą dyspozycję naszych zawodników oraz po-
prawność działań prowadzonych przez zarząd klubu.

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – ZKS Bielawianka Bielawa 
II miejsce  – Rokita Brzeg Dolny 
III miejsce – SOWA Pieszyce
Do końcowego sukcesu naszej drużyny swoje 

cegiełki dołożyli zdobywając medale:
W kategorii wiekowej DZIECI

Szewczak Kacper 33 kg, 2002 r., szkoła nr 4 I miejsce
Maciejewski Mikołaj 38 kg, 2001r. szkoła nr 10 I miejsce
Pakosz Daniel 70 kg, 2002 r., szkoła nr 7 I miejsce 
Jagieła Bartłomiej 33 kg, 2002r. szkoła nr 10 II miejsce
Ewulum Oskar 30 kg 2002r. szkoła nr 10 III miejsce
Chereźniak Ryszard 38 kg 2003.  szkoła nr 10 III miejsce
Chereźniak Michał 34 kg 2005. szkoła nr 10 III miejsce
Brzeziński Marcel 30 kg, 2001r. szkoła nr 10 III miejsce
Szostek Damian 42 kg, 2002r. szkoła nr 10 III miejsce
10. Jagieła Michał 30 kg, 2002r, szkła nr 10 III miejsce
Wolski Kacper 42 kg, 2003 r., szkoła nr 7 III miejsce
W kategorii wiekowej MŁODZICZEK
1. Moskal Sylwia 34 kg, 2002r. szkoła nr 4 I miejsce
2. Łosyk Olimpia 34 kg, 2002r. szkoła nr 7 II miejsce
3. Wiśniewska Nikola 44 kg, 2000r. szkoła nr 7 II miejsce

ZKS BIELAWIANKA PONOWNIE NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM
4. Łosyk Roksana 52 kg, 2000r. szkoła nr 7 II miejsce
5. Załuska Klaudia 65 kg, 1999 r. gimnazjum nr 3 II miejsce
6. Moskal Sandra 38 kg, 2002r. szkoła nr 4 III miejsce
7. Samojedna Roksana 65 kg, 1999 r. gimnazjum nr 3 III miejsce
Wkategorii wiekowej MŁODZIKÓW
1. Adamski Krystian 38 kg, 2001r. szkoła nr 7, I miejsce
2. Wojtala Kamil 35 kg, 2001r. szkoła nr 7, I miejsce
3. Szyngier Sebastian 80 kg, 2001 r. szkoła nr 7, I miejsce
4. Orawiec Maciej 80 kg, 2001 r. szkoła nr 7, II  miejsce
5. Kazubek Przemysław 53 kg, 2001 r. szkoła nr 7, III miejsce
6. Pyszniak Krzysztof 57 kg 2001r. szkoła nr 7, III miejsce
7. Moskal Sebastian 59 kg, 2001r. szkoła nr 4, III miejsce
8. Orawiec Mateusz 38 kg, 2002 r. szkoła nr 7. III miejsce
9. Kupis Kamil 33 kg, 2001r. szkoła nr 4, III miejsce
10. Harańczyk Krystian 47 kg, 2001r. szkoła nr 7, VII miejsce 
W kategorii wiekowej KADETÓW
1. Majkut Grzegorz 50 kg  1997r. G3 I miejsce
2. Habas Sebastian 85 kg 1997r. G3 V miejsce

W narożniku naszym zawodnikom wskazówek 
udzielali trenerzy: Marcin Kujawa oraz Artur Czy-
pionka. 

Opiekunowie: Chereźniak Ludwika, Szostek 
Kinga, Brzezińska Agnieszka, Wolska Katarzyna, Za-
łuska Katarzyna.

Wyróżnienie i puchar za I miejsce w klasyfika-
cji drużynowej odebrał trener Marcin Kujawa.

Dziękujemy rodzicom i działaczom, którzy 
wspierali zawodników doskonałym dopingiem, a także 
wszystkim, którzy udzielają wsparcia bielawskim za-
pasom m. in.: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 
7, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10, firmie 
Meble Czyżewski, firmie Hydro Instal-Plast Zamir-
ski oraz innym osobom,  bez których sukces na-
szych zawodników nie był by możliwy. Nasze suk-
cesy są dowodem, że ich pomoc przynosi oczekiwane 
owoce.

Chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich 
sił na macie zapaśniczej zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej, gdzie znajdą informacje na 
temat treningów: http://zapasy.bielawa.pl/

  Opracował: Marcin Kujawa

W ramach cyklu „Bibliote-
ka łączy pokolenia” dwie instytucje 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Bielawie zrealizowały kolejne 
spotkanie z młodzieżą z SOSW. 
Tym razem na zaproszenie nauczy-
cielki Magdaleny Borzestowskiej 
oraz jej wychowanków, bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak z działu dziecię-
co-młodzieżowego Filii nr 2 MBP 
zawitała do ośrodka. Nietypowo 
rozpoczęłyśmy zajęcia od wyboru 
tematu, z trzech propozycji najbar-
dziej spodobało się hasło „Być tam, 
gdzie najlepiej się czujemy”. 

Poznaliśmy współczesne-
go pisarza i scenarzystę Huberta 
Klimko-Dobrzanieckiego oraz wo-
kalistkę i autorkę tekstów piosenek 
Agnieszkę Chylińską. Ich debiuty 
książkowe dla dzieci „Bangsi” oraz 
„Zezia i Giler” były inspiracją na-
szych rozmów o przeżywaniu sen-
sownie życia, dobrych wyborach, 
marzeniach młodego człowieka i 
wartościach, które pomagają w od-
różnieniu, co dobre dla mnie dzisiaj 
i szukaniu właściwego kierunku w 
samodzielnym dorosłym życiu. 

W luźnej atmosferze, przy 
słodkim poczęstunku, uczestnicz-
ki spotkania wyrażały swoje zda-
nie o marzeniach, traktowaniu dzie-
ci poważnie, przyjemności czytania 
lub pisania opowiadań. Na podsta-
wie fragmentu wywiadu Anny Bimer 
„Agnieszka Chylińska: Siła pokory” 
poznały wokalistkę z innej strony niż 
tylko osoby kontrowersyjnej i wulgar-
nej, której życie wymknęło się spod 
kontroli. „Mogło mi się wydawać, że 
jest fajnie. Ale wszystko się zmienia, 
kiedy poznajesz smak tego, co praw-
dziwe”. Jej książka dla dzieci „Zezia 
i Giler” to opowieść o rodzeństwie, 
którzy mają rodziców, babcie i dziad-
ka borykających się z różnymi proble-
mami, ale którzy bardzo się kochają. 
Dziewczyny wysłuchały opowiadania 
„Marzenia Zezi”. Autorka chciałaby 
„żeby tę książkę z przyjemnością czy-
tali rodzice swoim dzieciom, jedno-
cześnie sami mając z tego radochę”. 

Nauczycielka Magdalena Bo-
rzestowska zaproponowała ćwi-
czenie, polegające na stworzeniu 

mapy życia. Należało wypełnić pu-
ste miejsca w kole przy 12 hasłach 
np. dalekie podróże, oszczędno-
ści, miłość-romans, jaki chcę mieć 
dom i rodzinę?, czego chcę się na-
uczyć?, przyjaźń-pomoc innym lu-
dziom, kariera-pozycja. Wywołało 
to żywą dyskusję o tym, że dobrze 
jest wiedzieć, dokąd się zmierza. 

Druga książka przedstawiona 
na zajęciach to „Bangsi” opowieść 
o tęsknocie za domem, bliskości z 
drugim, podejmowaniu ryzyka dla 
innych. Bohaterem jest niedźwia-
dek Bangsi („bangsi” to po islandzku 
„miś”). Pewnego dnia wpada wraz z 
mamą w zasadzkę zastawioną przez 
Eskimosów. Ucieka, opada z sił i za-
sypia na krze. Akcja bajki osadzona 
jest na Islandii (dokładnie na magicz-
nej wyspie Grimsey). Bangsi zaprzy-
jaźnia się z ludźmi i pokonuje trolla. 
Historia jest prosta, język utrzymany 
w prostych i jasnych zdaniach, białe 
kartki z delikatnym szarym rysunkiem 
pięknie ilustrującym przygody tytuło-
wego misia. Hubert Klimko-Dobrza-
niecki mówi tak „W bajce chciałem 
pokazać i uczulić i dziecko, i rodzica, 
że czyjś na pierwszy rzut oka problem 
może okazać się i jego problemem.” 

Na zakończenie wykonały-
śmy zabawę „Ciepłe słowa”. Jed-
na osoba z zawiązanymi oczami a 
reszta grupy pisze na kartce jakieś 
miłe, ciepłe słowa na jej temat. Na-
stępnie wspólnie odczytujemy zapi-
ski, odgadujemy kto to napisał. Zro-
biło się radośnie. Nasze spotkania 
z cyklu „Biblioteka łączy pokolenia” 
dobiegły końca i miały za zadanie 
ukazać siłę wyobraźni, dziecko i 
jego uczucia i autorów, którzy zaj-
mują ważne miejsce w literaturze 
dla dzieci (Janusz Korczak, Astrid 
Lindgren) i autorów współcze-
snych dopiero rozpoczynających 
pisać o dzieciach i dla dzieci. Jed-
na z uczestniczek napisała „Kiedy 
przychodzi taka pora, trzeba do bi-
blioteki się szykować. Bo jak wie-
cie przy Pani Joli wiele się uczymy. 
Po pierwsze nasza wyobraźnia, po 
drugie dobre gesty słówka, lecz nie 
wymówka, albo odmówka. Dzięku-
jemy za te dni ciepłe i piękne.”

  Jolanta Pawlak

Być tam, gdzie najlepiej się czujemy
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Kino MOKiS wznawia projek-
cje filmowe już w systemie cyfro-
wym 2D i 3D oraz dźwiękiem prze-
strzennym „dolby digital”. Projekcje 
kina cyfrowego będą odbywały się 
w Art-inkubatorze ul. Piastowska 
19c (były budynek administracji 
Bielbawu) przy współpracy z  Bie-
lawską Agencją Rozwoju Lokalne-
go. Prezentowane będą artystycz-
ne pokazy filmowe dla dorosłych i 
dla dzieci, nowości filmu fabularne-
go oraz dokumentalnego. Na wi-
dzów czeka kameralna sala mul-
timedialna, na parterze obiektu, 
wyposażona w 70 wygodnych hisz-
pańskich foteli, dostępna również 
dla osób niepełnosprawnych (win-
da). Projekcje trójwymiarowe odby-
wać się będą w systemie „XPAND 
3D” a na czas projekcji udostępnia-
ne są aktywne okulary podlegające 
zwrotowi.

Ceny biletów:
projekcje 2 D - 14 złotych
projekcje 3 D - 17 złotych

Repertuar kina na czerwiec
7 -12.06
IRON MAN 3 -3D godz. 16.30 

prod. USA
Pełnometrażowa kontynu-

acja przygód uwielbianego na ca-
łym świecie miliardera i wynalazcy 
Tony’ego Starka, znanego również 
jako superbohater Iron Man. W 
trzeciej części historii ze świata 
Marvela genialny zuchwalec stawi 
czoło jednemu ze swoich najpo-
tężniejszych wrogów. Kiedy Stark 
odkrywa, że jego świat runął w 
gruzach, podejmuje się niełatwej 
misji odnalezienia winowajców. 
W poszukiwaniu zemsty wyrusza 
w podróż, która wystawi na próbę 
siłę jego charakteru i ducha walki. 
Przyparty do muru, broniąc swoich 
najbliższych, będzie mógł polegać 
tylko na swojej pomysłowości i in-
stynkcie. Walka z przeciwnościa-
mi pozwoli Starkowi znaleźć odpo-
wiedź na nurtujące go pytanie: czy 
to rzeczywiście zbroja czyni super-
bohatera?

UKŁAD ZAMKNIĘTY godz. 
19.00 prod. USA

Oparta na prawdziwych wy-
darzeniach, porażająca historia 
trzech właścicieli świetnie prospe-
rującej spółki, którzy - wskutek 
zmowy skorumpowanych urzędni-
ków: prokuratora (Janusz Gajos) 
i naczelnika urzędu skarbowego 
(Kazimierz Kaczor) - zostają po-
kazowo zatrzymani pod zarzutem 
działania w zorganizowanej grupie 
przestępczej i prania brudnych pie-
niędzy. Inspiracją dla scenarzystów 

była prawdziwa historia biznesme-
nów, zmagających się z zarzutami 
stawianymi przez prokuraturę oraz 
urząd skarbowy. Wszyscy trafili do 
aresztu, a ich firmę doprowadzono 
do bankructwa. Sprawy prowadzo-
ne przeciwko nim zostały po latach 
umorzone z powodu braku zna-
mion przestępstwa, a przedsiębior-
cy otrzymali symboliczne zadość-
uczynienia.

14 – 16.06
KRUDOWIE 3D godz.17.00 

prod. USA
Animowana komedia fami-

lijna „Krudowie” opowiada o lo-
sach pierwszej rodziny, której życie 
zmienia się, gdy ich jaskinia zostaje 
zniszczona. Wtedy Krudowie wyru-
szają w niezwykłą podróż. Muszą 
stawić czoło różnicom pokolenio-
wym, ale i wielkim zmianom, bo ich 
wędrówka nakłada się z wędrówką 
płyt tektonicznych... Grag to gło-
wa rodziny - typowy facet, nado-
piekuńczy w stosunku do żony i 
dzieci. Uważa, że twardą ręką za-
pewnia rodzinie bezpieczeństwo. 
Ugga, jego druga połowa, akceptu-
je podejście męża - przytakuje mu, 
gdy słyszy, że zmiany nie są dobre. 
Podobnie uważa ich syn, Tank. Za-
dziorna Babcia bez przerwy dogry-
za zięciowi, ale nie protestuje. Z ko-
lei Sandy ma dopiero cztery latka, 
więc nie sprawia problemów, choć 
nie można jej odmówić zawzięto-
ści. Tylko Ip buntuje się przeciw 
zasadom Graga. Dziewczyna jest 
typową nastolatką i pragnie korzy-
stać z życia. Jest ciekawa świata i 
uważa, że teorie Graga są prymi-
tywne. Splot niecodziennych wyda-
rzeń spowoduje, że Krudowie będą 
musieli zmienić swoje podejście do 
życia i sposób postrzegania świata.

CRISTIADA godz.19.00 prod. 
MEKSYK

„Cristiada” opowiada historię 
grupy kobiet i mężczyzn (w więk-
szości postaci autentyczne), z któ-
rych każdy decyduje się na podję-
cie największego ryzyka dla dobra 
swoich rodzin, wiary i przyszłości 
swojego kraju. Fabuła filmu przybli-
ża skrywane przez lata prawdziwe 
wydarzenia Powstania Cristeros, 
które w latach 1926-1929 wstrzą-
snęło Meksykiem. Obsadzie „Cri-
stiady” przewodzi Andy Garcia, od-
grywający rolę generała Gorostiety, 
wojskowego w stanie spoczynku, 
który przyglądając się z żoną (Eva 
Longoria) temu, jak Meksyk pogrą-
ża się w brutalnej wojnie domowej, 
wzbrania się z początku przed za-
angażowaniem w sprawę. Jednak-
że wkrótce staje się porywającym 

tłumy przywódcą, zdolnym do zło-
żenia ofiary z własnego życia.

21 – 23.06
MAMBO LULA I PIRACI 

godz. 17.00 prod. DUN
Piosenkarka Lula i dzielny 

strażnik plaży Mambo próbują po-
wstrzymać złoczyńcę Carlosa, któ-
ry zamierza przejąć władzę na wy-
spie prezydenta Małpiozo i nękać 
jej mieszkańców podrzędnym di-
sco 24 godziny na dobę. Mambo i 
Lula, wspierani przez załogę pira-
tów-melomanów, rzucą wyzwanie 
Carlosowi i udowodnią całym tropi-
kom, że nie ma mocnego na człe-
kokształtnego, a muzyka pochodzi 
od małpy!

SYBERIADA POLSKA  godz. 
19.00 prod. POL

„Syberiada polska” - porusza-
jąca opowieść o sile ludzkiego du-
cha - to jedna z największych pro-
dukcji ostatnich lat, która z epickim 
rozmachem przywołuje na ekran 
dramatyczne losy Polaków depor-
towanych w latach 40. na Sybe-
rię. Dramatyczne losy Jana Doli-
ny, jego rodziny i sąsiadów, którzy 
po wkroczeniu Armii Czerwonej na 
ziemie polskie, zostają wywiezie-
ni na Syberię, gdzie muszą stawić 
czoła NKWD, nieludzkim warun-
kom sowieckiego łagru i bezlitosnej 
naturze.

28 – 30.06
TAJEMNICA ZIELONEGO 

KRÓLESTWA 3 D godz. 17.00 
prod. USA

Główną bohaterką filmu jest 
17-letnia Mary Katharine, córka 
ekscentrycznego profesora Bomby, 
z którym od lat nie miała bliskiego 
kontaktu. Kiedy przyjeżdża do ojca, 
okazuje się, że historie o sekretnej 
krainie, w której żyją Liścianie, o 
których nawet nie chciała słuchać 
od ojca, wcale nie są zmyślone. 
Dziewczyna niespodziewanie trafia 
do niezwykłego świata i przyłącza 
się do wyjątkowych wojowników, 
walczących o Matkę Naturę i oca-
lenie świata. Tam poznaje Noda, 
intrygującego chłopaka, który staje 
się jedną z najważniejszych osób 
w jej życiu. Jest odważny i charak-
terny, a do tego nie brakuje mu in-
dywidualizmu. Razem odbędą nie-
samowitą podróż, podczas której 
zakochają się w sobie, mimo po-
czątkowego dystansu, z jakim do 
siebie podchodzą. Zbliżają się do 
siebie, bo są do siebie podobni - 
Mary Katherine nie potrafi porozu-
mieć się z ojcem, a Nod ze swoim 
przywódcą, Roninem. Przeżyją nie-
samowitą przygodę, która zmieni 
ich na zawsze.

DROGÓWKA godz. 19.00 
prod. POL

„Drogówka” to historia sied-
miu policjantów, których poza pra-
cą, łączy przyjaźń, imprezy, sporto-
we samochody i wspólne interesy. 
Ich mały, zamknięty świat z pozo-
ru działa doskonale. Wszystko się 
zmienia, gdy w tajemniczych oko-
licznościach ginie jeden z nich. O 
morderstwo zostaje oskarżony sier-
żant Ryszard Król (Bartek Topa). 
Próbując oczyścić się z zarzutów, 
odkrywa prawdę o przestępczych 
powiązaniach na najwyższych 
szczeblach władzy.

  Kom lg

Do 12 czerwca 
FOTO HISTORIA  BIELAWY wystawa T. Łazowskiego – galeria KO-

RYTARZ 

1 czerwca
12.00 -  Wernisaż wystawy poplenerowej – ARCHITEKTURA I PEJ-

ZAŻE BIELAWY -  Hotel pod W. Sową

1 -2 czerwca
XXXVI DNI BIELAWY – szczegóły Afisz.

3 czerwca
11.00   Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład Beaty Kras „Pasja i 

entuzjazm życiowy – paliwem do życia. Najważniejsze pytanie w życiu - 
Czego chcę?” - Teatr Robotniczy

6 czerwca
17.00 – BLEEE….. wg Maliny Prześlugi – premierowe przedstawie-

nie Dziecięcego Studia Teatralnego – scenariusz i reżyseria Magdalena 
Cios – Teatr Robotniczy MOKiS. 

O treści:..
Trwa proces sądowy, któremu zostaje poddany Paź Królowej. Bo-

hater buntuje się przeciwko nieobecności Królowej, zaczyna wątpić w 
jej istnienie i nie chce już dłużej dla niej pracować. Sąd Skrzydlaty ska-
zuje go na najgorszą z możliwych kar, czyli „pętlę’’. Zostaje zamknięty 
na pętli autobusowej w starym pojeździe, gdzie przebywają inne ska-
zane owady. Nowi przyjaciele są bardzo zakompleksieni i przekonani o 
własnej bezużyteczności. Paź organizuje dla nich konkurs talentów, któ-
ry wyzwala w nich to, co najlepsze. Wspólnie z Bleee przekonuje ich, że 
każdy jest wyjątkowy i potrzebny. Bleee okazuje się przebraną Królową, 
która zmęczona pełnioną funkcją uciekła od poddanych i przybrała od-
rażającą postać, aby jej nie rozpoznano. Paź jest szczęśliwy, że może 
z powrotem służyć swojej pani. Owady opuszczają autobus z wiarą, że 
odmienią swój los.

10 czerwca
11.00 – Uniwersytet III Wieku  wykład Alicji  Izydorczyk-Styś „Medycy-

na naturalna – powrót do wiedzy naszych babć” Teatr Kino MOKIS

11 czerwca
12.00 – BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – międzyszkolna zabawa inte-

gracyjna organizowana przez SP 4 z Oddziałami integracyjnymi w Biela-
wie – Teatr Robotniczy 

16 czerwca
14.00 – PIKNIK PARAFIALNY – Skwer Ks. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego
17 czerwca
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku – Spotkanie podsumowująca 

projekt  „AKTYWNY SENIOR TO OBYWATEL XXI WIEKU”, Wystawy, 
Prezentacje sceniczne teatralno –wokolne. – Teatr Robotniczy

21 czerwca
16.00 – MAM TALENT - prezentacje artystyczne Szkoły Gimnazjal-

nej nr 2 w Bielawie. – Teatr Robotniczy

25 czerwca 
15.30 – ZŁOTE  SOWY 2013 - Złote Sowy – nagrody Burmistrza 

Bielawy dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – Te-
atr Robotniczy 

Zajęcia Stałe:
- Koło Fotograficzne  seniorów wtorki 12.00  - 16.000 galeria kory-

tarz – scena 

- Koło teatralne seniorów – czwartki g.16.00 scena – do 15.0

- Koło śpiewacze seniorów – czwartek g.17.00 – sala prób

- Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – zaję-
cia poniedziałki i środy g.16.00 - scena

- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elżbieta Zachowska : 
Soliści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  Chór Kameralny: wtorek 15.30;  
Zespół wokalny „Erato” wtorek 17.00; Zespół „Quartet” czwartek 18.00 – 
20.00   –  sala prób

- Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. 
Anna Rataj – środa g.16.00 – sala prób

- Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – wtorek 
g.16.00 – 17.30, środa 17.30  - 20.30,czwartek 18.00  19.30  - scena

- Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

Uczniowie  Gimnazjum Ekologiczne-
go nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biela-
wie zajęli I miejsce i zostali laureatami VI edy-
cji Wojewódzkiego Konkursu „Losy Polaków na 
Wschodzie w latach 1939-1956”, organizowa-
nego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 
Adrianna Kędziak, Krystian Kubiak oraz Re-
nata Marczyńska pod opieką nauczycielek p. 
Edyty Paluch i p. Elżbiety Pasternak zreali-
zowali  projekt „Odebrano nam resztki godno-
ści”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
16 września   podczas obchodów Dnia Sybiraka 
we Wrocławiu.

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Bielawie 
najlepsi w województwie
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