
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Bielawy,

Zbliża się okres Świąt Wielkanocnych, który nio-
sąc ze sobą głębokie refleksje nad istotą człowieczeń-
stwa, otwiera także w sercach optymizm i nadzieję.

Przy świątecznych stołach życzmy sobie: wza-
jemnej życzliwości w rodzinach, w pracy, w każdym 
miejscu i niech te dobre relacje towarzyszą nam w ży-
ciu prywatnym i zawodowym.

Bądźmy otwarci na potrzeby innych ludzi, uczmy 
się ich wysłuchiwać i spieszyć z pomocną dłonią.

Życzymy, by te szczególne dni świąteczne były 
przepełnione radosnym, wiosennym nastrojem i nadzieją na spełnienie marzeń, odwagą w wytycza-
niu nowej drogi, a także pełne wielu serdecznych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.

Niech te święta wniosą w każde serce wiarę i otuchę, wypełniając nasze domostwa miłością i szczęściem.
Wesołego Alleluja!
        Leszek Stróżyk                                             Ryszard Dźwiniel
       Przewodniczący                                                  Burmistrz
  Rady Miejskiej Bielawy
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„Mieszkam w Bielawie - moja rodzina jest OK!”

Jeszcze w marcu rozpo-
częła się przebudowa ulic C.K 
Norwida, B. Prusa i K.K Baczyń-
skiego. Na tę inwestycję miasto 
pozyskało fundusze w ramach 
tegorocznych „schetynówek”. 7 
marca w drodze przetargu wy-
brany został wykonawca, który 
jeszcze w tym miesiącu przystą-
pił do prac budowlanych. 

To ważna inwestycja roz-
wiązująca problemy mieszkańców 
osiedli Południowego i Europejskie-
go z przejezdnością i parkowaniem. 

Ruszyła przebudowa ulic Norwida, Prusa i Baczyńskiego
Poprawi ona również bezpieczeń-
stwo kierujących oraz pieszych. 
Wkrótce mieszkańcy będą mogli 
korzystać z nowej nawierzchni ulic 
i chodników oraz z dodatkowych 
miejsc parkingowych. Modernizacja 
obejmie także wymianę oświetlenia 
i budowę kanalizacji deszczowej. 

Całość prac kosztować bę-
dzie około 2,9 mln zł, a dzięki środ-
kom zewnętrznym Bielawa zapłaci 
za nie jedynie połowę. 

W trakcie realizacji tak dużej 
inwestycji mogą wystąpić chwilowe 

Jeszcze tej wiosny firma 
DK SYSTEM rozpocznie budowę 
zakładu na terenie Bielawskie-
go Parku Przemysłowego. Jest 
to nowy inwestor, który w Bielawie 
wytwarzać będzie m.in. termostaty i 
regulatory do pomp oraz kotłów ob-
sługujących układy solarne. Przed-
siębiorstwo posiada już niezbędne 
akceptacje i uzgodnienia, a nieba-
wem uzyska pozwolenie na budowę.

Według zapowiedzi inwe-
stora, budowa zakładu produk-
cyjnego przy ulicy Kruczej po-
winna zakończyć się jesienią 
tego roku. To, jak będzie wyglą-
dać siedziba DK SYSTEM, łączą-
ca funkcję produkcyjną i biurową, 
można zobaczyć na zamieszczo-
nych zdjęciach. 

Jak mówią przedstawiciele fir-
my, decyzję o zainwestowaniu w 
Bielawie podjęli ze względu na do-
skonale przygotowany teren w 
Bielawskim Parku Przemysłowym 
oraz na duży potencjał mieszkańców. 

DK SYSTEM jest drugim 
przedsiębiorstwem po FRECH TO-
OLS POLAND, które w ostatnim 
czasie skusiła oferta inwestycyjna 
Bielawy. Podobnie jak w przypad-
ku pierwszej firmy, pojawienie się 
w naszym mieście DK SYSTEM 
wiąże się z nowymi miejscami pra-
cy. Docelowo powinno znaleźć tu 
zatrudnienie około 30 osób.

Więcej informacji o inwestorze 
znaleźć można na www.dksystem.pl. 

  Łukasz Masyk

Rośnie Bielawski Park Przemysłowy - wizualizacja nowego zakładu

Bielawa pozyskała blisko 
100 tysięcy złotych w ramach 
ministerialnego Programu 
Ograniczania Przestępczości i 
Aspołecznych Zachowań „Ra-
zem Bezpieczniej”. W tegorocz-
nym naborze złożonych zostało 
109 wniosków, a dofinansowanie 
otrzymało zaledwie 37 projektów.

Wniosek przygotowany przez 
Bielawę pod hasłem „Mieszkam w 
Bielawie - moja rodzina jest OK!” 
okazał się na tyle atrakcyjny, że ze-
spół wspierający koordynację Pro-
gramu, działający przy Ministrze 
Spraw Wewnętrznych, sklasyfikował 
go na bardzo wysokim 3. miejscu.

Celem kampanii jest pro-
mocja rodziny jako pozytywnego 
wzorca, z którego czerpać może 
nie tylko młode pokolenie. Akcja 
ma pokazać, że prawidłowy mo-
del rodziny, będący źródłem bez-
pieczeństwa, miłości i akcepta-
cji, nawet w dzisiejszych czasach 

ukierunkowanych głównie na kon-
sumpcję, może być warty uwagi, a 
nawet modny. 

W ramach projektu odbędą 
się między innymi: kolonie socjote-
rapeutyczne, zajęcia teatralne, 
akcja społeczna „Wyraź swoją 
rodzinę”, spotkania z prawnikiem 
w szkołach pod hasłem „Znam 
swoje prawa” i warsztaty na temat 
przemocy w cyberprzestrzeni. 

Oprócz tego, zorganizowane 
zostaną szkolenia dla podmiotów 
działających w mieście na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy, spotkania 
grupy wsparcia dla ofiar przemocy, 
festyn rodzinny oraz debata między-
pokoleniowa. Uruchomiony będzie 
również telefon zaufania i punkt infor-
macyjny, w którym porad udzielą rad-
ca prawny oraz psycholog.

Realizacja projektu rozpocz-
nie się w kwietniu, a zakończy w 
grudniu tego roku.

  Łukasz Masyk

W tym wydaniu gazety m.in.:
str. 3 – PROGRAM obchodów ważnych rocznic
str. 4 – Bielawa liczy sobie 90 lat – o długoletnich staraniach o uzy-

skanie przez Bielawę praw miejskich
str. 5 – o tegorocznych spotkaniach z okazji Dnia Kobiet
str. 6 – relacja z tegorocznego przeglądu zespołów rockowych 

ROCKMANIA ‚2014
str. 7 – inauguracyjny koncert w Pozytywce

utrudnienia związane z tymczasową 
organizacją ruchu. Będziemy jednak 
uprzedzać o nich mieszkańców i na 
bieżąco informować o kolejnych eta-
pach przebudowy. Realizacja prac 
zakończy się w lipcu tego roku. 

*****
Realizację inwestycji dro-

gowcy rozpoczęli od ulicy Prusa, 
gdzie trwają właśnie prace przy-
gotowawcze, w tym rozbiórka 
płyt betonowych. Potrwają one 
do końca marca. Na kwiecień i 
maj zaplanowano wykonanie in-
stalacji elektrycznej, kanalizacji 
deszczowej i podbudowy. 

W marcu i kwietniu inten-
sywnych prac budowlanych na-
leży również spodziewać się na 
ulicach Norwida i Baczyńskiego, 
gdzie wykonywane będą roboty 
rozbiórkowe oraz związane z reali-
zacją sieci elektrycznej i kanaliza-
cji deszczowej. Natomiast w maju 
i czerwcu wykonawca przystąpi 
do wykonywania podbudowy. 

Nowe nawierzchnie na 
chodnikach, jezdniach i parkin-
gach, pojawią się na przełomie 
czerwca i lipca. 

  Łukasz Masyk

Tak będzie wyglądał nowy zakład

Przebudowa ulic powinna zakończyć się w lipcu tego roku
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W tym roku z inicjatywy Sto-
warzyszenia Turystycznego Gmin 
Gór Sowich w dniu 8 marca 2014 r. 
odbył się pierwszy rekonesans na 
targach ITB w Berlinie przedstawi-
cieli Stowarzyszeń działających na 
terenie Gór Sowich. 

STGGS zaprosiło i pokryło 
koszty wyjazdu jednej osoby z każ-
dego Stowarzyszenia. Z naszego 
zaproszenia skorzystały: Stowarzy-
szenie Partnerstwo Sowiogórskie 
z siedzibą w Jugowie, Stowarzy-
szenie Wielka Sowa z Dzierżonio-
wa, Stowarzyszenie Przyjaciół Gór 
Sowich z Ostroszowic, Stowarzy-

szenie Przyjaciół Głuszycy, Stowa-
rzyszenie Kwaterodawców Kraina 
Sudecka z Owiesna, Stowarzysze-
nie Strefa MTB Sudety z Głuszycy 
oraz gospodarze - czyli Stowarzy-
szenie Turystyczne Gmin Gór So-
wich.

Z różnych względów nie mo-
gli wziąć udziału przedstawicie-

le: Stowarzyszenia Góry Sowie z 
Sokolca, Stowarzyszenia Kwate-
rodawców Gór Sowich z Zagórza, 
Stowarzyszenia Riese z Ludwiko-
wic Kłodzkich oraz Stowarzyszenia 
Sowiogórska Grupa Poszukiwaw-
cza z Walimia.

Spotkanie miało też drugi 
wymiar, służyło poznaniu się, wy-
mianie informacji na temat działań 
podnoszonych przez poszczegól-
ne Stowarzyszenia a także chwi-
lami przypominało typowe spotka-
nie robocze, które miało charakter 
„burzy mózgów”. Przedstawiciele  
organizacji w sposób bardzo po-

zytywny ocenili sam wyjazd, a tak-
że potencjalne korzyści z tego pły-
nące. Już na miejscu pojawiło się 
wiele ciekawych koncepcji wartych 
do wprowadzenia, a dzięki którym 
systematycznie będzie zwiększała 
się liczba turystów odwiedzających 
nasz piękny zakątek. Organizato-
rzy wyjazdu podkreślają wysoki po-
ziom merytoryczny, a także osobi-
sty wszystkich uczestników, za co 
należą się słowa podziękowania 
dla Zarządów wszystkich Stowa-
rzyszeń za wytypowanie tak kom-
petentnych przedstawicieli.

STGGS ma nadzieję że spo-
tkania wszystkich stowarzyszeń 
będą częstsze, co pozwoli wypra-
cować w sposób zorganizowany 
wspólną koncepcję rozwoju i pro-
mocji regionu Gór Sowich. 

 Ireneusz Rogalski
        STGGS

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
wraz ze swym zastępcą Marius-
zem Pachem oficjalnie powitali 
repatriantów, którzy przybyli z Ka-
zachstanu, aby zamieszkać w na-
szym mieście. Nowi bielawianie to 
sympatyczne małżeństwo - Irena 
i Dymitr Kłobukowie.

W Bielawie mieszkają od 
kilku tygodni i jak sami mówią 
miasto oraz mieszkanie przy 
ulicy Słonecznej bardzo im się 
podobają. Irena ma 34 lata, ukoń-
czyła wyższe studia ekonomiczne i 
do tej pory pracowała w jednym z 
urzędów w Kazachstanie oraz pro-
wadziła własną działalność gospo-
darczą. Z kolei Dymitr ma 40 lat, 
ukończył technikum górnicze, pra-
cował w kopalni i podobnie jak jego 

Irena i Dymitr - repatrianci z Kazachstanu
żona prowadził własną firmę. 

Pytani o plany na 
przyszłość mówią zgodnie, że 
w Bielawie chcą jak najszybciej 
się usamodzielnić i rozwijać za-
wodowo. Marzą również o tym, 
aby w ojczyźnie ich przodków przy-
szły na świat ich dzieci. 

Irena i Dymitr są trzecią 
rodziną, która do Bielawy przybyła 
w ramach repatriacji. W 2000 roku 
jako pierwsi osiedlił się wraz żoną i 
dziećmi Jerzy Kłobuk. Z kolei w 
2009 roku zamieszkali w naszym 
mieście Iwan i Galina Kłobukowie. 
Trzeba podkreślić, że poprzednie ro-
dziny radzą sobie w Bielawie bardzo 
dobrze i nie żałują podjętej decyzji o 
przyjeździe do Polski. 

  Łukasz Masyk

Targi Turystyczne w Berli-
nie to prawdopodobnie największe 
spotkanie ludzi turystyki w roku. 
ITB Berlin służy nawiązywaniu kon-
taktów między przedsiębiorstwa-
mi - organizatorami wypoczynku a 
konsumentami. Do Berlina przed-
stawiciele branży turystycznej zje-
chali między 5 a 9 marca 2014 
roku. Dzięki stoiskom w wielkiej hali 
na 160 000 m2 mamy możliwość 
zwiedzenia świata w jeden dzień, 
choć Ci, którzy byli, wiedzą, że to 
bardzo wyczerpujące zajęcie. 

Atrakcji turystycznych i poza 
podróżniczych jest mnóstwo. Zoba-
czyliśmy zatem przedstawicielstwa 
wszystkich kontynentów i liczne re-
prezentacje państw globu (ponad 
10100 wystawców z ponad 180 kra-
jów). Zaprezentowali się wystawcy 
firmowi i instytucje promujące podró-
że do swoich krajów.  Na Targach Tu-
rystycznych ITB w Berlinie spotykają 
się ludzie turystyki, zarówno Ci, któ-
rzy są przedstawicielami popytu i po-
daży, jak i ci, którzy szukają możliwo-
ści rozwoju zawodowego w branży 
oraz osoby, które śledzą i badają na 
bieżąco trendy panujące w turystyce 
w ujęciu globalnym. 

Te targi to także niepowta-
rzalna okazja do odwiedzenia ca-
łego świata w kilka godzin. Targi w 
Berlinie urozmaicają spotkania ze 
sławnymi podróżnikami, wybitnymi 
przedstawicielami branży turystycz-
nej, a także konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami, w tym wycieczkami za-
granicznymi.  Organizatorzy 
jednych z największych targów tury-
stycznych na świecie w tym roku za-
cierali ręce, ponieważ rekordowy po-
pyt wśród wystawców odzwierciedla 
optymizm przedstawicieli branży.

ITB BERLIN 2014 - Targi Turystyczne w Berlinie

Nadszedł czas na wiosenne po-
rządki na działce i w ogrodzie. Każdy 
z nas pozbywa się różnych odpadów, 
m. in. liści, gałęzi, gruzu, opon itp.

W związku z tym przypomi-
namy, aby odpady zielone, m. in. 
liście, skoszona trawa, chwasty 
pochodzące z ogrodów przydomo-
wych i innych terenów zielonych 
w pierwszej kolejności zagospo-
darować we własnym zakresie w 
przydomowych kompostownikach. 
Kompostowanie jest najprostszym 
i najtańszym sposobem  na pozby-
cie się zbędnych odpadów orga-
nicznych, z jednoczesnym uzyska-
niem nawozu, który użyźni glebę. 

W przypadku braku możliwo-
ści kompostowania odpadów zielo-
nych można się ich pozbyć wybie-
rając jeden z wymienionych poniżej 
sposobów:

poprzez zakup worków na 
odpady zielone w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o. o. (ul. 
Dzierżoniowska 31) lub w Miejskim 
Zarządzie Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o. o. (ul. 3 Maja 48), koszt 
worka to 6,00 zł - w jego cenę wli-
czony jest wywóz. Po napełnieniu 
worka odpadami zielonymi należy 
zatelefonować do ZGK Sp. z o. o. 
(74 8334931) w celu ustalenia ter-
minu odbioru, a następnie wysta-
wić worek obok pojemnika na od-
pady zmieszane,

dostarczyć odpady do Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych (tzw. PSZOK) 
mieszczącego się przy ul. Ceglanej 
2 w ilości do 15 kg/tydzień/nieru-
chomość. Odpady przyjmowane są 
nieodpłatnie. 

W przypadku odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych pochodzą-
cych z remontu mieszkania należy :

zamówić pojemnik na gruz w 
firmie odbierającej odpady, a na-
stępnie zlecić ich wywóz za dodat-
kową opłatą, koszty ponosi właści-
ciel nieruchomości,

lub
dostarczyć odpady do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK) miesz-
czącego się przy ul. Ceglanej 2 w 
ilości do 50 kg/tydzień/lokal. Odpa-
dy przyjmowane są nieodpłatnie. 

Jednocześnie przypominamy, 
że wyżej wymienionych odpadów nie 
należy wrzucać do pojemników  prze-
znaczonych na odpady zmieszane.

Ponadto informujemy, że  
Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych czynny 
jest w okresie od 1 kwietnia do 31 
października, w środy od godzi-
ny 12:00 do godziny 20:00 oraz w 
soboty od godziny 8:00 do godziny 
16:00, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.

Dodatkowo do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych można dostarczyć:

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Bielawy (odpady zielone, gruz)
1) papier i tekturę, tworzywa 

sztuczne, szkło bezbarwne i kolo-
rowe, metale i opakowania wielo-
materiałowe (np. kartony po mle-
ku, napojach, sokach) oraz odzież 
i tekstylia – w każdej ilości;

2) zużyty niezdekompletowa-
ny sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny – w każdej ilości;

3) meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe – w każdej ilości;

4) zużyte opony – w każdej 
ilości;

5) chemikalia, w tym: resztki 
farb, lakierów, klejów, żywic, środ-
ków do konserwacji i ochrony drew-
na, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące, substancje do wywabiania 
plam, zbiorniki po aerozolach, po-
zostałości po domowych środkach 
do dezynfekcji i dezynsekcji, środki 
ochrony roślin, opakowania po che-
mikaliach – w każdej ilości;

6) odpady ulegające biode-
gradacji (odpady kuchenne, oleje i 
tłuszcze jadalne, papier i tektura); z 
wyłączeniem odpadów zielonych – 
w każdej ilości;

7) inne odpady niebezpiecz-
ne powstające na nieruchomo-
ściach, na których zamieszku-
ją mieszkańcy, w szczególności: 
lampy fluorescencyjne i inne od-
pady zawierające rtęć, w tym 
świetlówki, termometry, przełącz-
niki; zużyte baterie i akumulatory; 
zużyte kartridże i tonery – w każ-
dej ilości.

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 i 9 do zarządzenia nr 54/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 
19.03.2014 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Bielawie pl. Wolności 1, dnia  21.03.2014 r. został wywieszony 
na okres 21 dni: wykaz nieruchomości gruntowej  niezabudowanej   prze-
znaczonej do zbycia, stanowiący  załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/14 
z dnia 19 marca 2014 r.

Powitanie gości z Kazachstanu w ich mieszkaniu

Irena i Dymitr Kłobukowie z burmistrzem Ryszardem 
Dźwinielem i wiceburmistrzem Mariuszem Pachem

Przedstawiciele stowarzyszeń działających 
na terenie Gór Sowich na berlińskich targach
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Rok 2014 obfituje w ważne dla 
miasta rocznice: 90-lecia nadania 
praw miejskich Bielawie, 170. rocz-
nica Buntu Tkaczy Sowiogórskich, 
10 lat Polski i Bielawy w Unii Euro-
pejskiej, 15 lat oświaty gimnazjalnej.

Z okazji tych rocznic oraz 
świąt państwowych, opracowany 
został program uroczystości i im-
prez, na które już teraz zaprasza-
my mieszkańców Bielawy.

PROGRAM
29 kwietnia – Biegi sztafeto-

we szkół podstawowych i gimna-
zjalnych o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej i Burmistrza 
Miasta z okazji Święta Konstytu-
cji 3 Maja. Organizatorzy imprezy 
– OSiR, dyrektorzy szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych.

29 kwietnia Konkurs Wiedzy 
o Mieście i Rzemiośle – organizo-
wany przez Zespół Szkół Zawodo-
wych Cechu Rzemiosł Różnych.

30 kwietnia godz. 10.00– 
sesja Rady Miejskiej Bielawy z 
wystąpieniami na temat 10 lat Pol-
ski w Unii Europejskiej i 10 lat 
Bielawy w Unii Europejskiej.

3 maja – Miejskie obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja – uroczy-
stości na pl. Kombatantów z udziałem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
msza święta w kościele pw. WNMP.

8 maja – otwarcie wystawy 
zdjęć „BIELAWA 1924 – 2014”, 
zorganizowanej przez Dział Regio-
nalno-Badawczy Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej.

28 maja godz. 10.00 - sesja 
Rady Miejskiej z wystąpieniem z 
okazji 170. rocznicy Buntu Tkaczy 
Sowiogórskich, przygotowanym 
przez Towarzystwo Przyjaciół Biela-
wy oraz odsłonięciem TABLA VI ka-
dencji odrodzonego samorządu.

2-6 czerwca zorganizowa-
ny zostanie przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, z okazji jubile-
uszu nadania praw miejskich Biela-
wie, plener malarski, którego wer-
nisaż zaplanowano na 6 czerwca w 
hotelu Pod Wielką Sową.

5 czerwca - z okazji 170. rocz-
nicy Buntu Tkaczy Sowiogórskich, w 
godz. od 11.00 do 15.00 odbędzie się 
pieszy II RAJD SZLAKIEM BUNTU 
TKACZY na trasie Pieszyce – Bie-
lawa. Organizatorem rajdu będzie 
Miejska Biblioteka Publiczna. W raj-
dzie uczestniczyć będzie m.in. spo-
łeczność Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

5 czerwca Miejski Zarząd 
Placówek Oświaty oraz dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych planują zorganizować na sta-
dionie miejskim Kulturalno-Spor-
towy PIKNIK INTEGRACYJNY.

6 czerwca Bielawski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku będzie or-
ganizatorem konferencji z okazji 
170. rocznicy Buntu Tkaczy So-
wiogórskich. 

Uroczystości i imprezy z okazji ważnych rocznic i wydarzeń
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta

Dział Regionalno-Badawczy 
zorganizuje pokaz filmu pt. „Tka-
cze i zielone słonie” i  wystawę 
fotografii „Bielawa 1924-2014”. 

Bielawska Agencja Rozwoju 
Lokalnego przedstawi III edycję al-
bumu „Bielawa wczoraj i dziś”.

6 czerwca o godz. 21.00 TE-
ATR ULICZNY zaprezentuje spek-
takl o Buncie Tkaczy Sowiogór-
skich. Odbędzie się także szereg 
imprez towarzyszących, zorgani-
zowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie.

7 czerwca o godz. 10.00 od-
będzie się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej z okazji 90. rocznicy 
nadania praw miejskich Bielawie, 
w której uczestniczyć będą także de-
legacje partnerskich miast Bielawy.

7-8 czerwca – 37. Dni Bie-
lawy – Festyn Rekreacyjny na 
OWW Sudety, w programie pre-
zentacje artystyczne bielawskich 
zespołów amatorskich oraz gwiazd 
polskiej estrady m. in Dody. 

15 sierpnia – miejskie ob-
chody Święta Wojska Polskiego.

27 sierpnia godz. 10.00 - se-
sja Rady Miejskiej Bielawy z wy-
stąpieniem na temat  15 lat oświa-
ty gimnazjalnej.

We wrześniu Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zamierza zorganizować 
BIEG ULICZNY z okazji 90. rocznicy 
nadania praw miejskich Bielawie.

Wrzesień-październik – Pol-
sko-Czeskie Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej – Misterium Chleba, 
koncerty, wystawy.

W październiku Towarzy-
stwo Przyjaciół Bielawy zorgani-
zuje spotkanie promocyjne w 
związku z wydaniem leksykonu 
„Bielawa 90 lat”.

11 Listopada – obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości.

Ponadto:
Zapraszamy Mieszkańców 

Bielawy i Gości do bezpłatnego 
zwiedzania: 

Szkoły Leśnej (ul. Korczaka), 
Interaktywnego Centrum Po-

szanowania Energii (ul. Ostatnia)
Wieży Kościoła pw. WNMP w 

Bielawie
Muzeum – Dział Regionalno-

-Badawczy MBP (ul. Piastowska 19)
Zespołu Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego (Centrum 
Odnawialnych źródeł Energii - pra-
cownie solarne i inne nowości doty-
czące rozwiązań ekologicznych w bu-
downictwie niskoenergetycznym) oraz 
na wycieczkę autokarową po mieście 

Szczegółowe informacje na 
temat obchodów rocznic i towarzyszą-
cych im imprez  będą zamieszczane w 
„Wiadomościach Bielawskich”, na afi-
szach oraz na stronie www.bielawa.pl. 

Organizatorzy imprez: Rada 
Miejska Bielawy, Urząd Miejski, 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielaw-
ska Agencja Rozwoju Lokalnego, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Muzeum 
– Dział Regionalno-Badawczy MBP, 
bielawskie Parafie, Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy, Bielawski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, szkoły 
podstawowe i gimnazjalne, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, Zespół 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawo-
dowego, Zespół Szkół Zawodowych 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Społeczne To-
warzystwo Oświatowe.

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Bielawie zachę-
ca swoich klientów do realizo-
wania opłat czynszowych w ka-
sach MZBM przy ulicy 3 Maja 48. 
Jednocześnie spółka przypomi-
na, że kasy są dostępne we wtor-
ki od 9.00 do 15.30, a w pozostałe 
dni między 8.00 a 13.30.

Z obserwacji pracowników 
MZBM wynika, że najczęściej klien-
ci decydują się na realizację płat-
ności w siedzibie spółki we wtor-
ki i czwartki, czyli w dni targowe. 
Aby nie tracić czasu w kolejce, 
warto więc dokonywać wpłat w 
pozostałe dni. Istotnym udogod-
nieniem jest przyjmowanie opłat z 
jednoczesnym księgowaniem pie-
niędzy.

Obsługa trwa przez to nie-
co dłużej, ale dzięki temu każdy 
klient po odejściu od kasy może 
otrzymać aktualną informację o 
ewentualnych zobowiązaniach wo-
bec spółki lub powstałych nadpła-
tach. Trzeba także pamiętać, że 
pieniądze można wpłacać nie 
tylko w kasach MZBM, ale także 
przelewem internetowym, w do-
wolnym banku lub na poczcie.

MZBM Bielawa – uniknij kolejek przy kasach
Należy dodać, iż większy 

ruch w siedzibie spółki, który nie 
jest związany z działalnością kas, 
zauważyć można było od lutego, 
kiedy to rozpoczęły się Roczne 
Zebrania Wspólnot Mieszkanio-
wych. Każdego dnia odbywało 
się aż 15 takich spotkań i trwały 
one  do końca marca. Z kolei już 

w kwietniu rozpoczną się prace 
przygotowawcze do utworzenia 
Centrum Obsługi Mieszkańca na 
parterze siedziby MZBM, związa-
ne między innymi z przebudową 
kas. O szczegółach inwestycji bę-
dziemy jednak informować w ko-
lejnych komunikatach.

  Łukasz Masyk

W dniach 17-21 lutego w Ze-
spole Szkół Społecznych w Bie-
lawie gościła grupa młodzieży z 
polskiej szkoły w Pakieni na Li-
twie. Dwoje nauczycieli – Elżbieta 
Klukowska i Sławomir Olenko-
wicz wraz z siedmioma uczniami 
przebyło prawie tysiąckilometrową 
drogę, by spotkać się z uczniami i 
nauczycielami Szkoły Społecznej. 
Pomysł dyrektora szkoły – Janu-
sza Manieckiego, na nawiązanie 
współpracy partnerskiej z polskimi 
szkołami z różnych krajów, zna-
lazł akceptację nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów. Pierwsze rozmowy 
z kolegami z Litwy młodzież z Bie-
lawy nawiązała za pomocą inter-
netu. Ustalono termin spotkania w 
naszym mieście i zaczął się czas 
oczekiwania. 

Goście z Pakieny przyjecha-
li do Bielawy późnym wieczorem 
17-go lutego. Od następnego ran-
ka czekał na nich bogaty program 
wspólnego zwiedzania i działań. 
Już we wtorek młodzi ludzie z obu 
szkół byli gośćmi bielawskiego sa-
morządu –witani przez przewod-
niczącego Rady Miejskiej Leszka 
Stróżyka i wiceburmistrza Andrze-
ja Hordyja. Wysłuchali relacji o 
pracy i zamierzeniach bielawskie-
go samorządu, obejrzeli film. Na-
stępnie podziwiali panoramę naj-
bliższych okolic z wieży widokowej 
kościoła Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, zwiedzili też nowy 
gmach Miejskiej Biblioteki. Czekały 
tu na nich prezenty – książki i al-
bumy, a także wielka paczka dzieł 
polskiej literatury, która dzięki życz-

liwości pani Urszuli Ubych, wzbo-
gaci księgozbiór szkoły w Pakienie. 
Potem byliśmy w gościnnych pro-
gach Miejsko–Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Dzierżoniowie, 
gdzie pani dyrektor Jadwiga Hora-
nin z wielką życzliwością podejmo-
wała naszych gości. Nie obeszło 
się także bez prezentów od biblio-

teki, jak również przewodniczące-
go powiatowej struktury NSZZ „So-
lidarność” – Piotra Majchrzaka. 
Wieczorem tego dnia porozumienie 
o współpracy obu szkół podpisane 
zostało w sali hotelu „Pod Wielką 
Sową”.

W środę 19-go lutego odby-
ła się wspólna wycieczka w Góry 
Sowie, połączona z ogniskiem i 
wędrówką aż pod szczyt Wielkiej 
Sowy. Dla litewskich gości była to 
pierwsza w życiu górska wyprawa 
w warunkach zimowych. W czwar-
tek byliśmy we Wrocławiu, zwiedzi-
liśmy Starówkę, Ostrów Tumski, 
Uniwersytet, katedrę z wieżą wido-
kową no i rzecz jasna…Galerię Do-
minikańską. Ostatni dzień pobytu 
to wyprawa do bielawskiego Aqu-
ariusa, potem wizyta w parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego, gdzie byliśmy 
serdecznie przyjęci przez probosz-
cza ks. Roberta Begierskiego. Po 

drodze na gości czekały wywiady 
przeprowadzone przez dziennika-
rzy TV Sudeckiej. Potem w szkole 
z litewskimi gośćmi spotkał się se-
nator RP – Stanisław Jurcewicz, 
który również przywiózł prezenty 
dla młodych Polaków z Litwy.

Końcowym elementem wizyty 
było wykonanie przez nauczycie-
li i uczniów filmu ze zdjęć obrazu-
jących kilkudniowy pobyt naszych 
gości w Bielawie. Tu też młodzież 
i nauczyciele z Pakiety otrzyma-
li mnóstwo prezentów zebranych 
przez nauczycieli, uczniów ale 
także przez niezwykle życzliwych 
mieszkańców Bielawy. Z trudem 
udało się zapakować wszystko do 
litewskiego busa i goście serdecz-
nie żegnani ruszyli w powrotną dro-
gę do domu. Podróż mieli długą ale 
spokojną i dziś już możemy znów 
za pośrednictwem internetu plano-
wać rewizytę bielawskich uczniów 
na Litwie w maju br.

Realizacja pomysłu na zapro-
szenie i goszczenie grupy polskiej 
młodzieży z Pakieny była możliwa 
tylko dzięki wielkiej życzliwości, 
sercu i zaangażowaniu wielu rodzi-
ców uczniów, wspaniałych nauczy-
cieli i młodzieży. Rodzice z naszej 
szkoły przyjęli do domów litewskich 
podróżników, zapewniali im też 
wiele dodatkowych atrakcji w cza-
sie pobytu, nie liczyli poświęcone-
go czasu. Do pomocy włączyło się 
również wielu mieszkańców Biela-
wy, fundując prezenty rzeczowe. 
Za wszystko z serca serdecznie 
dziękuję, wierzę, że ten pierwszy 
pobyt w Bielawie jest otwarciem się 
Szkoły Społecznej na nowe dzia-
łania związane z międzynarodo-
wą współpracą z polskimi szkoła-
mi rozsianymi po wielu krajach. Dla 
Polaków mieszkających poza gra-
nicami okazane serce i życzliwość 
są chyba największym darem, jaki 
może im podarować Polska, ale i 
mała szkolna Ojczyzna.

  Janusz Maniecki

Goście z Litwy

Następne wydanie Wiadomości Bielawskich 
ukaże się tuż przed 1 maja
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Droga Bielawy do uzyska-
nia praw miejskich nie była łatwa. 
Batalia trwała kilkadziesiąt lat, 
bowiem już w latach 1874, 1890, 
1892, 1904 i 1906 Gmina i orga-
nizacje społeczne w Bielawie po-
dejmowały starania o przyznanie 
Bielawie praw miejskich, jednak-
że bezskutecznie. 23 listopada 
1921 r. Zarząd Gminy przedłożył 
władzom kolejny wniosek i zobo-
wiązał przedstawicielstwo Gmi-
ny do ...energicznego zajęcia się 
sprawą uzyskania dla Bielawy 
praw miejskich przy jednocze-
snym włączeniu do Gminy auto-
nomicznego obszaru dworskiego 
(obszar dworski składał się z fol-
warków ordynackich Seidlitz-San-
dreckich, mieszkało w nim 500 
osób). 

Na zlecenie Gminy opraco-
wany został szczegółowy i bar-
dzo obszerny memoriał, który 
gruntownie uzasadniał wniosek o 
nadanie praw miejskich. Memo-
riał został jednogłośnie przyjęty 
10 lipca 1923 r. na zgromadze-
niu przedstawicieli społeczeń-
stwa. 

Oto fragmenty tego doku-
mentu: 

Bielawa, 10 lipca 1923. 
WNIOSEK bielawskiej Gmi-
ny wiejskiej w powiecie Dzier-
żoniów Śląski o nadanie praw 
miejskich Na podstawie par. 
1, ustęp 2 Regulaminu gminy 
wiejskiej z 3 lipca 1891 i jed-
nogłośnej uchwały przedsta-

wicielstwa Gminy z 10 lipca 
1923 wnioskuje się o wyraże-
nie zgody na zaprowadzenie 
w bielawskiej Gminie Wiejskiej 
praw miejskich. Już od cza-
su wprowadzenia Powiatowe-
go Regulaminu z 13 grudnia 
1872 r życzeniem gminy bie-
lawskiej jest nadanie jej statu-
tu miejskiego. Gminne organi-
zacje społeczne występowały 
w tej sprawie już kilkakrotnie. 
Wszystkie te wnioski pozosta-
wały jednak nie załatwione, 
ponieważ poprzedni starosto-
wie powiatu dzierżoniowskie-
go byli przeciwnikami tych po-
stulatów i swoim wpływem na 
rząd torpedowali te usiłowa-
nia. Dotychczasowy sposób 
postępowania wokół kolejnych 
wniosków o nadanie Bielawie 
praw miejskich wywołuje wra-
żenie, że podczas gdy Gmina 
stara się skrupulatnie wypeł-
niać wszystkie życzenia władz, 
to władze ze swej strony wciąż 
stawiąją nowe warunki wstęp-
ne i z uprzedzeniem podcho-
dzą do spraw merytorycznych. 
Stan liczebny mieszkańców, 
społeczna i gospodarcza ranga 
przemysłu, handlu i rzemiosła, 
rozbudowana działalność urzę-
dów i instytucji komunalnych, 
szkolnych, komunikacyjnych, 
opieki społecznej i admini-
stracji, cały historyczny rodo-

wód miejscowości, upoważnia-
ją do postulatu, aby wreszcie 
zostały urzeczywistnione sta-
rania Bielawy, podejmowane 
od prawie 50 lat. Gmina nie 
jest skłonna oczekiwać dłużej 
na wyniki obrad Landtagu, bo 
uważa, że wszystkie warunki i 
przesłanki dla uzyskania praw 
miejskich zostały spełnione. 
Oczekiwana jest tylko szybka 
i jednoznaczna decyzja. Memo-
riał podpisał naczelnik Gminy Te-
schner, 3 członków Zarządu i 17 
radnych gminnych.

Do memoriału zostały dołą-
czone dokładne dane statystycz-
ne, z których wynika, że Bielawa 
zajmowała obszar 1843 hektarów 
31 arów i 36 m2, a do tego docho-
dził jeszcze autonomiczny obszar 
dworski o powierzchni 2727 hek-

tarów 4 ary i 44 m2. Bielawa liczy-
ła wówczas 18 738 mieszkańców. 
18 fabryk i fabryczek włókienni-
czych dawało zatrudnienie 8 ty-
siącom robotników, w tym także 
zamiejscowym. Ponadto istnia-
ły w Bielawie: 2 fabryki cygar, 2 
wytwórnie serów, 5 firm budowla-
nych, 1 tartak parowy, 1 gorzelnia 
parowa, fabryka likierów, 3 cegiel-
nie parowe. 

Efektem długoletnich starań 
było uzyskanie przez Gminę Biela-
wa praw miejskich.

„GMINIE KRAJOWEJ 
BIELAWA W POWIECIE 
DZIERŻONIOWSKIM PRZY-
ZNAJE SIĘ NINIEJSZYM PRA-

WA MIEJSKIE, BERLIN, 18 
MARCA 1924 r., MINISTER-
STWO ADMINISTRACJI PAŃ-
STWOWEJ - BRAUN, SEVE-
RING.” 

Wobec tej decyzji, 25 kwiet-
nia 1924, podczas ostatniego po-
siedzenia Rady Gminnej, posta-
nowiono: WPROWADZA SIĘ DLA 
BIELAWY REGULAMIN MIEJ-
SKI Z MOCĄ OD 1 MAJA 1924 
ROKU. 

4 maja odbywały się w ca-
łym kraju wybory do władz te-
renowych. O 11 mandatów do 
pierwszej rady miejskiej Bielawy 
ubiegały się 3 partie i ugrupo-
wania polityczne: Zjednoczona 
Partia Socjaldemokratyczna Nie-
miec, Komunistyczna Partia Nie-
miec, zjednoczone partie miesz-
czańskie i związki gospodarcze. 
Socjaldemokraci otrzymali 3480 
głosów i 4 mandaty, komuniści – 
2361 głosów i 3 mandaty, partie 
mieszczańskie – 3754 głosy i 4 
mandaty. 

Pierwszymi radnymi miej-
skimi zostali wybrani: 1. ALFONS 
GEISLER - pracownik umysłowy 
(prokurent), 2. FRANZ FELDMAN 
- redaktor, 3. dr WOLFGANG DIE-
RIG - właściciel fabryki, 4. FRANZ 
REICHEL - tkacz fabryczny, 5. 
FRANZ PELZ - właściciel drukar-
ni książkowej, 6. EMIL WERLER 
- mistrz murarski, 7. HERMANN 
MUELLER - murarz, 8. HERMANN 
PRASSE - kierownik przedsiębior-
stwa, 9. JOHANNE SCHUBERT - 
poczmistrz, 10. AGNES KNAUER 
- tkaczka, 11. HERMANN SIMON 
- tkacz. 

Na pierwszym posiedze-
niu Rady Miejskiej w dniu 23 maja 
1924 r. wybrano przewodniczące-
go, dwóch sekretarzy i prezydium, 
uchwalono miejski statut dla Biela-
wy oraz podjęto decyzję w sprawie 
herbu miasta, a na kolejnym posie-
dzeniu w dniu 12 czerwca 1924 r. 
MAX TESCHNER – dotychczasowy 
naczelnik Gminy, wybrany został 
pierwszym burmistrzem Bielawy.

Wiadomości Bielawskie
nr 7(212) z 1-15 maja 2004 r.

zdjęcia ze zbioru Tadeusza Łazowskiego

Miasto Bielawa liczy sobie 90 lat
Historia uzyskania praw miejskich przez Bielawę

W obecnych cz asach język 
angielski odgrywa bardzo dużą rolę 
w naszym życiu, dlatego nauczyciele 
ZSO w Bielawie systematycznie po-
głębiają wiedzę uczniów i starają się, 
aby ten przedmiot był szczególnie 
atrakcyjny. W związku z tym oprócz 
interesujących lekcji, odbywają się 
liczne konkursy oraz imprezy.

W szkole odbyła się X Szkol-
na Olimpiada Języka Angielskiego 
dla uczniów liceum i gimnazjum. W 
kategorii licealnej zwyciężył Patryk 
Stulik, II miejsce uzyskał Aleksan-
der Styrcz, a III miejsce zajął Qu-
entin Newton.

Spośród gimnazjalistów I 
miejsce ex aequo zajęły Natalia 
Sawa oraz Katarzyna Dziedzic, II 
miejsce zdobyła Aleksandra Froń, 
natomiast III miejsce uzyskała Ka-
tarzyna Orylska.

Samo posługiwanie się języ-
kiem angielskim oraz perfekcyjna 
znajomość reguł i form jest rów-
nie ważna, co wiedza obejmująca 
historię, kulturę i obyczaje państw 
anglojęzycznych. Z tego względu 
w ZSO odbył się Szkolny Konkurs 

Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-
nych, w którym I miejsce uzyskały 
Karolina Gawlik i Natalia Sawa, 
II miejsce zajęli Maciej Sulikow-
ski i Krystian Kubiak, a III miejsce 
zdobyli Oskar Stajno i Natalia Ko-
chańska.

Ponadto, co roku w naszej 
szkole odbywa się konkurs pio-
senki w języku angielskim, konkurs 
plastyczny na najciekawszą dynię 
związany z Halloween, akcja cha-
rytatywna „trick or treat” polegają-
ca na zbiórce słodyczy następnie 
przekazywanych do domów dziec-
ka. Funkcjonuje również szkol-
ny teatr, który systematycznie wy-
stawia sztuki w języku angielskim, 
a obecnie przygotowuje wieczór 
szekspirowski. Dodatkowo, zna-
jomość języka angielskiego moż-
na pogłębiać dzięki bezpośrednim 
kontaktom ze studentami z innych 
krajów w ramach programu AIE-
SEC. Zainteresowanie uczniów ję-
zykiem angielskim wiąże się z wy-
sokimi wynikami osiąganymi na 
egzaminie maturalnym.

Darek Miller kl. 3a LO

„English is cool in our school”

Zakończyła się realizacja za-
jęć organizowanych przez Zespół 
Szkół Społecznych w Bielawie w 
dniach 17 – 21 lutego w ramach 
projektu „Ferie zimowe – spotka-
nie z kulturą”. W tym roku w naszej 
szkole gościliśmy grupę uczniów i 
nauczycieli z polskiej szkoły na Li-
twie. Uczniowie z Pakieny uczest-
niczyli w spotkaniach z władzami 
Bielawy, zwiedzili Wrocław, zdobyli 
Wielką Sowę, odwiedzili także Bi-
bliotekę Powiatową w Dzierżonio-
wie oraz siedzibę Biblioteki Miejskiej 
w Bielawie. Spotkali się również z 
senatorem RP p. Stanisławem Ju-
rewiczem, który z ciekawością roz-
mawiał z gośćmi o edukacji i kultu-
rze Polaków na Litwie. Rodziny, u 
których zamieszkali uczniowie i na-
uczyciele z Litwy zadbali o ciekawe 
i aktywne spędzenie czasu w Biela-
wie i okolicach poza przewidzianym 
przez szkołę programem zajęć.

W imieniu grona peda-
gogicznego i dyrekcji Zespołu 
Szkół Społecznych w Bielawie 
składamy serdeczne podzięko-
wania rodzicom i uczniom, którzy 
zaangażowali się w organizację 
pobytu gości z Wilna: Państwu Iza-
beli i Robertowi Jurewiczom, Le-

nie i Jerzemu Korczyńskim, Ewie 
i Krzysztofowi Baciom, Katarzy-
nie i Dariuszowi Banasiom, Kry-
stynie i Sławomirowi Wasiom, 
Olimpii i Grzegorzowi Dachow-
skim, Dominice i Radosławowi 
Jałowcom oraz Monice i Micha-
el’owi Cusack za ufundowanie 
ciekawych prezentów – niespodzia-
nek i przyborów szkolnych. Inicjaty-
wa szkoły, aby podjąć współpracę 
na zasadach wymiany ze szkołą 
ze Wschodu została także poparta 
przez osoby reprezentujące lokalne 
środowisko. Jesteśmy wdzięczni 
za wszelką pomoc przede wszyst-
kim ks. Robertowi Begierskiemu, 
wiceburmistrzowi Bielawy p. An-
drzejowi Hordyjowi, przewodni-
czącemu Rady Miasta Bielawa p. 
Leszkowi Stróżykowi, p. Jadwi-
dze Horanin, p. Wojciechowi i Jo-
annie Chudzikom, p. Andrzejowi 
i Klementynie Saczukom, firmie 
Elmont oraz p. Annie Wełnie.

Goście uczestniczący w pro-
gramie zajęć feryjnych w naszej pla-
cówce wyrazili radość z udanego 
pobytu w naszych stronach, odjeż-
dżając zaprosili uczniów i nauczycieli 
do siebie na Litwę z nadzieją na re-
wanż za słynną polską gościnność.

„Ferie zimowe - spotkanie z kulturą”
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Paniom, a w szczególności miesz-
kankom Bielawy, najserdeczniej-
sze życzenia. Niech uśmiech na 
twarzy, szczęście i pogoda ducha 

towarzyszą Wam nieustannie, a ra-
dosne chwile w gronie najbliższych 
trwają bez końca. Życzę również, 
aby każdy Wasz dzień wypełniony 

był miłością, ciepłem i uśmiechem. 
Niestety, że względu na chorobę, 

która zatrzymała mnie w domu, 
nie mogę przekazać tych życzeń 
osobiście i wziąć udziału w kon-
cercie, czego bardzo żałuję. Mam 
jednak nadzieję, że dzisiejsze wy-
stępy będą udane i zapamiętacie 
je Panie na długo”. Uzupełnieniem 
życzeń Burmistrza była piosenka 
„Uciekaj moje serce”, którą wyko-
nał Łukasz Pawlak.

Jan Gładysz – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki wy-
brał piosenkę z repertuaru Krzysz-
tofa Krawczyka „Bo jesteś Ty” i 

prosił, by zawsze przy nim być i 
przy nim budzić się.

Z kolei Marek Pyziak – wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy wyraził nadzieję, że Panie 
nie będą płakać, kiedy odjedzie, bo 

i tak sercem jest z nimi i na dodatek 
zostawia im tę melodię.

Józef Karaś wybrał dla Pań 
piosenkę „O sole mio”, którą bar-
dzo pięknie zaśpiewał: „Ale jest słoń-
ce jeszcze jaśniejsze, promienny 
uśmiech na twarzy twej”. Wacław 
Wiliński wybrał piosenkę z filmu „Oj-
ciec Chrzestny”, w której zapewnił, 
że za nami miłość, która zdarza się 
tylko raz. Mikołaj Florczak zadedy-
kował piosenkę „Kings of Leon” swo-
jej dziewczynie „Wiesz, że przydałby 
mi się ktoś, ktoś taki jak Ty”. Leszek 
Różycki domagał się, by być jego 
natchnieniem i myślami, jak czuły 
rym. Bartek Brzeziński zmierzył się 
z sukcesem z utworem z repertuaru 
Whitney Houston „The Greatest of 
Love” - Największa miłość ze wszyst-
kich zdarzyła się mnie.

Trio Leszek Knyt, Emil Janow-
ski i Wacław Wiliński zagrało „Kar-
nawał w Wenecji” i „La cumparsita”, a 
układy taneczne hip hop wykonały ze-
społy „Shedows” i „Wanted”.

Na zakończenie Jarosław 
Florczak, prowadzący koncert, 
wraz z pozostałymi wykonawcami 
zachęcił Panie do dalszego świę-
towania tego szczególnego Dnia i 
zagwarantował, że: „Będzie! Bę-
dzie zabawa! Będzie się działo! I 
znowu nocy będzie mało. Będzie 
głośno, będzie radośnie, znów 
przetańczymy razem całą noc”.

 Barbara Lesiewicz

W dniu 11 marca odbył się 
we Wrocławiu finał wojewódzki  
Ogólnopolskiego konkursu „25 lat 
działalności Senatu RP w wol-
nej Polsce”.  Rywalizowało w nim                           
19 uczestników zakwalifikowanych 
po zawodach rejonowych, któ-
re miały miejsce w styczniu tego 
roku. W tym gronie startowali także 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie: Mateusz 
Olbrycht i Piotr Kostrubiec. 

Ostatecznie, w najlepszej 
trójce etapu wojewódzkiego znalazł 

Mateusz Olbrycht finalistą konkursu
się Mateusz Olbrycht, który jako 
finalista konkursu weźmie udział w 
symulacji obrad Senatu z udziałem 
Prezydium Senatu RP w dniach 7 i 
8 kwietnia br.. Finaliści konkursu z 
całej Polski zostaną także uhonoro-
wani nagrodami rzeczowymi.

Bielawscy uczniowie przygo-
towywali się do udziału w konkursie 
pod kierunkiem pana Andrzeja Se-
pełowskiego – nauczyciela historii 
w ZSO w Bielawie.

Gratulujemy !!!

Również w tym roku Pano-
wie zadbali, by specjalnie przygo-
towanym koncertem umilić Paniom 
dzień Ich Święta. Jak zwykle, na 
scenie Teatru Robotniczego wystą-
pili znani i mniej znani mężczyźni i 
jak zawsze ich występ sprawił wiele 
radości i był nagradzany gromkimi 
brawami.

Kapela Bielawska przygo-
towała własny utwór o wyjątkowej 
urodzie i niezwykłości bielawskich 
kobiet. Wiązankę utworów z reper-
tuaru The Beatles, oczywiście o 
miłości, zaśpiewał muzyk, kompo-
zytor, malarz Marek Cieśla, akom-
paniując sobie na pianie. Paweł Pi-
róg w piosence „Wherever You Will 
Go” prosił o zastanowienie się, kto 

zajmie jego miejsce w sercu kobie-
ty, kiedy odejdzie. Łukasz Pawlak 
wybrał znany przebój z filmu „Pretty 
Woman” - Nie wierzę Ci, nie jesteś 
prawdziwa, nikt nie może wyglądać 
tak dobrze.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy, Leszek Stróżyk, tra-
dycyjnie przeczytał  dwa wiersze: 
„Dwóch plotkarzy” K.I. Gałczyń-
skiego – okazało się, że dwóch mę-
skich plotkarzy może wystarczyć 
za całe stado i wiersz „Serenada” 

J.A.Morsztyna, w którym jest proś-
ba do pań, by nie kryły za oknem 
twarzy grzechu godnej.

Przewodniczący Rady odczy-
tał też życzenia dla Pań, przeka-
zane przez Burmistrza Ryszarda 
Dźwiniela, który z powodu choro-
by nie mógł uczestniczyć w kon-
cercie: „Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet składam wszystkim 

„Kwiatek dla Ewy” po raz kolejny

6 marca Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów – Za-
rząd Rejonowy w Bielawie zor-
ganizował dla swoich Członkiń 
uroczystość z okazji Ich święta, 
którą uświetnili także Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel oraz zespół Czerwona 
Jarzębina, działający pod kierun-
kiem Anny Rataj.

Każda z Pań otrzymała kwia-
tek, czekoladę. Wzniesiono toast 
lampką wina. Był słodki poczęstu-
nek, ale przede wszystkim były ży-
czenia.

Przewodniczący Związku Ta-
deusz Kowalczyk życzył Paniom, 
by na ich buziach zawsze gościł 
uśmiech, by były otoczone miłością 
i serdecznością oraz tym wszyst-
kim, czego sobie życzą.

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
rozpoczął od pochwał dla „Czerwo-
nej Jarzębiny”: „Występ był piękny i 
jesteście Państwo coraz lepsi. Ten 
czas, który poświęcacie na próby, 
na pewno nie jest czasem straco-
nym. Ukłony dla Pani dyrygent”.

- A że Święto Kobiet przed 
nami, pozwólcie, że złożę miłym Pa-
niom jak najlepsze życzenia. - po-
wiedział burmistrz. - Oczywiście, 
tradycyjnie wszyscy życzymy sobie 

dobrego zdrowia, ale chcę też po-
wiedzieć, że życzę zawsze kobietom 
dużo miłości w otoczeniu. Jak jeste-
śmy młodzi, to nasze kobiety są pięk-
ne, jak jesteśmy w średnim wieku, też 
są piękne i jak jesteśmy starsi – też 
są piękne. Czy ktoś widział brzydką 
mamę, babcię? Życzymy, żeby każ-
dy dzień przynosił Wam wiele rado-
ści. Jeśli człowiek się budzi w dobrym 
nastroju, to ten dzień będzie dobry. Z 
okazji Waszego święta życzę wszyst-
kiego najlepszego.”

Burmistrz powiedział także, 
iż na to spotkanie nie przyszedł z 
przewodniczącym Rady z pustymi 
rękoma, ponieważ na prośbę Za-
rządu związku w nieodległym cza-
sie zostanie wymalowany korytarz 
prowadzący do siedziby organizacji, 
będzie także odnowione pomiesz-
czenie, w którym związkowcy spoty-
kają się przy różnych okazjach.

Szczególnym prezentem było 
przedstawienie przez przewodni-
czącego Rady wniosku, z jakim 
wspólnie z burmistrzem wystąpili 
do Rady Miejskiej o nadanie Meda-
lu Honorowego Za Zasługi dla Mia-
sta Bielawa Związkowi Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Zarząd 
Rejonowy w Bielawie.

           Barbara Lesiewicz
fot: Wanda Stępień - Kowalczyk

Uroczystość z okazji „Dnia Kobiet” w Związku Emerytów

ZAPROSZENIE NA TARGI
W dniach 11 - 13 kwietnia 2014 roku w Kielcach będą odbywać się VI Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki. Organizatorzy oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich serdecznie zapra-
sza i zachęca szczególnie właścicieli gospodarstw agroturystycznych, ale także przedsiębiorców z całej branży 
turystycznej do odwiedzenia w tych dniach Centrum Targowego Kielce. 

Szczegóły oraz program targów na  http://agro.travel/
          Ireneusz Rogalski 

Marek Pyziak

Łukasz Pawlak

Mikołaj Florczak

Leszek Stróżyk

Jan Gładysz
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To już historia, pełna emo-
cji, wyzwań, skrajnych doznań, ale 
również dylematów i szczęśliwe-
go zakończenia. Blisko 3 miesiące 
przygotowań, dziesiątki telefonów, 
maili, spotkań i nerwów, aby Rock-
mania 2014 doszła do skutku, ale 
było warto.

III Ogólnopolski Przegląd Ze-
społów Rockowych Rockmania to 
blisko 60 zgłoszeń z całej Polski, z 
czego komisja konkursowa wybra-
ła 15 najlepszych zespołów, 13 z 
nich 15 marca zaprezentowało się 
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki 
w Bielawie, dwa zespoły, niestety, 
z różnych przyczyn nie przyjechały.

Od godziny 8.00 rano 15 osób 
załogi, w tym wolontariusze, akusty-
cy, organizatorzy oczekiwali na przy-
jazd muzyków, którzy właśnie od tej 
godziny mieli próby po to, by w cza-
sie przeglądu wypaść jak najlepiej. 
O godzinie 14.00 rozpoczął się wła-
ściwy przegląd. Publiczność mogła 
usłyszeć praktycznie każdy rodzaj 
muzyki rockowej od melodycznego 
rocka po ciężkie brzmienia. 

Jury w składzie: Szymon 
Wydra, Marek Błaszczyk, Mi-
chał Kulniew z pełnym skupie-
niem przesłuchali 13 zespołów, by 
w końcu wydać długo oczekiwany 
werdykt:

I miejsce -  zespół DUST z 
Knurowa nagroda w wysokości 
1000,00 zł i występ na Sudeckim 
Lecie,

II miejsce - zespół Hajva – 
nagroda w postaci 500,00 zł na za-
kupy w sklepie Ragtime,

III miejsce – zespół The Ne-
edle, który otrzymał dzień nagra-
niowy w studiu Art. Inkubatora. 

Najlepszym wokalistą okazał 
się Przemysław Warecki z  zespo-
łu DUST, który otrzymał 300,00 zł.

Wyrazy uznania otrzyma-
ła Jowita Brożek z zespołu Teren 
Zabudowany.

Pomimo kilku wpadek, im-
preza wypadła znakomicie. Miła at-
mosfera, super zespoły utwierdziły 
nas, jako organizatora, że warto dla 
tych chwil organizować takie wyda-
rzenia.

Serdecznie dziękujemy spon-
sorom, bez których cała Rockma-

ROCKMANIA 2014

nia nie miałaby miejsca, przede 
wszystkim firmie Ragtime Sp.J. za 
dostarczenie backline, nagłośnie-
nie  i techniczne wsparcie impre-
zy, dziękujemy Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego za ufundowa-
nie nagrody.

Wielkie wyrazy uznania dla 
wszystkich wolontariuszy, pracow-
ników MOkiSu, Spółdzielni Socjal-
nej Arte w Bielawie i wszystkich 
firm, dzięki którym wszystko prze-
biegło pomyślnie.

Grajcie, występujcie, ćwicz-
cie i przyjeżdżajcie do Bielawy za 
rok! 

  Rafał Smoliński 

7 marca w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
odbył się wernisaż wystawy Marka 
Cieśli, zatytułowanej „Ars Amandi” 
(Sztuka kochania).

Autor wystawy urodził się 
i mieszka w Dzierżoniowie. Jest 
osobą wszechstronnie utalento-
waną: muzyk, multiinstrumentali-
sta, świetnie śpiewa, poeta, pisarz, 
pedagog. Jest absolwentem Insty-
tutu Wychowawczo-Muzycznego 
w Bydgoszczy. Prowadził zespo-
ły muzyczne: „Orkiestra Klubu Sa-
motnych Serc”, „Con trio”, „Ciemny 
odcień światła”, „Ab oro”, „Skąd i 
nond”, „Impromptus” i ostatnio „Epi-
tafium”, z którym nagrał kilka płyt i 
zagrał setki koncertów. Nauczyciel 
wielu pokoleń muzyków i muzykan-
tów. Dla najbliższych: „Duży męż-
czyzna z ogromnym sercem”. 

Jego artystyczne credo brzmi: 
„Życie jest chaosem. Każdy stara 
się wprowadzić w nim jakiś porzą-
dek. Ja robię to obrazem”. Malar-
stwem zainteresował się w latach 

„Miłość wzbogaca się dzięki wstydowi i bezwstydowi” (Marek Cieśla)

Sztuka kochania na wystawie obrazów Marka Cieśli
70-tych. W swoim dorobku ma wie-
le wystaw indywidualnych malar-
stwa olejnego w kraju i zagranicą. 
Najważniejsze z nich to „Entropia”, 
„Idiochromia”, „Italiam”, „Sacrum i 
Profanum” oraz „Ars Amandi”, którą 
w marcu przez ponad dwa tygodnie 
mogliśmy oglądać w Bielawie. Na 
wystawę złożyło się prawie 30 ob-
razów, m. in. Zapach, Dotyk, Czu-
łość, Mrok, Spirala, Woda, Wiatr, 
Akt, Przestrzeń, czy 8 obrazów z 
cyklu Pocałunki.

Piękne, ciekawe malarstwo. 
Na pewno obok tych obrazów nie 
można przejść obojętnie.

Kiedy przybyli na wernisaż 
oglądali obrazy, Marek Cieśla grał 
na pianinie, by jeszcze bardziej 
umilić spędzony tu czas.

Wystawę zorganizował Miej-
ski Ośrodek Kultury i Sztuki, a ar-
tystę przedstawił i do oglądania 
wystawy zachęcał dyrektor Jan 
Gładysz.

          Barbara Lesiewicz

12 marca dział dziecięco-mło-
dzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie gościł grupę uczniów 
ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego z Dzierżoniowa. Młodzież 
wraz z nauczycielkami Iloną Szady, 
Moniką Jankiewicz i Dorotą Wan-
szewicz odwiedziła wszystkie działy 
udostępniania: wypożyczalnię dla do-
rosłych, czytelnię, dział multimedialny, 
dział dziecięco-młodzieżowy, z wielką 
cierpliwością słuchając, jakie książki 
można znaleźć na półkach i obejrzała 
na komputerze stronę internetową bi-
blioteki www.mbp.bielawa.pl . 

W czytelni podobały się 
uczniom albumy o motylach i kotach, 
następnie dowiedziały się co to są 
multimedia i książki mówione, odbyły 
spacer między regałami z księgozbio-
rem dla dzieci i zadowolone zaglądnę-
ły do Pokoju Skrzata, aby podziwiać 
wystrój i odnaleźć tam krasnoludki. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak zapre-
zentowała uczestnikom spotkania 
miejsce, w którym odbywają się zaję-
cia i występy teatrzyku „Kukiełkowo”. 
Grupa została zachęcona do zaba-
wy w słowa, każda osoba wymieniła 
trzy słowa z literek tworzących hasło 
BIBLIOTEKA. Podczas zajęć wyko-
rzystano wiersze o bibliotece pisane 
przez dzieci oraz bajkę „Biała kropka” 
Marty Komorowskiej, pochodzącą ze 
zbiorku „Niestworzone historie. Bajki 
edukacyjne” pod redakcją Beaty Ziół-
kowskiej. Biedronka zwana Galą mia-
ła oprócz czarnych kropek jedną bia-
łą. Wstydziła się swojej odmienności i 
nieśmiałości. Przeszła dwie próby od-
wagi, a Pszczoła Aldona w nagrodę 
oprowadziła ją po zamku. 

Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny czas „Biblioteka na nas czeka, na 
dużego i małego człowieka. W bibliote-
ce każdy wie, co to znaczy a, b, c”. 

  Jolanta Pawlak

Biblioteka czeka na każdego człowieka

Marek Cieśla uatrakcyjnił 
zwiedzanie wystawy grając na pianie
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Koncert odbył się 16 marca w 
nowej siedzibie, która mieści się w 
części piwnicznej Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. 
Jeszcze przed rozpoczęciem kon-
certu, nastąpiło oficjalne uroczyste 
przecięcie wstęgi i tym samym za-
inaugurowano działalność „Pozy-
tywki” w nowym miejscu. Wstęgę 
przecięli: Jadwiga Mariolla Jonas 
– wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Bielawy, Barbara Pachura 
– założycielka i gospodyni „Pozy-
tywki” oraz artyści z nią związani: 
Marcin Sweklej, Małgorzata Kuś i 
Anna Karasińska, która poprowa-
dziła konferansjerkę.

Każdy z wykonawców wyko-
nał po kilka utworów. Koncert roz-
poczęła Barbara Pachura – biela-
wianka, absolwentka Uniwersytetu 
Opolskiego, współtwórczyni takich 
klubów, jak: bielawska „Piwniczna 
Izba” oraz dzierżoniowska „Poetyc-
ka Stajnia” i, jak już wspomniałam 
wcześniej, założycielka Klubu Mi-
łośników Poezji Śpiewanej „Pozy-
tywka”. 

Następnie wystąpiło małżeń-
stwo Anna Kosa & Marcin Swe-
klej. Anna Kosa-Sweklej to za-
łożycielka zespołu W TYM SĘK, 
wokalistka, autorka tekstów, laure-
atka wielu konkursów i przeglądów. 

Z kolei Marcin Sweklej jest gitarzy-
stą, wokalistą, akordeonistą, auto-
rem tekstów i muzyki, laureatem I 
miejsca na Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie. 

Gwiazdą inauguracyjnego 
koncertu była SHATA QS – mło-
da piosenkarka pochodząca z Ka-
mieńca Ząbkowickiego.

SHATA QS to pseudonim 
artystyczny Małgosi Kuś, która 
ukończyła Katedrę Wokalistyki na 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
na wydziale jazzu i muzyki rozryw-
kowej. Jest laureatką wielu festiwa-
li  muzycznych oraz TV shows. W 
2001 r. wygrała SZANSĘ NA SUK-
CES. Twórczość piosenkarki przy-
padła też do gustu publiczności 
i jury programu Must Be The Mu-
sic. Soulowo-funkowa grupa SHA-
TA QS została laureatem VI edycji 
tego programu. 

Wokalistka oczarowała rów-
nież licznie przybyłą na bielawski 
koncert publiczność, nie tylko wy-
konaniem swoich piosenek, ale 
także ciepłem i emanującą z niej 
pozytywną energią. Jest także mat-
ką chrzestną Pozytywki.

Dla formalności dodam, ze 
współorganizatorem koncertu był 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

     Barbara Lesiewicz

Inauguracyjny koncert w nowej „Pozytywce”

Ferie zimowe tym roku były 
bardzo ciekawe dla przedszkola-
ków z Publicznego Przedszkola 
nr 4 w Bielawie. Dzieci spędziły je 
miło i aktywnie. Był to czas wspa-
niałej zabawy, ale też nauki. Są to 
niezbędne elementy rozwoju małe-
go człowieka.

Ferie rozpoczęły się wspania-
łą zabawą w Dzieciolandii, w której 
udział brały wszystkie przedszkola-
ki. Podczas radosnych zabaw dzie-
ci wykazały się wielką inwencją i 
sprawnością fizyczną w pokonywa-
niu różnorodnych przeszkód w labi-
ryncie. Uśmiech wciąż gościł na ich 
twarzach, pomimo zmęczenia. Po-
byt w Dzieciolandii i przewóz opła-
ciła Rada Rodziców.

Starszaki bardzo chętnie ko-
rzystały z atrakcji feryjnych przy-
gotowanych przez MOKiS w Bie-
lawie. Oglądały następujące filmy; 
,,Tajemnica  zielonego królestwa”, 
,,Minionki rozrabiają” i ,, Tedi Jo-
nes i poszukiwacze zaginionego 
miasta”. Przy okazji dzieci nauczyły 
się, jak należy zachowywać się w 
kinie i utrwaliły zasady ruchu dro-
gowego.

Grupy starszaków i średnia-
ków były na wycieczce w gabine-
cie stomatologicznym w Przychod-

ni ,, Astra”. Poznały wyposażenie 
gabinetu i narzędzia pracy stoma-
tologa.  Obserwowały jego pracę i 
dowiedziały się, w jakim stanie są 
ich zęby oraz jak należy o nie dbać, 
by były zdrowe. Po tej wizycie wiele 
dzieci pozbyło się lęku przed wizy-
tami u stomatologa.

W drugim tygodniu ferii dzie-
ci w przedszkolu odwiedził ratownik 
medyczny pan Paweł Policzkie-
wicz. Było to bardzo ciekawe spo-
tkanie. Dzieci dowiedziały się na 
czym polega pierwsza pomoc, jak 
należy jej udzielać i jak jest ważna 
w ratowaniu ludzkiego życia. Pan 
Paweł pokazał, jak należy opatry-

wać rany, kiedy wzywać pomoc 
oraz uświadomił dzieci, że należy 
bawić się w bezpiecznym miejscu, 
zachowując zasady bezpieczeń-
stwa. Dzieci z wielką ciekawością 
oglądały narzędzia medyczne i fan-
tomy. Zadawały wiele pytań doty-
czących pracy ratownika medycz-
nego.

Choć ferie się skończyły, 
przed dziećmi jeszcze wiele spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, wycie-
czek i innych atrakcji, które niesie 
wiosna. Ale to niespodzianka.

Dyrektor i nauczycielki z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Bielawie

Przedszkole Publiczne nr 4 – różnorodne zabawy, zajęcia 
i spotkania podczas ferii zimowych

Od 7 do 9 marca na olsztyń-
skiej „Aquasferze“ odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorów 14-let-
nich w pływaniu sportowym. Barwy 
Klubu Sportowego „OSiR“ Bielawa 
reprezentował Daniel Wiewiór-
ka, podopieczny trenera Rafała 
Łacnego. W stolicy Warm-
ii i Mazur swoje umiejętności 
zaprezentowało 600 zawodników 
ze 133 klubów z całego kraju.

W piątek Daniel płynął na 
dystansie 50 m stylem dowolnym. 
Uzyskał czas 27,62, poprawiając 
swój rekord życiowy o 0,7 s. Po-
prawa czasu na tym dystansie była 
dobrym prognostykiem przed na-
stępnymi wyścigami. Kolejną kon-
kurencją było dla zawodnika z Bie-
lawy 100 m stylem motylkowym. 
Uzyskany czas 1:05,89 był rewel-
acyjny. Daniel poprawił swój życio-
wy rezultat o prawie 4 s. 

Sobota to 50 m stylem grzbie-
towym i 200 m st. zmiennym. Wynik 
30,65 w stylu grzbietowym okazał 
się najlepszym rezultatem uzyska-
nym przez zawodników z Dolnego 
Śląska. Do finału B zabrakło 0,31 
s. 200 m stylem zmiennym speł-

Udany występ Daniela Wiewiórki na Mistrzostwach Polski Juniorów
niło marzenia zawodnika z Biela-
wy o pierwszym finale B. Dystans 
pokonał w czasie 2.24.23 i był to 
czas lepszy od jego najlepsze-
go osiągnięcia z Gorzowa Wielko-
polskiego (wrzesień 2013) o 11s! 
Tym wynikiem udowodnił, iż jest 
wśród najlepszych zmiennistów 
wśród 14-latków w Polsce. 

 W niedzielne przedpołu-
dnie Daniel startował w swojej ko-
ronnej konkurencji 100m stylem 
zmiennym. Nie zawiódł pokłada-
nych w nim nadziei. Uzyskał fanta-
styczny czas 1.04.93 i wygrał swój 
bieg eliminacyjny z przewagą kil-
ku metrów nad rywalami. Jak się 
okazało, był to 12. czas elimina-
cji, a do finału A brakło 0,09s! 
W popołudniowym finale B przy 
pełnej publiczności uzyskał dru-
gi czas i cieszył się z kolejnego 
rekordu życiowego uzyskując 
1.04.70. 

Gratulujemy Danielowi 
Wiewiórce i jego trenerowi 
Rafałowi Łacnemu oraz życzy-
my powodzenia na następnych mi-
strzostwach. 

  Łukasz Masyk
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04-06.04
OBROŃCY SKARBÓW 

godz.17.00 prod. NIEM/USA
Pod koniec wojny Hitler wy-

dał dekret, na mocy którego Niem-
cy miały zostać zniszczone na wy-
padek jego przegranej. Nakazał 
wysadzanie mostów, torów kole-
jowych, budynków oraz niszcze-
nie dzieł sztuki. Obrońcy skarbów 
walczyli z czasem. Film opowiada 
historię opartą na faktach. Główni 
bohaterowie to siedmioro dyrekto-
rów muzeów, artystów, architektów, 
kuratorów i historyków sztuki, któ-
rzy postanawiają zwrócić skradzio-
ne przedmioty ich prawowitym wła-
ścicielom. Czas ucieka... Czy uda 
się to zrobić zanim zostaną znisz-
czone?

NEED FOR SPEED 
godz.19.00 prod. USA

Głównym bohaterem filmu 
jest Tobey Marshall (Aaron Paul), 
mechanik samochodowy, którego 
prawdziwą pasją są wyścigi ulicz-
ne. Próbując uratować rodzin-
ny biznes od bankructwa, Tobey 
przystaje na propozycję bogate-
go i aroganckiego Dino Brewstera 
(Dominic Cooper). Gdy protago-
niście wydaje się, że zdołał ura-
tować warsztat przed finansową 
zapaścią, Dino wrabia go w prze-
stępstwo. Dwa lata później Tobey 
wychodzi z więzienia, pałając żą-
dzą zemsty. Doskonale zdaje so-
bie sprawę, że istnieje tylko jeden 
sposób na doprowadzenie Dino do 
upadku - pokonanie go w legendar-
nym wyścigu samochodowym De 
Leon. Aby zdążyć na czas i móc w 
nim wystartować, Tobey wyrusza w 
ryzykowną podróż przez całą Ame-
rykę, ściągając na siebie policyjne 
syreny oraz nasłanych przez Dino 
łowców nagród.

11-13.04
KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ 

ŚWIĘTYM godz.17.00 prod. POL
12-letni Kacper (Andrzej/

Kamil Tkacz), pasjonat animacji 
komputerowej, zmaga się z grupą 
szkolnych chuliganów, którzy za-

straszają słabszych uczniów. Kie-
dy chłopiec zostaje na kilka dni pod 
opieką dziadka (Piotr Fronczew-
ski), opowiada mu o swoich pro-
blemach w szkole. Dziadek zabiera 
go na weekendowy wypad w Tatry. 
Tam, ucząc wnuka radzenia sobie z 
trudnymi warunkami przyrody i ży-
cia w surowych warunkach schro-
niska, snuje opowieść o przyjacielu 
z dzieciństwa - Karolu, który wielo-
krotnie ratował go z opałów i już za 
młodu udowodnił, że przemoc moż-
na pokonać niezłomną postawą i 
siłą ducha. Kacper, słuchając kolej-
nych historii dziadka, tworzy na ich 
podstawie animacje komputerowe, 
które składają się na fascynującą, 
filmową opowieść o Karolu Wojtyle 
- niezwykłym człowieku i przywód-
cy duchowym Polaków.

NON-STOP godz.19.00 prod. 
FRA/USA

Agent federalny Bill Marks ma 
za zadanie bronić bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych. Nie zno-
si latać, a swoją pracę traktuje jako 
zło konieczne. Ale transatlantycki lot 
z Nowego Jorku do Londynu będzie 
daleki od rutyny. Chwilę po starcie na 
szyfrowany telefon Marksa przycho-
dzi wiadomość z żądaniem 150 mi-
lionów dolarów okupu. W przypadku 
odmowy co 20 minut ginąć będzie 
kolejny pasażer. Wkrótce okaże się 
jednak, że przestępcom nie chodzi 
o pieniądze. Stawka jest znacznie 
wyższa. 13 000 metrów nad Atlanty-
kiem, w pędzącej z prędkością 800 
km/h maszynie rozpoczyna się gra 
o życie 146 podróżnych. Jeden z 
nich jest nieuchwytnym zabójcą..

25-27.04
NOE: WYBRANY PRZEZ 

BOGA prod. USA
godz.17.00 wersja 2D dubbing
godz.19.20 wersja 3D napisy

Biblijny Noe ma apokaliptycz-
ne wizje potopu. Podejmuje działa-
nia, które mają uchronić jego rodzinę 
przed nadchodzącym kataklizmem.

                                     kom lg

2 kwietnia
g. 8.30 – 13.00 Teatra Współ-

czesny z Krakowa – Edukacja Te-
atralna dla szkół – Teatr Robotniczy

g.16.00 Uniwersytet III Wieku – 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze  
- Teatr Robotniczy 

4 kwietnia
g. 9.30 – Uroczystości Jubile-

uszowe  15-lecia Szkół Niepublicz-
nych w Bielawie - Teatr Robotniczy

6 kwietnia
g. 16.00 – Koncert finałowy IV 

Warsztatów Wokalnych GOSPEL. Or-
ganizator  - Stowarzyszenie Edukacji 
Artystycznej Fart, przy współfinanso-
waniu przez Gminę Bielawa i Powiat 
Dzierżoniowski - Teatr Robotniczy

7 kwietnia
g. 16.00 Uniwersytet III Wieku  - 

„Modowy wehikuł czasu” – prezenta-
cja  historyczna strojów męskich przy-
gotowana przez Jadwigę Stępień i 
Urszulę Łastowską - Teatr Robotniczy 

10. kwietnia
g. 9.30 – V Wojewódzki Prze-

gląd Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej Młodzieży OHP - KUŹNIA 
TALENTÓW 2014  – Teatr Robotniczy

14 kwietnia
g.16.00 Uniwersytet III Wieku 

– wykład Alicji Madej „Historia i teraź-
niejszość Opery Wrocławskiej”  - Te-
atr Robotniczy 

17 kwietnia 
g. 17.00 – JAJO Z KLASĄ i JAJO 

Z FANTAZJĄ. Rozstrzygnięcie corocz-
nego konkursu wielkanocnego. Wrę-
czenie dyplomów i nagród.  Wszyscy 
uczestnicy, bez względu na wiek, startują 
w jednej kategorii. (Prace można składać 
do 14 kwietnia) - Galeria KORYTARZ 

24 kwietnia
g. 18.30 – SEPARACJA ? (far-

sa małżeńska w trzech aktach) – Te-
atr Robotniczy

O spektaklu:
Sztuka jest opowieścią o na-

uczycielskim małżeństwie, które prze-
żywszy ze sobą ćwierć wieku wkra-
cza w fazę nieuchronnego kryzysu. 
Joanna /Anna Lenczewska/  i Patryk /
Mariusz Marczyk/ wystawiają sobie ra-
chunki za przeżyte razem lata. Zarzu-
ty są śmieszne i banalne, ale wobec 
nie dających się okiełznać emocji, dają 
asumpt do podjęcia decyzji o separacji. 

Błyskotliwe dialogi i humor są 
gwarancją znakomitej zabawy. Małżeń-
skie perypetie jak w soczewce skupia-
ją te problemy, z którymi borykają się 
pary niekoniecznie z dużym stażem. 
Spotkanie z bohaterami sztuki pozwa-
la spojrzeć na nie z dużym dystansem.

Reżyseria: Elwira Romańczuk, 
Scenografia: Lidia Hardulak, Muzyka: 
Maria Natalia Rajkin , producent Sce-
na ”Rode” Kraków-Rzeszów  

Premiera: Kraków 2013.  Spek-
takl odbędzie się w ramach BCAL

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

Wstęp wolny:  zaproszenia  
rozprowadza biuro programu BCAL-
-OPS Bielawa ul. 3 Maja 20

25 kwietnia
g. 12:00 – Uroczystość zakoń-

czenia kl. III Gimnazjum Ekologiczne-
go – Teatr Robotniczy 

26 kwietnia
g.17.00 – Koncert Charytatyw-

ny  dla Kamila  - Teatr Robotniczy 
28 kwietnia
g.16.00 Uniwersytet III Wieku – 

wykład Barbary Kucper „Problemy z 
nadwagą” - Teatr Robotniczy 

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

prowadzi instr. Magdalena Cios – za-
jęcia środa: 15.30 – scena

- Scena M - GADEROBA (teatr 
młodzieżowy) –  prowadzi Magdale-
na Cios -  poniedziałki: 17.30 – 19.00

 - Zajęcia muzyczno-wokal-
ne prowadzi instr. Elżbieta Zachow-

ska : Soliści: poniedziałek i czwartek 
g.16.00;  Chór Kameralny: wtorek 
15.30;  

Zespół wokalny „Erato” soboty 
9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Quartet” 
czwartek 18.00 – 20.00   –  sala prób

- Zespół wokalny seniorów Czer-
wona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – środa g.16.30 – sala prób

- Studio Tańca  HIP-HOP pro-
wadzi instr. Jacek Jabłoński  – ponie-
działek g.17.30, wtorek  16.00, środa-  
17.30 scena 

- Bielawska Kapela Podwórko-
wa – środy 16.00 – sala prób orkiestry

- Teatr „Biel’arte” –  czwartki 
17.00 – scena

- Fotograficzne seniorów – 
prowadzi Rafał Smoliński – wtorki – 
11.30, 13.00 – galeria

- Teatralne seniorów – prowa-
dzi Jarosław Florczak – piątki 15.30 
– scena

- Mali Kreatorzy –piątki–16.30  
Art-kinkubator pracownia cerami-
ki - prowadzi inż. arch. krajobrazu 
Agnieszka Juraszek

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Bielawie
Klub Miłośników Poezji Śpiewanej  „  Pozytywka” –  Klub 

poetów i pisarzy „Kanapka  Literacka”
organizują:

I KONKURS JEDNEGO WIERSZA „SAŁATA DLA LITERATA”
Termin nadsyłania prac upływa  23 kwietnia 2014 r.
Organizatorami są: Klub Poetów i Pisarzy „Kanapka Literacka” i 

Klub Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozytywka”, działające przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie

Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs należy przysłać jeden wiersz 
o dowolnej tematyce opatrzony godłem (pseudonimem). Prace należy prze-
słać na adres e-mail organizatorów: pozytywka.kanapkaliteracka@gmail.com

Nagrody: Jury przyzna następujące nagrody: I nagroda - 50 zł oraz 
publikacja w klubowym fanzinie  i na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie oraz 2 wyróżnienia. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie mbp.bielawa.pl lub u organizato-
ra w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, ul. Piastowska 19 c, tablica 
ogłoszeń Klubu Pozytywka – Kanapka Literacka, obok pokoju nr 0.7


