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Rok temu świętowaliśmy 20-le-
cie bielawskiej gazety, a w tym roku 
dobrnęliśmy do 400. jej wydania.

Przypomnę, że pierwsze 
wydanie gazety ukazało się w 
marcu 1993 r. Przez 21 lat gaze-
ta przechodziła różne etapy – od 
2-stronicowej wkładki do gaze-
ty „Krosno”, aż po 12-stronico-
we jej wydania, od czarno-białej 
po kolorową, a od kilku lat zmie-
nił się także jej format. Od lipca 
2000 r. gazeta jest składana i 
drukowana w Drukarni - Wydaw-
nictwie „Studio Edytor” w Dzier-
żoniowie.

Gazeta towarzyszy wszyst-
kim ważniejszym bielawskim wy-
darzeniom, inwestycjom – bu-
dynkom i drogom, obiektom 
związanym z przemysłem, kultu-
rą, rekreacją i sportem. Z okazji 
szczególnie ważnych dla miasta 
rocznic, przypominamy ich histo-
rię. Na bieżąco przekazujemy in-
formacje o pracy Rady Miejskiej 
Bielawy i Burmistrzów. Publikują 
tu swoje artykuły szkoły, jednost-
ki organizacyjne gminy, organiza-
cje pozarządowe. Dzięki różno-
rodnej tematyce każdy Czytelnik 
znajduje w gazecie interesują-
ce go informacje i jest to lektura 
dla wszystkich zainteresowanych 
sprawami naszej lokalnej spo-
łeczności. 

Barbara Lesiewicz
redaktor naczelna

To już 400. wydanie „Wiadomości Bielawskich”

Z okazji 90 rocznicy nadania 
praw miejskich Bielawie odbyła 
się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. 
7 czerwca w sali Teatru Robotni-
czego w Bielawie spotkali się m.in. 
obecni i byli samorządowcy Biela-
wy, przedstawiciele ościennych gmin 
i powiatu dzierżoniowskiego, miast 
partnerskich – Hronova i Kostelca, 
zaprzyjaźnionego miasta Ciechanów 
oraz przedstawiciele polskiego par-
lamentu i Kościoła. Obecny był rów-
nież Konsul Honorowy RP w Calgary 
Zygmunt Potocki. Uroczystość roz-
począł okolicznościowym wystąpie-
niem przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk, a „kamienie milo-
we” w historii rozwoju naszego mia-
sta omówił w swojej prezentacji za-
stępca burmistrza Andrzej Hordyj. 

Jednym z głównych punktów 
obrad było wręczenie Tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Bielawa pani 
Ewie Glurze (szczegóły w osobnej in-
formacji) oraz Dyplomów i Medali Ho-
norowych za Zasługi dla Miasta Biela-

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Bielawy
wa Polskiemu Związkowi Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Bielawie 
oraz Towarzystwu Przyjaciół Bielawy. 

Uroczysta sesja stała się 
również okazją do wręczenia bur-
mistrzowi Bielawy Ryszardowi 
Dźwinielowi najwyższego wyróż-
nienia rzemieślniczego - Szabli 
Jana Kilińskiego (informacja w od-
rębnym artykule). Po odznacze-
niach odbyły się okolicznościowe 
przemówienia zaproszonych gości. 

Ostatnim punktem obrad był 
występ artystyczny w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Polone-
ziaki” ze Spółdzielczego Centrum 
Kultury w Bielawie. Występ dzieci i 
młodzieży został nagrodzony okla-
skami na stojąco.

Podczas sesji Patrycja Mizer-
ska wykonała również „Piosenkę o 
Bielawie”. Utwór powstał w latach 50. 
ubiegłego wieku, a dzięki zaangażo-
waniu bielawskich artystów piosenka 
doczekała się nowej aranżacji.

  Łukasz Masyk

29 maja podpisana została 
umowa pomiędzy Bielawą a właści-
cielem Zbiornika Sudety, na mocy 
której miasto będzie zarządzać obiek-
tem przez okres dwunastu miesię-
cy. Oznacza to, że mieszkańcy 
Bielawy i turyści mają już swobod-
ny dostęp do jeziora i jego atrakcji.

Podpisany dokument jest 
krokiem w kierunku przejęcia 
przez gminę zbiornika na 
własność. W drodze wielomiesięcz-
nych negocjacji Andrzej Buczek 
przedstawił ofertę, która zakłada 
sprzedaż obiektu za mniej niż poło-
wę wartości wyceny, sporządzonej 
przez biegłych rzeczoznawców, czyli 
7 mln zł. Kwota ma być rozłożona na 
trzy nieoprocentowane transze, wy-
płacane w latach 2015-2017. 

Zanim to jednak nastąpi, nale-
ży sprawdzić stan techniczny obiektu, 
który od ponad roku stał nieużytko-
wany. Dzięki przejęciu przez miasto 
pełnej kontroli nad urządzeniami de-
cydującymi o gospodarce wodnej, 
rozpoczęto proces napełniania 
Zbiornika Sudety, który powinien 
zakończyć się w czerwcu. 

Jednocześnie na zlecenie 
obecnego właściciela obiektu, od-
bywa się naprawa tzw. betonów-
ki, czyli drogi dojazdowej do jezio-
ra. Naprawione zostaną również 
molo i wejścia na zbiornik. 
Wszystko po to, aby jezioro znów 
pełniło swoje dawne funkcje – 
atrakcji turystycznej i akwenu prze-
ciwpowodziowego. 

  Łukasz Masyk

Zbiornik Sudety dostępny 
dla mieszkańców i turystów!

Jednym z istotnych wyda-
rzeń podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się z okazji 
90. rocznicy otrzymania przez Bie-
lawę praw miejskich, było wręcze-
nie „Szabli Kilińskiego” - najwyż-
szego wyróżnienia honorowego 
w rzemiośle. Laureatem zaszc-
zytnego tytułu został Burmistrz 
Bielawy Ryszard Dźwiniel.

Odznaka Honorowa 
„Szabla Kilińskiego”, na-
dana została na wniosek Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie 
przez Kapitułę Związku Rzemio-
sła Polskiego, za pośrednictwem 
Izby Rzemieślniczej w Opolu. Jak 

Najwyższe odznaczenie polskiego rzemiosła dla Burmistrza Bielawy

Podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 7 
czerwca z okazji 90 rocznicy nada-
nia praw miejskich Bielawie, odby-
ło się wręczenie Tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Bielawa pani 
Ewie Glurze, prezesowi Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy. Tytuł wrę-
czyli przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk i burmistrz 
Bielawy Ryszard Dźwiniel.

W uzasadnieniu do uchwa-
ły Rady Miejskiej podjętej w 

sprawie nadania tytułu napisano 
m. in.:

Pani Ewa Glura urodziła się 
07 grudnia 1942r. we Lwowie. W 
1946r. wraz z rodzicami osiedli-
ła się we Wrocławiu. Tam uczęsz-
czała do szkoły podstawowej, śred-
niej i wyższej. Ukończyła studia 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
Politechniki Wrocławskiej. Uzy-
skała tytuł mgr inż. urządzeń sa-
nitarnych. Po ukończeniu studiów 
w 1966r. podjęła pracę zawodo-

Ewa Glura Honorowym Obywatelem Miasta Bielawa wą. Interesowała się przedmiotami 
technicznymi, a jej hobby to malar-
stwo, hafciarstwo i koronkarstwo. 
Od dzieciństwa lubiła rysować. W 
Liceum Ogólnokształcącym zain-
teresowała się grafiką. Rysowała 
głównie najciekawsze stare porta-
le, ważne budowle i obiekty.

Od 1985r. jest mieszkanką 
Bielawy. W wolnych chwilach za-
częła „malować” obrazy nitką. Ta 
pasja pozostała jej do tej pory. Od 
kilkunastu lat jest członkiem To-
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Gościem uroczystej sesji był Zygmunt Potocki – Konsul Honorowy RP 
w Calgary. Na zdjęciu z przewodniczącym Rady Leszkiem Stróżykiem

Aktu dekoracji burmistrza Ryszarda Dźwiniela dokonał Kazimierz Rachowiecki 
– członek Kapituły Związku Rzemiosła Polskiego
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można przeczytać w akcie nada-
nia - „To zaszczytne odznacze-
nie przyznane zostało za szcze-
gólnie znaczące dokonania na 
rzecz rozwoju rzemiosła polskiego 
i jest jednocześnie wyrazem uz-
nania dla roli, jaką miasto Biel-
awa poprzez osobę Burmistrza 
Miasta Ryszarda Dźwiniela, od-
grywa dla bielawskiego środowiska 
rzemieślniczego”. 

„Szablę Kilińskiego” po 
raz pierwszy przyznano w 1999 
roku i wówczas, jako pierwszy 
otrzymał ją Papież Jan Paweł 
II. Wśród wybitnych przedstawi-
cieli życia polityczno–społecz-
nego, którym przyznano to za-
szczytne odznaczenie, znaleźli 
się również: Prezydent RP Alek-
sander Kwaśniewski, Arcybiskup 
Metropolita Krakowski Kardynał 
Stanisław Dziwisz, Prymas Polski 
Kardynał Józef Glemp, Prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

7 czerwca w Bielawie mia-
ła miejsce XVI edycja przyznania 
„Szabli Kilińskiego” i jest to zara-
zem pierwsza edycja, w której to 
zaszczytne odznaczenie zostało 
wręczone burmistrzowi miasta.

Poniżej treść podziękowań 
załączonych do aktu nadania:

„Szanowny Panie Burmistrzu 
Tym zaszczytnym odznac-

zeniem składamy podziękowania 
za zaufanie i ciepłą atmosferę 

naszych kontaktów, w których do-
bro bielawskich rzemieślników 
i uczniów Zespołu Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych w Bielawie, 
było zawsze wartością nadrzędną. 
Trudno byłoby myśleć o realizacji 
wielu naszych zamierzeń bez Pana 
wsparcia. Wyrażamy nadzieję, że 
w przyszłości nasza współpraca, 
będzie równie udana i owocna, jak 
dotychczas.”

Aktu dekoracji „Szablą Kiliń-
skiego” dokonał Członek Kapituły 
Związku Rzemiosła Polskiego Ka-
zimierz Rachowiecki, a towarzy-
szące insygnia wręczyli Członko-
wie Zarządu CRRiMP w Bielawie 
Barbara Buczek oraz Wiesław 
Bełz. 

Jan Kiliński z zawodu był 
mistrzem szewskim, a więc także 
rzemieślnikiem. W 1791 roku 
wybrany został radnym miejs-
kim Starej Warszawy oraz jako 
jedyny przedstawiciel średniego 
mieszczaństwa powołany został 
przez króla do Zastępczej Rady 
Tymczasowej. Po wielu latach, 
za liczne swe zasługi, zwłaszcza 
podczas powstania Kościuszkow-
skiego, Jan Kiliński został nie tylko 
patronem wielu szkół i drużyn har-
cerskich w Polsce, ale również do-
ceniło go środowisko rzemieślnicze, 
nadając jego imię i nazwisko naj-
wyższym odznaczeniom przyzna-
wanym przez Związek Rzemiosł 
Polskiego osobom zasłużonym. 

  Łukasz Masyk

Najwyższe odznaczenie polskiego rzemiosła dla Burmistrza Bielawy

warzystwa Miłośników Haftu we 
Wrocławiu. Od dwudziestu lat jest 
członkiem Polsko – Czeskiego Klu-
bu Artystycznego „ART-STUDIO” 
w Mieroszowie. Uczestniczyła w 
wielu plenerach malarskich orga-
nizowanych przez ten klub. Ponad-
to, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki w Bielawie organi-
zuje liczne wystawy prac malar-
skich, rękodzieła i fotografii.

Od 13 lat jest prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy. 

W czerwcu 2005r. przy Towa-
rzystwie Przyjaciół Bielawy został 
powołany Społeczny Komitet Bu-
dowy pomnika Papieża Jana Paw-
ła II. Była przewodniczącą tego 
Komitetu. Pomnik Papieża Jana 
Pawła II powstał na Placu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Bie-
lawie. Spotkania organizowane w 
ramach Polsko - Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej przyczyniły 
się do nawiązania lepszej i owoc-
nej współpracy pomiędzy Czecha-
mi a naszym miastem. Co roku, 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
i Sztuki organizuje wystawy, na któ-
rych prezentowane jest malarstwo 
olejne, fotografia i haft zarówno ar-
tystów z Czech jak i z Polski. Od 
dwóch lat, w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy organizuje spo-
tkania z dziećmi i tam odbywają się 
wieczory poetyckie Polsko – Cze-
skie  z udziałem dzieci szkolnych.

Od wielu lat jest współorga-
nizatorką corocznych Międzyna-
rodowych Plenerów Malarskich w 

Bielawie. Odbyło się już 20 takich 
plenerów. Po każdym plenerze or-
ganizowana jest wystawa prac po-
plenerowych. W ramach Między-
narodowych Plenerów Malarskich 
organizuje wspólne malowanie z 
dziećmi należącymi do Koła Pla-
stycznego przy Ekologicznej Szko-
le Podstawowej Nr 7 oraz z dziećmi 
ze Szkoły Społecznej w Bielawie. 

Od kilku lat pomaga Bielaw-
skim Kombatantom. Otrzymała od-
znakę za zasługi dla Kombatantów 
RP i BWP . Rada Ochrony Walk i 
Męczeństwa przyznała jej Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej oraz Złoty Medal Opiekuna 
Miejsc pamięci Narodowej . Za do-
tychczasową działalność otrzyma-
ła również w 2010 roku od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ewa Glura Honorowym Obywatelem Miasta Bielawa
odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Postanowieniem 
z dnia 9 marca 2012r. odznaczona 
została Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi przez Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. W 2012 roku 
od Związku Rzemiosła Polskie-
go otrzymała Honorową Odznakę 
Rzemiosła. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego, w dniu 7 listopada 
2013r. Wręczył Ewie Glurze dyplom 
w uznaniu zasług dla Województwa 
Dolnośląskiego oraz Odznakę Ho-
norową Złotą – Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

Doceniając wieloletnią pra-
cę Pani Ewy Glury na rzecz na-
szej Małej Ojczyzny, uzasadnione 
jest nadanie jej tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Bielawa. 

  Łukasz Masyk

28 maja odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy. Rozpoczę-
ło ją uczczenie minutą ciszy: zmarłej 
1 maja br. Aliny Ziomek – nauczy-
cielki, wieloletniej dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 9, radnej Bielawy 
w latach 2006-2010 oraz zmarłego 
7 maja br. Jana Gajdy – prezesa 
Zarządu Sudeckiej Komunikacji Au-
tobusowej w Dzierżoniowie, bielaw-
skiego radnego w latach 1994-2002.

W czasie sesji wiceprzewod-
niczący Rady: Jadwiga Mariolla 
Jonas, Zbigniew Skowroński i 
Marek Pyziak dokonali uroczyste-
go odsłonięcia tablo Rady Miejskiej 
VI kadencji. 

Radni wysłuchali także kon-
certu w wykonaniu uczniów Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego w 
Bielawie, przygotowanego z okazji 
25-lecia wolnych wyborów do Sej-
mu i Senatu RP. Wystąpili: Jago-
da Siwik, Maja Woźniak, Mateusz 
Lasota, Aleksander Korczyński, 
Jan Piasecki i Antonina Ralko.

Z kolei Towarzystwo przyjaciół 
Bielawy przygotowało na sesję pre-
zentację z okazji 170. rocznicy Bun-
tu Tkaczy Sowiogórskich. Zapre-
zentowali ją Ewa Glura i Tadeusz 

Łazowski, wykorzystując teksty za-
warte w książce Krzysztofa Pludry, 
związane z tym tematem. Wszyscy 
są Honorowymi Obywatelami Mia-
sta Bielawa. W prezentacji przy-
pomniano krótko historię nasze-
go miasta, a następnie przyczyny 
i przebieg buntu tkaczy Sowiogór-
skich, jak też wspomniano powo-
jenną historię bielawskich zakładów 
włókienniczych „Bieltex” i „Bielbaw”.

Obradowali bielawscy radni
W części roboczej sesji, rad-

ni rozpatrzyli projekty uchwał m. in. w 
sprawach: podwyższenia kapitału za-
kładowego „Bielawskiej Agencji Roz-
woju Lokalnego” sp. z o.o. z siedzibą 
w Bielawie, określenia zasad zwrotu 
udzielonych zasiłków okresowych, ce-
lowych lub pomocy rzeczowej – przy-
znanych pod warunkiem zwrotu, zmian 
budżetu gminy Bielawa na 2014 rok.

       Barbara Lesiewicz

W 2004 roku Polska przystąpi-
ła do Unii Europejskiej. Dzięki temu od 
10 lat nasz kraj korzysta z finansowe-
go wsparcia Zjednoczonej Europy. Z 
pewnością bez unijnych funduszy 
nie udałoby się zrealizować w na-
szym kraju wielu istotnych inwesty-
cji, które mają bezpośredni wpływ 
na rozwój społeczno-gospodarczy.

Jednym z głównych źródeł finan-
sowania inwestycji mających wpływ 
na rozwój miast są Regionalne Priory-
tety Operacyjne. W perspektywie pro-
gramowej 2007-2013, na Dolny Śląsk 
przeznaczono kwotę blisko 9 mld zło-
tych. W tym okresie samorządy mia-
ły szansę ubiegać się o dofinansowa-
nie do realizacji projektów w ramach 
9. priorytetów – przedsiębiorstwa i 
innowacyjność, społeczeństwo in-
formacyjne, transport, środowisko i 
bezpieczeństwo ekologiczne, ener-
getyka, kultura i turystyka, edukacja, 
zdrowie, miasta i pomoc techniczna. 

Jak wynika ze statystyk opu-
blikowanych przez portal www.rpo.
dolnyslask.pl, nasze miasto sięgnę-
ło po dotacje w całkowitej wysokości 
27.425.388 zł. Taki wynik dał Bielawie 
pozycję lidera w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych ze wszystkich jednostek samo-
rządu terytorialnego powiatu dzierżo-
niowskiego (w tym samorząd powiatu). 

Poniżej prezentujemy statysty-
kę efektywności jednostek samorządu 
terytorialnego oraz jednostek zależ-
nych z terenu powiatu dzierżoniow-
skiego w pozyskiwaniu środków z Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (w 
okresie 1.01.2007r.-30.04.2014). Spo-
śród dziewięciu dostępnych priorytetów 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013, Bielawa złożyła wnio-
ski do ośmiu z nich. 

Dzięki pozyskanym fundu-
szom w Bielawie wybudowano 
między innymi: drogi wraz z pełnym 
uzbrojeniem do Bielawskiego Parku 
Przemysłowego, Dolnośląski Inkuba-
tor Art-Przedsiębiorczości, Bielawski 
Inkubator Przedsiębiorczości, kom-
pleks sportowy przy Gimnazjum nr 1, 
Interaktywne Centrum Poszanowania 
Energii, Szkołę Leśną, czy Skatepla-
zę. Udało się również utworzyć Pu-
bliczne Przedszkole i przeprowadzić 
ekomodernizację Pływalni Aquarius, 
a obecnie realizowana jest komplek-
sowa modernizacja Parku Miejskiego. 

Należy mieć nadzieję, że nowa per-
spektywa programowania w UE na lata 2014-
2020, będzie dla Bielawy równie owocna. 

  Łukasz Masyk

Bielawa liderem w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej

6 czerwca odbyło 
się otwarcie pierwszego 
ogólnodostępnego placu zabaw 
w dolnej części Bielawy. Stre-
fa rekreacji dla najmłodszych wy-
budowana została przy ulicy Że-
romskiego w sąsiedztwie Zespołu 
Szkół Społecznych.

Nowy plac zabaw jest bar-
dzo bezpieczny – posiada ates-
towane, nowoczesne i zara-
zem trwałe urządzenia oraz 
ogrodzenie. O budowę zabie-
gały dzieci z dolnej części mia-
sta, które nie posiadały w swo-
jej okolicy miejsca do spędzania 
wolnego czasu. Jak widać po 
zainteresowaniu najmłodszych, 
którzy jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem placu zabaw licz-
nie korzystali z jego atrakcji, in-
westycja okazała się strzałem 
w dziesiątkę. 

Otwarto “Miasteczko Urwisów” w Bielawie
W otwarciu wzięli udział 

uczniowie Zespołu Szkół Społecz-
nych i Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Wstęgę przecięła 
wraz z burmistrzem Bielawy Mar-
tynka Rudnicka – zwyciężczyni 
konkursu na nazwę placu zabaw, 
ogłoszonego przez Urząd Miejski. 

Do konkursu napłynęło kilkanaście 
zgłoszeń, ale to właśnie propozycja 
pięcioletniej Martynki, czyli „Miast-
eczko Urwisów”, zyskała uznanie 
komisji. 

Wszystkim dzieciom życzymy 
dobrej i bezpiecznej zabawy. 

  Łukasz Masyk

Wręczenia Ewie Glurze tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielawa dokonali 
przewodniczący Rady Leszek Stróżyk i burmistrz Ryszard Dźwiniel

Otwarcia „Miasteczka Urwisów” dokonał burmistrz Ryszard Dźwiniel 
wraz z Martynką Rudnicką

Burmistrz Ryszard Dźwiniel ze wzruszeniem podziękował za tak 
zaszczytne wyróżnienie, jakim jest przyznanie Szabli Kilińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
odsłonili tablo VI kadencji

zdj. Jarosław Florczak
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Na zaproszenie Ministerst-
wa Infrastruktury i Rozwoju, 
Bielawa wzięła udział w kon-
ferencji poświęconej obecnie 
opracowywanej przez rząd Kraj-
owej Polityce Miejskiej. 20 maja 
w Uniejowie spotkali się burmi-
strzowie, prezydenci, starostowie 
oraz przedstawiciele władz woje-
wódzkich z różnych stron kraju. W 
konsultacjach z samorządowcami 
uczestniczył wiceminister Paweł 
Orłowski. Bielawę reprezentował 
wiceburmistrz Andrzej Hordyj.

Po raz pierwszy roboczy pro-
jekt Krajowej Polityki Miejskiej Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwo-
ju zaprezentowało 7 kwietnia w 
Warszawie. Uniejów - po Gdańsku 
i Wodzisławiu Śląskim - był ostat-
nim etapem dyskusji nad tworzo-
nym dokumentem. Latem zostan-
ie on skierowany do formalnych 
konsultacji społecznych i 
międzyresortowych. 

Krajowa Polityka Miejs-
ka jest adresowana do wszyst-
kich miast, niezależnie od ich 
wielkości i położenia. Koncen-
truje się na najważniejszych kwe-
stiach i wyzwaniach dotyczących 
ich rozwoju. Te kwestie pogrupo-
wane zostały w kilku wątkach te-
matycznych. Dotyczą one między 
innymi: rewitalizacji, polityki inwe-

stycyjnej, rozwoju gospodarczego, 
ochrony środowiska i demografii. 

Jednym z samorządów zapro-
szonych do konsultacji była Bielawa, 
która wyróżnia się wśród innych 
miast tej wielkości, wprowad-
zonymi rozwiązaniami na rzecz 
rozwoju gospodarczego, infra-
strukturalnego i społecznego. 
Krajowa Polityka Miejska wskazuje 
bowiem na wagę i rolę miast w ge-
nerowaniu wzrostu gospodarczego i 
tworzeniu miejsc pracy. 

Wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj mówił między innymi o 
działaniach Bielawy w sferze roz-
woju gospodarczego, w postaci 
utworzenia Bielawskiego Parku 
Przemysłowego i Podstrefy Eko-
nomicznej Invest-Park, Bielaw-

skiego Inkubatora Przedsiębior-
czości i Dolnośląskiego Inkubatora 
Art-Przedsiębiorczości.

Wiceburmistrz zaprezentował 
również dokonania w dziedzinie 
rewitalizacji społecznej poprzez: 
utworzenie publicznego przed-
szkola i żłobka, realizowanie bu-
downictwa TBS i deweloperskiego 
oraz wykonanie szeregu inwestycji 
w obiektach oświatowych. Biela-
wa przedstawiła także nowatorskie 
rozwiązania z zakresu edukacji 
ekologicznej i poszanowania śro-
dowiska naturalnego.

Więcej na temat projek-
tu Krajowej Polityki Miejskiej 
można dowiedzieć się na stronie 
www.mir.gov.pl.

  Łukasz Masyk

Krajowa Polityka Miejska - konsultacje z udziałem Bielawy

W poprzednim wydaniu „Wia-
domości Bielawskich ukazały się 
na środkowych stronach zdjęcia 
dawnej i dzisiejszej Bielawy. W 
wersji papierowej gazety zabrakło 
podpisu, iż autorem zamieszczo-
nych zdjęć i reprodukcji jest Tade-
usz Łazowski, autor zdjęć do wielu 
publikacji historycznych o Bielawie, 
Honorowy Obywatel Miasta Biela-
wa.

„Bielawa wczoraj i dziś”
Przypominam także, że w Cen-

trum Informacji Turystycznej (ul. Wolno-
ści 128b) można nabyć III część albu-
mu „Bielawa wczoraj i dziś”, jak również 
komplet wszystkich trzech albumów.

Warto sprawić sobie taki pre-
zent, czy obdarować nim byłych 
mieszkańców Bielawy, zarówno 
tych mieszkających w kraju, jak i 
poza jego granicami.

 Barbara Lesiewicz

Zmarł Tadeusz Dudź
7 czerwca w wieku 74 lat zmarł Tadeusz Dudź – bielawianin, 

wieloletni dziennikarz prasy dolnośląskiej, aktywny działacz na 
rzecz środowiska zawodowego dziennikarzy polskich. Tadeusz Dudź 
współpracował m.in. z „Krosnem” i „Gazetą Robotniczą”, czasami z „Wia-
domościami Bielawskimi”, ale najbardziej kojarzony jest z długoletnią 
pracą dla Gazety Wrocławskiej.

Jego współpracownicy wspominają go jako przemiłego i bardzo 
czułego na krzywdę ludzką człowieka. Jak mówi Małgorzata Moczulska 
z Gazety Wrocławskiej – Tadeusz Dudź uważał, że gazeta i dziennikarz 
muszą stać po stronie słabszych i takimi sprawami się zajmować. To był 
bardzo życzliwy i mądry człowiek. 

W Bielawie zostanie zapamiętany również jako lokalny patriota, do koń-
ca zainteresowany sprawami swojego miasta i tym co dzieje się w regionie.

Pogrzeb odbył się 10 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Bielawie.
      Łukasz Masyk

Dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi spotkały się w piątek 6 
czerwca z burmistrzem miasta.

Przedszkolaki chciały zoba-
czyć na czym polega praca Urzę-
du Miejskiego, ale najbardziej cie-
kawiło je jak wygląda zwykły dzień 
pracy burmistrza Bielawy. Ryszard 
Dźwiniel opowiedział dzieciom o 

Przedszkolaki na spotkaniu z burmistrzem
swoich obowiązkach oraz powie-
dział czym obecnie się zajmuje. 
Burmistrz odpowiedział również na 
wszystkie pytania przedszkolaków. 

Oprócz spotkania z gospoda-
rzem miasta dzieci zwiedziły urząd 
i obejrzały miejsce, w którym zapa-
dają najważniejsze decyzje, czyli 
salę narad Rady Miejskiej. 

  Łukasz Masyk

Komisariat Policji w Biela-
wie zaprosił mieszkańców na de-
batę społeczną pod hasłem „Bez-
pieczeństwo to nasza wspólna 
sprawa”. Spotkanie odbyło się 22 
maja w Dolnośląskim Inkubatorze 
Art-Przedsiębiorczości.

Na zaproszenie gospoda-
rza debaty, komendanta Komisa-
riatu Policji w Bielawie Ryszarda 
Mazurkiewicza, w dyskusji wzięli 
udział również: burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, wiceburmistrz Mariusz 
Pach, zastępca komendanta po-
wiatowego Policji Przemysław Ma-
rut, komendant Straży Miejskiej 

Zbigniew Grubka, prezes spół-
ki MZBM Daniel Dubas i dyrektor 
OPS Anna Petruk.

Było to drugie spotkanie 
poświęcone bezpieczeństwu w 
mieście, przygotowane przez 
bielawskich policjantów. Wcze-
śniej podobną debatę zorgani-
zowano dla mieszkańców osiedli 
znajdujących się pod zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz 
policjanci i samorządowcy dyskuto-
wali między innymi z mieszkańcami 
domków jednorodzinnych i wspól-
not mieszkaniowych.

  Łukasz Masyk

Rozmowy o bezpieczeństwie w Bielawie

w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru A w rejonie Głównego 
Punktu Zasilania w Bielawie wraz ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko dla lokalizacji 
farm fotowoltaicznych

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy 
uchwały Nr XLIII/418/13 z dnia 30 października 2013 roku 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar A 
i B w rejonie Głównego Punktu Zasilania w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w 
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bie-
lawa, pl. Wolności 1 w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 
pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 
poz. 1235  z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu 
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu w/w miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku 
z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Go-
spodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oce-
ną oddziaływania na środowisko do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego można składać 
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
do dnia 25 lipca 2014 r., do Burmistrza Bielawy, 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY

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

ogłoszeń na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-3  do 
Zarządzenia nr 144/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku. 

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 
8 do Zarządzenia nr 145/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25.06.2014 r.

W ramach projektu „Miesz-
kam w Bielawie – Moja rodzina 
jest OK!” realizowanego w opar-
ciu o rządowy Program Ogranicza-
nia Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem Bezpieczniej”, 
Urząd Miejski w Bielawie organizu-
je dla dzieci kolonie socjoterapeu-
tyczne.

Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów w wieku od 7 do 15 

Kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci
lat, objęci programem socjoterapeu-
tycznym w klubach profilaktycznych i 
świetlicach środowiskowych w Biela-
wie, spędzą kilkanaście dni w jednej 
z nadmorskich miejscowości.

Z bezpłatnego wyjaz-
du skorzysta 71 dzieci, które 
nad morze pojadą do Rewa-
la w dwóch turnusach: 27.07. - 
07.08.2014 i 07.08. - 19.08.2014 
roku.

Ustalenie zasad naboru dzieci, 
które wezmą udział w koloniach, było 
głównym tematem spotkania, które od-
było się 9. czerwca w Urzędzie Miejskim. 
Wzięły w nim udział osoby prowadzące 
kluby profilaktyczne i świetlice w Bielawie. 

W wyniku przeprowadzonego 
konkursu ofert, organizatorem ko-
lonii została firma: PHU „ELZAM” 
ul. Armii Ludowej 59–220 Legnica.

  Łukasz Masyk

27 czerwca 2014 r. zmarł

LESZEK KLUŹNIAK
zawodnik, w latach 1966-1972 i 1977-1983 trener I drużyny piłki nożnej „Bielawianki”

Za swoją działalność sportową odznaczony tytułem
Zasłużony dla Miasta Bielawa

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia

   Burmistrz, pracownicy Urzędu Miasta i bielawscy radni

Wiceburmistrz Andrzej Hordyj przedstawił działania Bielawy w sferze rozwoju 
gospodarczego, rewitalizacji i ekologii

Burmistrz gościł przedszkolaków w swoim gabinecie
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielawie w ramach Programu 
Rewitalizacji Społecznej pt. „Bie-
lawskie Centrum Aktywności Lokal-

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – Program Rewitalizacji Społecznej 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Krwawy Sąd”

nej”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, zorganizował dnia 6 czerw-

„Twoja niemiecka i polska ojczyzna
objawia się niczym tkalnia
przez którą na przestrzeni dziejów
przeszły armie nędzy i głodu,
tkalnia niczym teatr,
na którym odegrały się brutalne sceny
z życia ludzi prostych i dobrych…”                    
Adam Lizakowski

ca na bielawskim rynku przedsta-
wienie plenerowe pt. „Krwawy Sąd” 
oparte na sztuce G. Hauptmana 
„Tkacze”, opowiadające o buncie 
tkaczy, będące jednocześnie in-
auguracją współorganizowanych i 
współfinansowanych Dni Bielawy. 
Wydarzenie było tym bardziej istot-
ne, że w tym roku obchodzimy 170 
rocznicę tego wydarzenia. 

W spektaklu, oprócz profesjona-
listów, udział wzięli beneficjenci Pro-
gramu BCAL uczestniczący w warsz-
tatach rozwijających uzdolnienia.

Reżyserią zajęła się Pani 
Magdalena Cios, oprawą muzycz-
ną Pan Jacek Wanszewicz, którzy 
wspólnie zajęli się scenografią.

Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w tworzenie spektaklu ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy.

 Anna Petruk
 Dyrektor OPS Bielawa

5 czerwca 2014 r. z okazji 170. 
rocznicy buntu tkaczy sowiogórskich 
odbył się II Rajd Szlakiem Tkaczy na 
trasie Pieszyce – Bielawa. Organiza-
torami II Rajdu była Miejska Biblioteka 
Publiczna (MBP) w Bielawie, a patro-
nat nad Rajdem objęli przedstawicie-
le władz lokalnych: przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stró-
żyk oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel.

W Rajdzie wzięło udział ponad 
30 osób. Byli to głównie uczniowie z 
Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego w Bielawie z na-
uczycielami: Małgorzatą Greiner, 
Sylwią Sołtysik i Romanem Bu-
kowskim. Obecne na Rajdzie były 
również członkinie Dyskusyjnego 
Klubu Książki działającego przy MBP 
w Bielawie, jak również osoby uczest-
niczące w I Rajdzie z 2012 r.

II Rajd rozpoczął się uroczystym 
przecięciem wstęgi i z historycznym 
komentarzem o wydarzeniach tamte-
go okresu, który przedstawiał dr Rafał 
Brzeziński, a następnie ruszył trasą 
zbuntowanych tkaczy z 1844 r., naj-
pierw drogą wzdłuż lasu, potem ulica-
mi: Korczaka, Wysoką, Przodowników 

Miejska Biblioteka Publiczna

II Rajd Szlakiem Tkaczy
Pracy, Waryńskiego i Piastowską, mija-
jąc po drodze historyczne obiekty na-
leżące niegdyś do byłych fabrykantów. 

Przy ul. Piastowskiej 2 uczest-
nicy Rajdu wzięli udział w uroczystym 
odsłonięciu tablicy upamiętniającej 
pobyt Gerharta Hauptmanna w Bie-
lawie. Odsłonięcia tablicy dokonali: 
przewodniczący RM Leszek Stró-
żyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel 
oraz dyrektor MBP Urszula Ubych. 

Zakończeniem II Rajdu Szla-
kiem Buntu Tkaczy było uroczyste 
złożenie kwiatów przy Urzędzie Miej-
skim w Bielawie pod tablicą upamięt-
niającą wydarzenia roku 1844, gdzie 
wartę honorową pełnili uczniowie z I 
klasy wojskowej Zespołu Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie. Kwiaty złożyli: przewodni-
czący RM Leszek Stróżyk, burmistrz 
Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor MBP 
Urszula Ubych. Obecny przy składa-
niu kwiatów pod tablicą był również 
Grzegorz Raganowicz, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego w Bielawie. 

Całość II Rajdu odbywała się 
pod opieką Straży Miejskiej w Bielawie.  

170. rocznica Buntu Tkaczy 
Sowiogórskich była tematem konfe-
rencji zorganizowanej przez Bielaw-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a 
współfinansowanej przez Gminę Bie-
lawa i Powiat Dzierżoniowski. Konfe-
rencja odbyła się 6 czerwca, a w jej 
nastrój wprowadziła Barbara Pachu-
ra, śpiewając pieśń „Krwawy Sąd”.

Gośćmi konferencji byli m.in.: 
Danuta Powierza – radna powiatu 
Dzierżoniowskiego, Leszek Stróżyk – 
przewodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel, 
który objął patronat nad konferencją.

- Celem dzisiejszej konferencji 
– powiedziała Grażyna Smolińska – 
prezes BUTW – jest dostarczenie tu 
obecnym, mieszkańcom naszego re-
gionu, informacji o powstaniu tkaczy 
sowiogórskich z 1844 roku. Wydarze-
nia, do jakich wówczas doszło, wpro-
wadziły Bielawę i Pieszyce na karty 
historii powszechnej.

W swoim wystąpieniu burmistrz 
Ryszard Dźwiniel nie tylko nawiązał 
do tragicznych losów bielawskich i 
pieszyckich tkaczy, które miały miej-
sce 170 lat temu i wpisują się w hi-
storię tej ziemi. ale wspomniał także 
o innych ważnych rocznicach: 25 lat 
„okrągłego stołu”, czerwcowe wybory 
1989 r., po których Polska była już zu-
pełnie inna, 10 lat naszego członko-
stwa w Unii Europejskiej – jako pań-
stwa i także jako naszego miasta, 90. 
rocznica uzyskania praw miejskich 
przez Bielawę, o które starania trwa-
ły 50 lat. 

Burmistrz przypomniał także 
powojenną historię przemysłu włó-
kienniczego w Bielawie aż do jego 
upadku, który przyspieszyły zmiany 
ustrojowe, ale z drugiej strony otwo-
rzyły nowe możliwości. 

„Jeśli spojrzymy na te 24 lata 
samorządu bielawskiego, to trzeba 
powiedzieć, że na dzisiaj pokona-
liśmy daleką i długą drogę. Należy 
pamiętać, że pierwsze władze sa-
morządowe, pierwsza Rada Miejska 
i pierwszy burmistrz, wykonali taką 
bardzo fundamentalną pracę. Było to 
zupełnie coś nowego, nie było naka-
zów, nie było rozkazów. Trzeba było 
samemu w tej Bielawie myśleć, jak to 
wszystko poukładać.

Myślę, że ta I kadencja pod wo-
dzą pana Emiliana Kupca , kadencja II 
pod wodzą pana Zbigniewa Raka, to 
był ten czas budowania mocnych fun-
damentów, poszukiwania pomysłów 
na miasto. Teraz z ogromną wdzięcz-
nością i szacunkiem odnoszę się do 
ówczesnych władz. One nam pomo-
gły, żeby w latach następnych móc 
budować i odbudowywać potencjał 
miasta. To, co udało nam się zrobić, 
szczególnie dzięki środkom zewnętrz-
nym, to widać z roku na rok. Jeśli sił i 
zapału kolejnym władzom nie zabrak-
nie, to wykorzystamy też mądrze czas 
kolejnego okresu, tzw. programowa-
nia do roku 2020 i dokonamy kolej-
nych zmian w naszym mieście.

Uważam, że ten kierunek, który 
obraliśmy: przedsiębiorczość jako rzecz 
najważniejsza, bo oznacza tworzenie 
nowych miejsc pracy, ekologia jako dzia-
łalność bardzo na czasie, ale zarazem 
bardzo promująca nasze miasto i tury-
styka, która jakby wiąże się z naszym 
usytuowaniem w przyrodzie, to są to kie-
runki słuszne, ponieważ praktycznie już 
od ponad 8 lat je realizujemy. Mam dzie-
ję, że z dobrym skutkiem władze samo-
rządowe Bielawy będą dbały o to, żeby 
po prostu Bielawa się rozwijała.

Na niedawnych obchodach wy-
borów 4 czerwca, pan prezydent Bro-

nisław Komorowski powiedział, że 
marzy mu się, żeby tak za 100, 200 
lat historycy powiedzieli, że dla Polski 
to był złoty wiek. Powiem Państwu, że 
mnie się marzy jedna rzecz, , aby jak 
za 10 lat będziemy obchodzić 100-le-
cie praw miejskich, to żeby na tej sali 
ktoś powiedział, że to był piękny, twór-
czy i wspaniały czas dla naszego mia-
sta. Tego życzę Państwu i sobie.”

Ciekawy wykład „Utkany dramat: 
Nędza i powstanie tkaczy Soiwiogór-
skich wygłosił dr hab. Tomasz Przerwa.

Uczestnicy konferencji obejrze-
li także film Roberta Stando o wysta-
wieniu w roku 1954 sztuki „Tkacze” 
Gerharta Hauptmanna na scenie bie-
lawskiego Teatru Robotniczego, którą 
reżyserował Teodor Mierzeja.

Na zakończenie konferencji 
Barbara Pachura zaśpiewała poemat 
Heinricha Heinego, również związany 
z buntem tkaczy sowiogórskich.

Uzupełnieniem konferencji 
była w galerii Korytarz wystawa gra-
fik Käthe Kollwitz z cyklu „Tkacze”.

          Barbara Lesiewicz

Konferencja poświęcona wydarzeniom sprzed 170 lat

Już po raz jedenasty, w tym roku 
5 czerwca, zorganizowano warszta-
ty integracyjne, które odbyły się pod 
hasłem „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Organizatorem warsztatów, 
które współfinansowała Gmina Biela-
wa, były Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Bielawie oraz stowarzyszenie na 
rzecz ochrony zdrowia „Szansa”. Go-
śćmi tegorocznych warsztatów byli 
m. in.: Danuta Powierza - radna po-
wiatu dzierżoniowskiego, Zbigniew 
Skowroński – wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, Mariusz 
Pach -wiceburmistrz Bielawy, radni 
Rady Miejskiej Bielawy, Anna Petruk 
– dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Beata Jagieła-Pastuszka – kie-
rownik Referatu Spraw Społecznych 
i Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego, ks. Krzysztof Pełech – 
proboszcz parafii Ducha Świętego 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych ośrodków wsparcia z Bystrzycy 
Kłodzkiej, Brzegu Dolnego, Bolesław-
ca, Dzierżoniowa, Niemczy, Klucz-
borka, Jawora, Nowej Rudy, Strzeli-
na, Świebodzic, Złotoryi, Wałbrzycha, 
Żmigrodu, Piławy Górnej. 

Witając zaproszonych gości i 
uczestników warsztatów, dyrektor Ze-

„Niepełnosprawni są wśród nas”
społu Ośrodków Wsparcia w Bielawie 
Grażyna Smolińska podkreśliła, iż 
„Bielawa to miasto, w którym szcze-
gólnie dbamy o interesy osób niepeł-
nosprawnych, oczywiście dzięki przy-
chylności władz, które wspierają nas 
nie tylko merytorycznie, ale także fi-
nansowo. Widać to po przepięknym 
miejscu, w którym obecnie funkcjo-
nujemy.”

Oficjalnego otwarcia warszta-
tów dokonał wiceburmistrz Mariusz 
Pach, który w imieniu władz miasta 
zasadził drzewko – orzech - w miej-
scu przygotowanym pod sad owo-
cowy. Również zaproszeni goście i 
przedstawiciele ośrodków wsparcia 
przywieźli do zasadzenia drzewka i 
krzewy owocowe. 

W tegorocznych warsztatach 
uczestniczyło około 470 osób, które 
odbywały zajęcia w różnych katego-
riach: kulinarne, patchwork, witraże, 
ceramika, rękodzieło, papieroplasty-
ka, ozdobne ramki do zdjęć, decupa-
ge.

Była także gorąca grochówka, 
zabawy integracyjne, rozgrywki spor-
towo-rekreacyjne oraz pogadanki o 
zdrowych i niezdrowych posiłkach.

         Barbara Lesiewicz

Przewodniczący Rady Leszek Stróżyk i burmistrz Ryszard Dźwiniel odsłonili 
tablicę upamiętniającą pobyt Gerharta Hauptmanna w Bielawie

zdj. Jarosław Florczak
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11 czerwca w Zakładzie Pielę-
gnacyjno -Opiekuńczym w Bielawie 
przy ul. Wolności 114 odbyło się cy-
kliczne spotkanie pod nazwą „Dzień 
otwartych serc”. Inicjatorami przed-
sięwzięcia byli pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bie-
lawie Pani Magdalena Brzuska, Wie-
sława Kawa, Urszula Rutkowska i 
Bożena Uznańska w partnerstwie z 
ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz 
Szkołą Podstawową nr 10 w Bielawie.

Celem spotkania była integra-
cja osób młodych ze starszymi, wza-
jemne poznanie i akceptacja. Dzie-
ci są otwarte, pełne energii życiowej, 
chęci do zabawy i poznawania świata, 
a seniorzy są nieocenionym źródłem 
mądrości i doświadczenia, z które-
go mogą korzystać młode pokolenia, 
chcieliśmy połączyć doświadczenie 
nestorów z entuzjazmem młodych.

Uczniowie klasy III c - koło te-
atralne „Skrzaty” wykonali przedsta-
wienie na podstawie bajki Benedyk-
ta Hertza „Trzewiki szczęścia”. Jest to 
bajka z morałem, która  wzbudza emo-
cje, ponieważ porusza ważny temat 
w życiu każdego człowieka – problem 
szczęścia. Czym jest szczęście, czy 
doceniamy to co mamy i umiemy się z 
tego cieszyć, czy  więcej szczęścia jest 
w dawaniu niż w braniu? To są trudne 

Miej serce i patrzaj w serce
Adam Mickiewicz

pytania, na które czasami ciężko zna-
leźć odpowiedź. Morał tej bajki jest taki, 
że własne szczęście można docenić 
dopiero wtedy, kiedy zazna się odro-
binę goryczy. Uczniowie  zostali na-
grodzeni gromkimi brawami.  

Natomiast pensjonariusze ZPO 
„Medszkol” przedstawili własny pro-
gram artystyczny. Jak zawsze wspól-
ne występy uczniów i pensjonariuszy 
dostarczyły wszystkim wielu wrażeń i 
artystycznych wzruszeń.  

W trakcie spotkania nasz gość, 
Pani Dorota Ciszewska, członek To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy recyto-
wała swoje wiersze.

Podczas spotkania w ZPO 
dzieci mogły czerpać garściami z do-
świadczenia seniorów, a pensjonariu-
sze byli ostoją mądrości, zdrowego 
rozsądku i spokojnego dystansu do 
życia. Uważamy, że we wzajemnych 
relacjach mamy wielką szansę roz-
winąć w dzieciach przydatne cechy, 
takie jak troskliwość i życzliwość dla 
drugiego człowieka. Zmiana świado-
mości dzieci w podejściu do osób star-
szych, krzewienie kultury i współżycia 
społecznego, który akceptuje starość,  
przełamuje stereotyp przepaści poko-
leniowej. Dopełnieniem spotkania był 
słodki poczęstunek, który był okazją 
do serdecznych rozmów. 

Angelika Cieśla i Aleksandra 
Krupiarz, uczennice klasy 3a wzię-
ły udział w VII EDYCJI WOJEWÓDZ-
KIEGO KONKURSU „Losy Polaków 
na Wschodzie w latach 1939 – 1956”. 
Bohaterką ich projektu była mieszkan-
ka Ostroszowic - pani Leokadia Koch-
mańska. Została ona zesłana na Sybe-
rię pierwszą wywózką 10 lutego 1940 
roku, a powróciła do Polski w 1944. 

Angelika i Ola przeprowadziły ze 
swoją bohaterką wywiad i na jego pod-
stawie zmontowały 13–minutowy film. 
W swoje „dzieło” włożyły długie godzi-
ny wytężonej pracy. Wysiłki dziewcząt 
zostały nagrodzone. Oprócz  dodatko-
wej wiedzy na temat pobytu Polaków 
na Wschodzie, dziewczyny zdobyły III 
miejsce w województwie. To ogrom-
ny sukces bielawskich gimnazjalistek. 
Uczennice przygotowała nauczycielka 
historii Renata Norberciak. 

Gratulujemy !!!

Gimnazjum nr 1 laureatem WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
 „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.

12 czerwca w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbyło się otwarcie 
wystawy fotografii Kacpra Środo-
nia, ucznia Gimnazjum nr 5 Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie. Fotografia to jedna z wie-
lu pasji i zainteresowań 14-letniego 
Kacpra, obdarzonego wyjątkowo 
wieloma talentami, które z zapałem 
realizuje.  

Pierwszy aparat fotograficzny 
dostał od mamy na 7 urodziny i od 
tej pory towarzyszy mu on w każdej 
wolnej chwili. Wystawa zdjęć Kac-
pra to efekt jego fotograficznej pasji 
i pracy kilku lat.

„Świat w moich oczach” to 
zbiór zdjęć, które przedstawia-
ją świat widziany oczami Kacpra, 
świat obserwowany przez oko 
aparatu fotograficznego. Wystawa 
pokazuje to, co Kacper widzi wo-
kół siebie i jak widzi otaczający go 
świat. Na razie interesuje go głów-
nie natura, przyroda, krajobrazy. 
Fotografuje stawonogi, patyczaki, 
ważki, pająki, koty… Potrafi uchwy-
cić piękno i magię tam, gdzie tego 
zazwyczaj nie dostrzegamy. Kacper 
przy okazji robienia zdjęć pogłębia 
swoją wiedzę na temat przyrody i 
biologii. Niektóre ze zdjęć prezen-
towanych na wystawie zdobyły na-
grody w różnych konkursach.

Wystawa fotografii Kacpra Środonia „Świat w moich oczach”

Znany amerykański foto-
graf, Arnold Newman, powiedział, 
że fotografii nie robi się aparatem. 
Aparat to tylko narzędzie. Obrazy 
powstają w sercu i świadomości. 
W fotografowaniu niezbędna jest 
otwarta i wiecznie poszukująca wy-
obraźnia. Taką wyobraźnię posiada 
Kacper Środoń, który jest dopie-
ro na początku odkrywania swojej 
prawdziwej drogi twórczej.

Zdjęcia Kacpra wzbudziły za-
interesowanie gości: Leszka Stró-
żyka, przewodniczącego Rady 

Miejskiej Bielawy, Danuty Gier-
czak, wicedyrektor ZSO, Jolanty 
Kupis, nauczycielki biologii, Danu-
ty Myśliwiec, polonistki, Henryki i 
Andrzeja Sepełowskich, nauczy-
cieli religii i historii, Tadeusza Ła-
zowskiego, znanego bielawskiego 
fotografika, autora trzech albumów 
z serii „Bielawa wczoraj i dziś”, któ-
ry dzielił się z Kacprem swoim wie-
loletnim doświadczeniem fotogra-
ficznym. Na wystawie obecni byli 
również rodzice i dziadkowie Kac-
pra Środonia.   

W dniach od 2 do 7 czerwca w 
Bielawie odbył się XXI Międzynarodowy 
Plener Malarski pod nazwą: „Impresje 
bielawskie”.  Do Bielawy przybyli goście 
z Czech, Ukrainy i z Polski. Uczestnika-
mi pleneru byli Vera Kopecka z Krinic, 
Eva Sinkmanova z Novej Paki, Ludmi-
la Svabenicka z Horic, Maria Pachuc-
ka z Poznania, Jiri Kollert z Polic nad 
Metuji, Jan Smetana z Jicina,  Ivan Ma-
linskyj z Terespola, Milos Gerstner z 
Benecka, Irena Wyrzykowska z Do-
brego Miasta, Edward Kostka z Wro-
cławia oraz Tadeusz Bury z Lublina.

Organizatorami pleneru byli: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie oraz  Towarzystwo Przyja-
ciół Bielawy. Kierownikiem artystycz-
nym pleneru była Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

W pierwszym dniu pobytu 
uczestnicy pleneru w czasie wędrów-
ki po naszym mieście wybierali atrak-
cyjne miejsca do malowania. Rów-
nież w tym dniu zwiedzili wystawę 
grupy „Kontrast” – najstarszej grupy 
artystycznej z Wałbrzycha.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy wspólnie z Dyrekcją Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 
zorganizował spotkanie poetyckie  
z Verą Kopecką z Krynic (Czechy) 

i uczniami należącymi do Koła Po-
etyckiego przy  ESP nr7.  Spotkanie 
to odbyło się przy muzyce i przy cu-
downym śpiewie dzieci. Opiekunem 
uczniów była Anna Kuś–Smaga. 

Ponadto, w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy odbyło się spotkanie 
dzieci z Ireną Wyrzykowską z Dobre-
go Miasta, która podzieliła się z dziećmi 
swoimi umiejętnościami plastycznymi. 
Pani Irena spotkała się również z dzieć-
mi ze Szkoły Społecznej, z którymi malo-
wała kwiaty i bielawskie pejzaże. Opie-
kunem tej grupy była pani Anna Wełna.

W przedostatni dzień pobytu 
malarze udali się do Klubu „Pozytyw-
ka” i tam odbył się wieczór poetycki 
Very Kopeckiej z Broumova. Był to 
niezapomniany wieczór przy dźwię-
kach muzyki i śpiewu w wykonaniu 
pani Barbary Pachury. 

Organizatorzy pleneru dziękują 
Dyrekcji Krytej Pływalni „Aquarius” za 
umożliwienie korzystania z basenu.

Plener zakończył się wystawą po-
plenerową w Hotelu „Pod Wielką Sową”. 

Poetka i malarka Vera Kopecka 
recytowała swoje wiersze, a państwo 
Maria i Wacław Wilińscy uświetnili 
wernisaż śpiewem i muzyką. 

Zapraszamy do zwiedzania wy-
stawy, która jest czynna do 15 lipca. 

Malarze w Bielawie

Uczniowie LO w Bielawie 
chętnie angażują się w akcje wo-
lontariatu. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej docenił działania Ange-
liki Olkowicz, Angeliki Nowak, 

Marii Nowik, Nikoli Gruszczyń-
skiej, Kamili Czerwińskiej, Jes-
siki Opioły, Aleksandry Stań-
czewskiej i uczniów innych szkół 
i zorganizował trzydniowy wyjazd 

Zaangażowani w wolontariat
do Szklarskiej Poręby i Jakuszyc 
łączący szkolenie z wypoczynkiem. 

W pierwszym dniu zapozna-
liśmy się z zagadnieniem wolonta-
riatu sportowego dzięki pani Elż-
biecie Pawłowskiej oraz historią 
Biegu Piastów, o której opowiedzia-
ła nam pani Kinga Jaworek.  Po 
wykładach cała grupa udała się do 
Czech, gdzie w Harrahovie podzi-
wiała mamucią skocznię.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od 
zwiedzania Szklarskiej Poręby, od-
byliśmy wycieczkę do wodospadu 
Kamieńczyka, Karkonoskiego Cen-
trum Ekologicznego oraz wjechali-
śmy wyciągiem krzesełkowym na 
Szrenicę. 

Ostatni dzień spędziliśmy na 
zajęciach dotyczących komunikacji 
interpersonalnej. Udany wyjazd skło-
nił nas do refleksji, że na pewno war-
to pomagać innym, ponieważ dobro 
z podwojoną siłą wraca do ciebie.

  Maria Nowik
  Angelika Nowak

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się ok. 6 sierpnia.

Artykuły, dla których zabrakło miejsca w tym wydaniu gazety, ukażą się w jej wydaniu sierpniowym.

Na zdjęciu Kacper Środoń – autor wystawy
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Zakończyły się 37. Dni Bielawy, które dzięki bogatemu programowi, pięknej pogodzie 
i dużej liczbie uczestników, były bardzo udane. Święto naszego miasta zainaugurował koncert 
zespołu ERATO „Cała sala śpiewa z nami”, a następnie obchody 170. rocznicy Buntu Tkaczy Ślą-
skich, których szczególnym wydarzeniem było przedstawienie, jakie odbyło się na placu Wolności 
pt. „Krwawy sąd” wg „Tkaczy” G. Hauptmanna

Oprócz rozrywki, tegoroczne Dni Bielawy stały się okazją do uczczenia 90. rocznicy uzyskania 
przez Bielawę praw miejskich. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja, w której wzięli udział m.in. 
przedstawiciele samorządów z całego powiatu dzierżoniowskiego, parlamentarzyści, przedstawicie-
le oświaty, organizacji społecznych oraz delegacje miast partnerskich. 

Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się jak zawsze koncerty zapro-
szonych gwiazd. W sobotę 7 czerwca na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety wystąpili: Shaz-

Dni Bielawy 2014

za, Formacja Nieżywych Schabuff i Trzeci 
Wymiar. 

W niedzielę publiczność oklaskiwała koncert 
zespołu Sztywny Pal Azji, a także występ Dody, 
która przyjechała do Bielawy w ramach trasy kon-
certowej Fly High Tour. Niestety, ze względu na 
niedyspozycję spowodowaną chorobą, tego dnia 
nie wystąpił na scenie Jerzy Połomski. 

W ramach tegorocznych Dni Bielawy 
miały miejsce również inne wydarzenia sce-
niczne z udziałem m.in.: Spółdzielczego Cen-
trum Kultury, Studia Piosenki i Tańca „Fart”, 
Studia tańca MOKIS, Kapeli Bielawskiej, Szko-
ły Społecznej, zespołów Erato i Czerwona Ja-
rzębina oraz Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. 

fot. Jarosław Florczak
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Tak zatytułowany był koncert 
zespołu ERATO, który oficjalnie za-
inaugurował tegoroczne Dni Biela-
wy. Na koncert złożyły się znane 
piosenki, począwszy od lat 50-tych 
- „Ada, to nie wypada”, „Ta ostat-
nia niedziela”, aż po ostatnią deka-
dę: „Skrzydlate ręce”, „Bałkanica”, 
„Ona tańczy dla mnie”, czy „My Sło-
wianie”.

Z lat 60-tych m.in. -  „Cała 
sala śpiewa z nami, „Chłopiec z 
gitarą”, „Jednego serca”, lata 70-
te - „Gdzie ci mężczyźni”, „Powró-
cisz tu”, „Nie ma jak pompa”, 80-te - 
„Szare miraże”, „Co mi panie dasz”, 
„Józek, nie daruję ci tej nocy”, 90-
te - „To nie ja byłam Ewą”, „Dumka 
na dwa serca, „Prawy do lewego”, 
2000 - „Powiedz”, „Pędzą konie po 
betonie”. Jak określono, była to pol-
ska piosenka w pigułce.

Usłyszeć najpiękniejsze pol-
skie piosenki to była wielka przy-
jemność. A tym bardziej większa, 
że wykonano je z klasą, niektóre 
zabrzmiały lepiej niż oryginalne wy-
konania. Brawo ERATO.

Podczas koncertu, który po-
prowadzili Konrad Przybylski i 

Dariusz Niciejewski, wystąpili: 
Justyna Mazurkiewicz, Eweli-
na Jursza, Ola Jursza, Magdale-
na Borodajko, Dominika Boczu-
la, Wiktoria Sikora, Paweł Piróg, 
Bartosz Brzeziński i Wojciech 
Sokołowski. Zespół działa w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki, a 
jego opiekunem jest Elżbieta Za-
chowska, która nie tylko ma dar 

wyławiania talentów, ale potrafi z 
nich wydobyć wszystko co najlep-
sze.

I jeszcze jeden walor tego 
koncertu. Operatorem świateł był 
Rafał Smoliński, tym samym przy-
czyniając się do stworzenia nie-
zwykłej jego oprawy.

 Barbara Lesiewicz

„Cała sala śpiewa z nami”

Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie już po raz dzie-
wiąty miały okazję zaprezentować 
się na Wieczorze Talentów. Jest to 
prawdziwe święto nie tylko dla wy-
stępujących na scenie, ale także 
dla podziwiającej ich społeczności 
szkoły: uczniów, nauczycieli, ro-
dzin. A było co podziwiać, ponieważ 
w tym roku, jak grzyby po deszczu 
wyrosło wiele fascynujących ta-
lentów. Na barwnej scenie MOKiS 
nie zabrakło układów tanecznych. 
Wiele dzieci pasjonuje się tańcem 
współczesnym. Chłopcy i dziew-
czynki pod kierunkiem nauczycie-
li, ale także samodzielnie, tworzą 
bardzo ciekawe i pomysłowe ukła-
dy taneczne, wprawiające w osłu-
pienie widzów, zwłaszcza kolegów 
z klasy. Nie brakuje w naszej szko-
le dzieci uzdolnionych wokalnie, a 
piosenki prezentowane w czasie 
Wieczoru bawiły, rozśmieszały, ale 
także przyprawiały o gęsią skórkę i 
wzruszały do łez. Mamy także  ta-
lenty recytatorskie i aktorskie, a 

zaprezentowane w czasie spotka-
nia wiersze wymagały nie lada pa-
mięci, przełamania tremy, odwa-
gi i oczywiście… talentu. Niektóre 
dzieci rozwijają swoje uzdolnienia 
muzyczne podczas lekcji gry na in-
strumentach muzycznych. W tym 
roku jednak mogliśmy podziwiać 
grę na gitarze ucznia z klasy pią-
tej, który tajniki gry zgłębia całkiem 
sam! 

Podczas Wieczoru Talen-
tów odkryli również swoje zdolności 
„konferansjerzy”, którzy poprowadzili 
imprezę, jak prawdziwi profesjonali-
ści, a dykcji mógłby im pozazdrościć 
niejeden  zawodowy aktor. Z roku na 
rok rozwijamy i prezentujemy talenty, 
pasje i uzdolnienia naszych uczniów. 
Zauważamy, że co roku dzieci za-
skakują nas czymś nowym, a efekty 
ich pracy i talentu śledzimy zawsze 
z wypiekami na twarzy. Dlatego cie-
szymy się, że za rok znowu będzie-
my mogli zasiąść na widowni kina 
MOKiS, aby obejrzeć co nowego u 
naszych zdolnych pociech.

 Autorka: Elżbieta Zych

Zaprezentowali talenty kolejny raz…

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bielawie wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych czytelników sukcesyw-
nie powiększa swoją ofertę. I tak już od 
lipca będą dostępne nowe, mamy nadzie-
ję atrakcyjne czasopisma tematyczne.

Do uczniów szkół podstawo-
wych skierowany będzie VICTOR 
JUNIOR. Natomiast wszystkich en-
tuzjastów zagadek kryminalnych za-
interesuje DETEKTYW, a dla fanów 
fantastyki prawdziwą gratką będzie 
NOWA FANTASTYKA. Mamy na-
dzieję, że  miłośnicy przyrody znajdą 
wiele interesujących porad w mie-

sięczniku DZIAŁKOWIEC,  PRZY-
JACIEL PIES oraz KOCIE SPRAWY. 
Nowością w naszej ofercie będzie 
magazyn SHAPE, skierowany do 
osób ceniących zdrowy tryb życia.

Zachęcamy do zapoznania się z 
naszą aktualną oraz nową ofertą wszyst-
kich użytkowników biblioteki. Informuje-
my, że dla posiadaczy kart bibliotecz-
nych istnieje możliwość wypożyczenia 
czasopism na zewnątrz na okres jed-
nego tygodnia. Usługa nie dotyczy 
aktualnych numerów z danego mie-
siąca dostępnych jedynie na miejscu. 
ZAPRASZAMY!!!

Miejska Biblioteka Publiczna
Już wkrótce nowe tytuły czasopism

Do tegorocznej 10. edycji Fe-
stiwalu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty zgłoszenia nade-
słało 198 wokalistów z niepełno-
sprawnościami. Wybrano spośród 
nich 32 półfinalistów, którzy 3 maja 
zaprezentowali się w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. Jury, 
pod przewodnictwem Krystyny 
Prońko: Monika Dryl, Magdalena 
Czapińska, Paweł Królikowski, 
Janusz Tylman oraz Magdalena 
Waligórska wyłoniło dwanaścioro 
finalistów, którzy 7 czerwca, wy-
stąpili na krakowskim Rynku Głów-
nym, walcząc o Statuetki Zaczaro-
wanego Ptaszka oraz stypendia. W 
gronie finalistów znalazła się na-
sza wokalistka Patrycja Nocuń. 
Wykonanie utworów oceniało jury: 
Ewa Błaszczyk, Urszula Dudziak, 
Agata Passent, Krystyna Proń-
ko, Justyna Steczkowska, Mag-
da Umer, Jacek Cygan, Zbigniew 
Preisner, Jan Kanty Pawluśkie-
wicz.

Patrycja w finale w duecie z 
Mietkiem Szcześniakiem, wykonała 
„Twoją miłość”, solo: „Uciekaj, moje 
serce” i wyśpiewała III miejsce. 

Zaczarowana Piosenka

13 czerwca Krzysztof Sob-
czak, wieloletni członek klubu „Po-
zytywka”, miał swój wieczorek au-
torski. Zgromadzona w tym dniu  
publiczność w klubie „Pozytywka” 
przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bielawie,   mogła wysłuchać 
dobrej poezji w wykonaniu autora, 
przeplatanej  poetycką dyskusją, 
prowadzoną  przez Miłosza Wrze-
sińskiego, innego członka klubu. 
Życiowe wiersze Krzysztofa, zróżni-
cowane tematycznie, w których każ-
dy mógł po części odnaleźć siebie 
sprawiły, że tego wieczoru wytwo-
rzyła się w klubie  wspaniała aura. 
Ożywiona dyskusja o poezji pozy-
tywkowych poetów: Piotra Woźnia-
ka, Anny Karasińskiej, Justyny 
Gorbenko-Wilk,  Barbary Buler-
skiej i przybyłych gości, przeplatana 
śpiewem Barbary Pachury toczyła 
się do późnych godzin.  

Podczas spotkania autorskiego 
były także wyświetlane bardzo cieka-
we,  poetyckie  zdjęcia Margot Baken-

dy, które zachwyciły wszystkich  swym 
pięknem i ogromną wrażliwością au-
torki. Kolorowe zdjęcia pozostaną 
wszystkim na długo w pamięci, miały 
one swoją niepowtarzalną magię i  po-

To był prawdziwy, poetycki wieczór !
kazywały wręcz inny świat.  Kolejny już  
wieczór autorski, zorganizowany w ra-
mach klubu poetów i pisarzy „Kanapki 
Literackiej” był niesamowity, nieudawa-
ny i prawdziwy, taki jaki powinien być. 

Z okazji 37. Dni Dzierżo-
niowa w Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece odbył się otwarty wykład 
doktora Bogusława Bednarka “O 
smoku Fafnirze. W kręgu nordyc-
kiego eposu”. Szanownego gościa, 
pracownika naukowego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, autora progra-
mu “Labirynty kultury” oraz licznych 
publikacji, powitała pani dyrektor 
biblioteki Jadwiga Horanin. 

W herbie Dzierżoniowa jest 
św. Jerzy walczący ze smokiem. 
Wykład więc dotyczył motywu smo-
ka w literaturze przede wszystkim 
nordyckiej, nawiązywał do eposów 

celtyckich i germańskich, a tak-
że współczesnej literatury fantasy. 
Wśród wymienionych przykładów 
największe zainteresowanie mło-
dzieży z bielawskiego LO wzbudził 
Tolkienowski Smoug. 

Wykład zachwycił nie tylko 
uczniów naszej szkoły, lecz wszyst-
kich zgromadzonych gości. Po za-
kończeniu wystąpienia znakomi-
tego erudyty, nikt nie był skory do 
wyjścia – słuchacze chętnie zada-
wali pytania i dzielili się swoimi re-
fleksjami. 

 Katarzyna Hyra
 Aleksandra Wypych

Licealiści z Bielawy na wykładzie doktora B. Bednarka

Uczennica ZSO finalistką ogólnopolskiej olimpiady
W dniach 22 - 25 maja w 

Zgierzu odbył się finał XXII Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Województwo 
dolnośląskie na etapie centralnym 

reprezentowała uczennica Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Ewelina 
Węgielnik.

Konkurs składał się z trzech 
etapów: testu, prezentacji akcji 

prozdrowotnej oraz części praktycz-
nej (udzielanie pierwszej pomocy).

Reprezentantka naszej szko-
ły zajęła 5 miejsce.

   EW 
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Warto rozwijać swoje umie-
jętności. Przekonują się o tym re-
daktorzy szkolnego Słowa Gimna-
zjalisty, które pod kierunkiem pani 
Renaty Norberciak ukazuje się w 
Gimnazjum nr 1 już od 13 lat. Szko-
ła jest też gospodarzem najwięk-
szej imprezy dziennikarskiej dla 
szkół naszego regionu, czyli Po-
wiatowego Forum Gazetek Szkol-
nych.

22 maja w Gimnazjum nr 1 
nastąpiło podsumowanie konkur-
su na najlepsze wydania gazetek 
szkół podstawowych i gimnazjów.  
Jednak zanim ogłoszono wyniki, 
redaktor naczelna Tygodnika Dzier-
żoniowskiego Anna Augustyniak i 
jej współpracownik Piotr Szafran,  
ocenili konkursowe gazetki. Po-
chwalili ich walory oraz przedsta-
wili najczęściej popełniane błędy. 
Jury zwróciło uwagę na wielkość i 
jakość publikowanych zdjęć oraz 
podpisy pod nimi. Przypomniało 
również podstawowe zasady pisa-

XI Powiatowe Forum Gazetek Szkolnych za nami
nia wstępu do artykułu czyli leadu.

Forum Gazetek obejmowało 
również panel dyskusyjny. Redak-
cje wymieniły się swoimi doświad-
czeniami,  opowiedziały, jak pracu-
ją nad kolejnymi numerami oraz  co 
sprawia im najwięcej trudności.

Spotkanie zakończyło ogło-
szenie wyników i nagrodzenie lau-

reatów. W tym roku w kategorii 
szkół podstawowych wygrała 
Szkoła Podstawowa w Piławie 
Dolnej, a gimnazjów – Gimna-
zjum nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Szarych Szeregów w 
Dzierżoniowie. 

Gratulujemy i już teraz myśli-
my o kolejnym forum.

W dniu 13 maja odbył się w Wałbrzychu finał X edycji Regionalne-
go Konkursu „Śladami starożytnych cywilizacji”. Organizatorem konkursu 
było Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wał-
brzychu. 

Wśród 28 gimnazjalistów  znalazła się trójka Gimnazjum nr 5 w Bie-
lawie: Natalia Kochańska, Oskar Stajno i Daria Murawska. Ostatecz-
nie Natalia Kochańska, z wynikiem 56 pkt, zajęła 3 miejsce, a Oskar 
Stajno został sklasyfikowany tuż za podium na 4 miejscu. Gratulujemy !!!

Sukces uczniów Gimnazjum nr 5

Od  4 czerwca grupa bielaw-
skich wokalistów, duet  i 3 zespoły 
wokalne pracujące pod okiem pani 
Anny Lutz,  uczestniczyła w 35 
Międzynarodowym Festiwalu KO-
NIN 2014. To jeden z największych 

dziecięcych festiwali w Polsce i Eu-
ropie . W tym roku uczestniczyło w 
nim 3000 dzieci i młodzieży. 

Jury 35. Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tań-
ca KONIN 2014 w składzie: Krzysz-

Wpadnij wpadnij do Konina tu kariera się zaczyna

W dniach 28-30 maja pasjo-
naci nauki i przygody - uczniowie 
z Czwórki uczestniczyli w wyciecz-
ce do Warszawy. Pomysł wyciecz-
ki zrodził się na kole eksperymen-
talnym, działającym w szkole w 
dwóch blokach: klasy młodsze i kla-
sy starsze. Głównym punktem wy-
cieczki było Centrum Nauki Koper-
nik oraz Muzeum Techniki. Dzieci 
z wypiekami na twarzy brały udział 
w pasjonujących eksperymentach 
naukowych w „Koperniku”. Wszy-
scy jesteśmy przekonani, że nauka 
może być zabawą i dobrze zapre-
zentowana sprawia, że czas się nie 
dłuży, a eksperymentować można 
by bez końca! Polecamy wszyst-
kim: małym i dużym odwiedzenie 
Centrum Nauki Kopernik. Czas 
spędzony w tym miejscu pozostaje 
na bardzo długo w pamięci. 

W Muzeum Techniki miesz-
czącym się w Pałacu Kultury i 
Nauki przemiły pan przewodnik 
prezentował nam historię nauki i 
techniki. Eksponaty zgromadzone 
w muzeum i ciekawe opowieści o 
ich powstawaniu i działaniu zapie-
rały dech w piersiach.  W Muzeum 
Techniki odbyliśmy niezwykłą po-
dróż po historii różnych dziedzin 
nauki i techniki. Dzieciom szczegól-
nie podobała się sala, w której mo-
gły zapoznać się z historią kompu-
tera. Poza tym zwiedzaliśmy sale, 
w których prezentowana była histo-
ria rowerów, samochodów, a na-
wet samolotów. Mogliśmy obejrzeć 
stare aparaty fotograficzne, stare 
urządzenia do prania, płyty gra-
mofonowe, katarynki i wiele jakże 
ciekawych i zadziwiających ekspo-

natów. Dla pasjonatów astronomii  
niezwykłą atrakcję stanowiło Pla-
netarium. Mogliśmy tam obserwo-
wać niebo pełne ciał niebieskich, 
z których dużo umiemy już rozpo-
znać. 

Podczas wycieczki ucznio-
wie wraz z nauczycielkami mieli 
ogromny zaszczyt zwiedzać Par-
lament. Dzięki uprzejmości sena-
tora Stanisława Jurcewicza,  od-
byliśmy spacer po salach Senatu 
i Sejmu Rzeczpospolitej Polski. 
Obejrzeliśmy hol  główny. Szcze-
gólnie zainteresowała nas makie-
ta kompleksu budynków senatu, 
tablica upamiętniająca posłów 
II Rzeczypospolitej, którzy zgi-
nęli w czasie II wojny świato-
wej, tablica upamiętniająca par-
lamentarzystów, którzy zginęli w 
katastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem, gablota z kolekcją lasek 
marszałkowskich. Opowieści pani 
przewodnik, a przede wszystkim 
cenne informacje pana Senatora 
na temat pracy Senatu, zrobiły na 
dzieciach duże wrażenie. 

Program wycieczki był bar-
dzo napięty, ale i fascynujący. Spa-
cerowaliśmy Traktem Królewskim, 
gdzie między innymi widzieliśmy 
Pałac Prezydencki, zwiedzaliśmy 
Łazienki Królewskie, obserwowa-
liśmy Warszawę z 30. piętra Pa-
łacu Kultury i Nauki. Zwiedziliśmy 
Stare Miasto, a także Zamek Kró-
lewski, gdzie uczestniczyliśmy we 
wzruszającej prezentacji multime-
dialnej poświęconej historii zamku. 
Było też coś dla kibiców piłki noż-
nej. Każdy z nas mógł na własne 
oczy zobaczyć Stadion Narodowy. 
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że jest 
on taki wielki i może pomieścić po-
nad 30 tysięcy widzów. Naprawdę, 
robi wrażenie!

Cieszymy się, że mieliśmy 
możliwość odwiedzenia naszej sto-
licy. Chociaż zwiedziliśmy tylko nie-
które z obiektów, to moc wrażeń i 
mnóstwo zdjęć, będą przypominać 
nam o niezwykłej przygodzie, za-
równo turystycznej, jak i naukowej.      

 Autor: Elżbieta Zych

Po naukę, przygodę i emocje do Warszawy

Znajomość języków obcych 
jest dzisiaj niezbywalną umiejęt-
nością komunikacyjną w global-
nym świecie. Edukacja językowa 
rozpoczyna się na pierwszym eta-
pie kształcenia, dlatego już przed-
szkola mają w swojej ofercie naukę 
języka angielskiego. Przedszkole 
Językowe „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie jest organiza-
torem cyklicznych popisów talen-
tów wokalnych i językowych naj-
młodszych obywateli świata. 

W III edycji Festiwalu Pio-
senki Anglojęzycznej wzięły udział 
przedszkolaki z  Bielawy, Świdni-
cy i Piławy Górnej. 22 maja o tytuł 
najbardziej rozśpiewanego przed-
szkola walczyło osiem placówek: 
Niepubliczne Przedszkole „Wesołe 
Krasnoludki” z Bielawy, Niepublicz-
ne Przedszkole „Europejska Aka-
demia Dziecka” ze Świdnicy, Eko-
logiczne Przedszkole Niepubliczne 
z Bielawy, Sportowe Przedszkole 
Niepubliczne z Bielawy, Publicz-
ne Przedszkole z Piławy Górnej, 
Przedszkole Niepubliczne z Od-
działami Integracyjnymi z Bielawy, 
Przedszkole Językowe „Europej-
ska Akademia Dziecka” z Bielawy 
i Przedszkole Językowe „Europej-
ska Akademia Dziecka” z Dzierżo-
niowa.

W skład jury wchodzili przed-
stawiciele  każdego z przedszkoli. 
Jury festiwalowe oceniało uczestni-
ków pod kątem: doboru repertuaru, 
poprawności językowej, interpre-
tacji oraz ogólnego wrażenia arty-
stycznego. Występowały dzieci w 
wieku od 3,5 do 7 lat. Poziom pre-
zentacji był bardzo wysoki, każdy z 
zespołów popisał się znajomością 
języka angielskiego, oryginalnością 
i ciekawą interpretacją piosenki.  
Burzliwe obrady jurorów zwieńczył 
sprawiedliwy werdykt.

Czas oczekiwania na ogło-
szenie wyników uświetnili goście 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Wojciecha Kilara w 
Dzierżoniowie, którzy pod kierun-
kiem p. Małgorzaty Otrockiej  przy-
gotowali atrakcyjny popis utworów 
instrumentalnych. Zabawy eduka-
cyjne z wykorzystaniem rekwizytów 
i materiałów Helen Doron pokazały, 
że zabawa jest najskuteczniejszą 
metoda edukacji.

Ostateczne ustalenia jurorów 
przedstawiają się następująco:

I miejsce: Niepubliczne 
Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” 
w Bielawie - Szymon Cywka, Nadia 
Tetlak, Karolina Wiśniewska, Agata 
Słodziak i Lena Reczuch.

II miejsce: Publiczne Przed-
szkole w Piławie Górnej - Kayra 
Czaplińska,, Paulina Nowak i Bar-
tek Świat.

III miejsce: Przedszkole Ję-
zykowe „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie - Kinga Flisak, 
Jerzy Fajdek i Arkadiusz Czyżew-
ski.

Wyróżnienia: Niepubliczne 
Przedszkole „Europejska Akade-
mia Dziecka” w Świdnicy - Oliwia 
Piontek.

Uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Placówki  przedszkolne  i kadra pe-
dagogiczna specjalne podziękowa-
nia. Na zakończenie bawiono się w 
towarzystwie Kangurka – maskotki  
Helen Doron  przy suto zastawio-
nym łakociami stole. Wszystkim do-
pisywały znakomite humory. 

Organizatorzy raz jeszcze 
dziękują przybyłym gościom z na-
dzieją na wspólne śpiewanie w na-
stępnym roku oraz Rodzicom za 
pomoc w zorganizowaniu słodkie-
go poczęstunku.

tof Antkowiak, Polska, Derejan Ge-
peridze, Gruzja, Viktor Leis, Niemcy, 
Krystyna Piotrowska, Polska, Sne-
zhana Polihronova-Karnolsky, 
Bułgaria, Anna Serafińska, Polska, 
Janusz Tylman, Polska, przewod-
niczący jury, Elżbieta Gierasimow-
-Zakowany, Polska, sekretarz jury po 
obejrzeniu 119 prezentacji w elimina-
cjach i zakwalifikowaniu 57 prezen-
tacji do finału, postanowiła przyznać 
wyróżnienia i aplauzy w 6 kategoriach.

KATEGORIA ZESPÓŁ WO-
KALNY 13-16 LAT - Złoty Aplauz Ze-
spół Farcik i nominacja na festiwal do 
Włoch, KATEGORIA WIEKOWA 14-16 
LAT - Srebrny Aplauz Jagoda Różyc-
ka i nominacja na festiwal do Włoch.

Wszyscy nasi soliści, duet i 
zespoły spisały się znakomicie, bo 
znalezienie się w finale to już duży 
sukces. Cieszymy się również, że 
w finałowej gali mogliśmy zaśpie-
wać nagrodzoną 1 miejscem w 
konkursie kompozytorskim piosen-
kę „Przedwiośnie” pana Darka Ja-
rosa i Tadeusza Szarwaryna.

III EDYCJA FESTIWALU  PIOSEKI ANGLOJĘZYCZNEJ 
W PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM 

„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA” W BIELAWIE
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU, 17-23 MAJA 2014
MOJE BOISKO ORLIK 2012

24  maja zakończył się Euro-
pejski Tydzień Sportu na Moim Bo-
isku Orlik 2012 przy ul. Polnej 2. Dzie-
ci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy 
Bielawy mieli możliwość uczestni-
czenia w turniejach organizowanych 
przez animatorów. Dużą popularno-
ścią cieszyło się m. in.: strzelanie do 
celu z markera paintballowego, turniej 
w bule, turniej piłkarski „Król strzel-
ców” oraz turnieje gier zespołowych: 
koszykówka, siatkówka, piłka nożna. 
Pogoda dopisywała, więc frekwencja 
była wysoka. Nie brakowało również 
kibiców, którzy gorąco dopingowa-
li swoich faworytów. Dla najlepszych 
zawodników przewidziano nagrody, a 
dla wszystkich uczestników słodycze.

Chcielibyśmy złożyć serdecz-
ne podziękowania dla: Dyrektora 

Gimnazjum Ekologicznego nr 3 Ja-
nusza Kucharskiego za ufundo-
wanie medali i dyplomów, udostęp-
nienie sprzętu sportowego oraz 
wsparcie organizacyjne, Starsze-
go Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości Kazimierza 
Rachowieckiego za ufundowanie 
słodyczy, Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Bielawie za ufundowanie 
wejściówek na basen, Krzysztofa 
Madeja za udostępnienie sprzętu 
paintballowego oraz kulek.

Zwycięzcom gratulujemy, a 
wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział w zawodach i wspólną 
zabawę.

 Animatorzy
 Paulina Madej
 Michał Stanecki

W dniach 13–16 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie po raz kolejny zorganizował na Pływalni Miejskiej 
„Aquarius” Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych  w Pły-
waniu. Celem zawodów było wyłonienie najlepszych uczest-
ników wśród szkół podstawowych oraz popularyzacja pływa-
nia na terenie gminy. W zawodach startowały klasy I-III oraz 
IV - VI z czterech szkół: Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi, Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7, 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Ze-
społu Szkół Społecznych STO.

 W zawodach udział wzięło 330 zawodniczek i za-
wodników startujących w konkurencjach: Klasa I - 25 m sty-
lem dowolnym, Klasa II - 25 m stylem dowolnym i grzbie-
towym, Klasa III - 50 m stylem dowolnym, grzbietowym i 
klasycznym, sztafeta 4x25m, Klasa IV - 50 m stylem grzbie-
towym, dowolnym i klasycznym, Klasa V - 50 m stylem 
grzbietowym, dowolnym i klasycznym, Klasa VI - 50 m sty-
lem grzbietowym, dowolnym i klasycznym, Sztafeta klas IV-
-VI - 6x50 m stylem dowolnym.

 Uzyskano następujące wyniki: 
KLASA I:
KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY / 25 M DZIEWCZĄT 
Patrycja Lisiecka  SP 10  0:22:34
Maja Kuleta  SP 10  0:22:78
Maja Ardelli  ESP 7  0:25:01
KONKURENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY / 25 M CHŁOP-
CÓW
Marcin Drzyzga  SP 4  0:24:76
Kamil Chramęga  SP 10  0:27:92
Jakub Pliszka  SP 4  0:27:97
Punktacja drużynowa:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
116 pkt.
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7  100 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 88 pkt.
KLASA II:
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY / 25 M DZIEWCZĄT
Weronika Smaczyńska SP 4  0:19:96
Zuzanna Smaga SP 10  0:20:26
Julia Skwara SP 10  0:20:66
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 25 M CHŁOPCÓW
Piotr Garnys ESP 7  0:18:90
Olaf Nowakowski SP 10  0:20:31
Michał Poborczyk ESP 7  0:22:86
KONKURENCJA 3 / STYL GRZBIETOWY / 25 M DZIEW-
CZĄT
Julia Skwara SP 10  0:23:18
Weronika Smaczyńska SP 4  0:23:43
Zuzanna Smaga SP 10  0:23:79
KONKURENCJA 4 / STYL GRZBIETOWY / 25 M CHŁOP-
CÓW
Piotr Garnys ESP 7  0:22:89
Olaf Nowakowski SP 10  0:23:52
Jakub Dzwonek SPOŁ. 0:23:93
Klasyfikacja drużynowa:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 296  pkt.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 147 pkt.
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 128 pkt.
KLASA III:
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY / 50 M DZIEWCZĄT
Martyna Mirecka SP 4  0:47:26
Hanna Zarzycka SP 10  0:48:73
Daria Siejk ESP 7  0:49:30
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW
Dawid Gromczewski SP 10  0:39:46
Michał Górnik SP 10  0:40:96
Szymon Kanior SP 4  0:41:81
KONKURENCJA 3 / STYL GRZBIETOWY / 50 M DZIEWCZĄT
Hanna Zarzycka SP 10  0:47:69
Małgorzata Pietryniak SP 10  0:54:40
Martyna Mirecka SP 4  0:54:84
KONKURENCJA 4 / STYL GRZBIETOWY / 50 M CHŁOPCÓW
Michał Górnik SP 10  0:46:94
Michele Affinita ESP 7  0:50:01
Tomasz Ratyna SP 4  0:50:47
KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50 M DZIEWCZĄT
Rozalia Mika SP 10  0:59:22
Daria Siejk ESP 7  0:59:97
Aleksandra Omyła SPOŁ. 0:59:98
KONKURENCJA 6 / STYL KLASYCZNY / 50 M CHŁOPCÓW
Dawid Gromczewski SP 10  0:50:18
Tomasz Ratyna SP 4  0:58:34
Kacper Marczyk SP 4  01:04:04
KONKURENCJA 7 / SZTAFETA 4x50M STYLEM DOWOLNYM 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi  03:05:03
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7   03:11:68
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  03:18:68
Klasyfikacja drużynowa:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 538 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 212 pkt.
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7  153 pkt.

KLASA IV:
KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT
Katarzyna Mazur  ESP 7  0:45:79
Aleksandra Lewicka  SP 10  0:47:96
Lidia Otrocka  SP 10  0:49:20
KONKURENCJA 2 /STYL GRZBIETOWY/ 50M CHŁOPCÓW
Patryk Usik  ESP 7  0:47:67
Wojciech Mozolewski  SP 4  0:49:69
Krzysztof Jadwinczyn  SP 10  0:50:28
KONKURENCJA 3/ STYL DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT
Julia Kuleta  SP 10  0:35:64
Paulina Porębska  SP 10  0:38:11
Nikola Kiszycka  SP 10  0:44:81
KONKURENCJA 4 /STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW
Oskar Fulbiszewski SP 10  0:35:18
Patryk Usik ESP 7  0:39:31
Wojciech Mozolewski SP 4  0:42:62
KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT
Julia Kuleta SP 10  0:48:36
Paulina Porębska SP 10  0:50:14
Magdalena Sydorak SP 10  0:54:74
KONKURENCJA 6 /STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW
Oskar Fulbiszewski SP 10  0:46:66
Bartłomiej Jagieła SP 10  01:16:73
Franciszek Koper SP 10  01:21:75
KLASA V:
KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY/ 50M DZIEWCZĄT
Emanuela Flisak SP 10  0:36:96
Patrycja Mroczkowska SP 4  0:41:85
Julita Janowska ESP 7  0:42:12
KONKURENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW
Damian Rak SP 10  0:38:50
Jakub Hendzel SP 4  0:45:07
Kacper Cymerman SP 10  0:46:76
KONKURENCJA 3 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT
Patrycja Mroczkowska SP 4  0:34:58
Justyna Sienkiewicz SP 4  0:36:70
Martyna Pakosz SP 4  0:40:54
KONKURENCJA 4 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW
Damian Rak SP 10  0:34:56
Jakub Hendzel SP 4  0:40:40
Kacper Dyszewski SP 10  0:44:28
KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT
Emanuela Flisak SP 10  0:41:42
Julia Cios SP 4  0:45:90
Anna Sienkiewicz SP 4  0:47:11
KONKURENCJA 6 / STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW
Piotr Chmielowiec SP 10  0:51:56
Kacper Dyszewski SP 10  0:55:53
Hubert Remin SP 10  0:55:96
KLASA VI:
KONKURENCJA 1 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT
Karolina Jurczyk SP 10  0:33:13
Natasza Białek SP 10  0:38:92
Zuzanna Mika SP 10  0:40:35
KONKURENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW
Marcin Brewczyński SP 10  0:43:36
Grzegorz Pogoda  ESP 7  0:44:75
Antoni Kotasek  SP 4  0:44:90
KONKURENCJA 3 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT
Karolina Jurczyk  SP 10  0:30:38
Oliwia Siejk  ESP 7  0:33:87
Zuzanna Mika  SP 10  0:35:01
KONKURENCJA 4 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW
Damian Drzyzga  SP 4  0:30:32
Antoni Kotasek  SP 4  0:35:94
Bartosz Mazur  ESP 7  0:37:27
KONKURENCJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT
Oliwia Siejk  ESP 7  0:44:20
Agata Doraczyńska  SP 10  0:48:87
Ewa Szczakowska  SP 10  0:51:56
KONKURENCJA 6 / STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW
Damian Drzyzga  SP 4  0:40:10
Bartosz Mazur  ESP 7  0:49:67
Paweł Słomian  SP 10  0:53:31
KONKURENCJA 7 / SZTAFETA 6x50 M STYLEM DOWOL-
NYM ( KLASY IV - VI )
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 03:28:03
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7  04:22:02
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 04:32:04
Klasyfikacja drużynowa:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 1545 pkt.
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7   569 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  410 pkt.

Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymali medale i 
dyplomy. W klasyfikacji drużynowej za miejsca I - III wręcza-
ne były puchary. Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów sportowych.  

Pełne wyniki dostępne są na stronie: www.osir.bielawa.pl

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w Pływaniu

20 maja Sportowe Przed-
szkole Niepubliczne wraz ze Szko-
łą Podstawową nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi było organizatorem II 
Spartakiady Sportowej Bielawskich 
Przedszkoli. Celem sportowego 
spotkania było integrowanie grup 
przedszkolnych, zachęcanie dzieci 
do aktywności fizycznej oraz wdra-
żanie dzieci do współpracy i współ-
zawodnictwa. Spartakiada rozpo-
częła się od sportowych okrzyków 
każdej z drużyn oraz występem 
cheerleaderek ze Sportowego 
Przedszkola Niepublicznego. 

W dziesięciu  konkurencjach 
wzięło udział ponad 170 przed-
szkolaków. Po wykonaniu każdego 
zadania dzieci dostawały kopertę z 
literkami, z których musiały ułożyć 
hasło przewodnie. Zadaniem za-
wodników było zebranie wszystkich 

kopert oraz ułożenie hasła. Następ-
nie na zwycięzców czekały nagro-
dy, medale oraz słodki poczęstu-
nek. Zabawa była przednia. 

Bardzo serdecznie dzięku-
jemy panu dyrektorowi Dariuszo-
wi Spychalskiemu za współpracę 
oraz wszystkim którzy pomogli w 
organizacji tego przedsięwzięcia, 
a w szczególności panu Tomaszo-
wi Jazowskiemu, panu Michałowi 
Andrzejewskiemu i panu Marko-
wi Pyziakowi. 

DZIĘKUJEMY BARDZO 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA 
WSPANIAŁĄ ZABAWĘ I DO ZO-
BACZENIA ZA ROK. 

mgr Renata Majcher 
nauczycielka 
w Sportowym Przedszkolu 
Niepublicznym w Bielawie

II Spartakiada Sportowa Bielawskich Przedszkoli
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W dniu 20 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 
zorganizował na Pływalni  Miejskiej „Aquarius” Mistrzostwa 
Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Do zawodów zgło-
siły się dwie szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum 
Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 
5 i Gimnazjum OHP. W zawodach udział wzięło 45 zawodni-
czek i zawodników startujących w konkurencjach: 50 m sty-
lem dowolnym, Sztafeta klas I - III 6x50 m stylem dowolnym.

Uzyskano następujące wyniki: 
KLASA I:
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY / 50 M DZIEWCZĄT 
Karolina Zimnowoda G 2  0:32:60
Agata Ogórek  G 2  0:33:24
Joanna Bełtowska  G 2  0:33:32
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW 
Daniel Wiewiórka  G 2  0:26:67
Jakub Bielski  G 2  0:28:17
Jan Migut   G 2  0:33:24
KLASA II
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT 
Natalia Bugonik  G 2  0:31:27

Natalia Rakiewicz  G 2  0:32:35
Dominika Małecka  G 5  0:38:39
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW
Michał Mroczkowski  G 2  0:31:06
Dawid Smuśkiewicz  G 2  0:35:91
Dawid Jędrzejczyk  GIM OHP  0:36:38
KLASA III 
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT
Hanna Wanszewicz  G 2  0:33:94
Natalia Słomian  G 2  0:34:28
Justyna Socha  G 2  0:34:57
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW
Michał Drzyzga  G 2  0:30:12
Oskar Mączyński  G 2  0:32:14
Krzysztof Jędruchniewicz  G 5  0:37:38
SZTAFETA 6x50 M STYLEM DOWOLNYM (KLASY I - III)
Gimnazjum nr 2    03:08:56
Gimnazjum nr 5    04:36:48
Gimnazjum Ekologiczne nr 3   05:20:08
Klasyfikacja drużynowa:
Gimnazjum nr 2    420 pkt.
Gimnazjum Ekologiczne nr 3   143 pkt.
Gimnazjum nr 5    136 pkt.

Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymali medale i dy-
plomy. W klasyfikacji drużynowej za miejsca I - III wręczane 
były puchary. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  

Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu

W dniu 10 maja w Gniecho-
wicach  odbył się Międzynarodo-
wy  Turniej Zapaśniczy  w ramach 
Ogólnopolskiej Ligi Młodzika w 
zapasach styl klasyczny i Moco-
waniu dzieci, na którym nie mogło 
zabraknąć reprezentantów klubu 
ZKS Bielawianka Bielawa. Bielaw-
ski klub reprezentowało  15 zawod-
ników, z których medalowe i punk-
towane  miejsca zdobywali: złote 
medale - Piotr Stolarczyk, Szew-
czak Kacper, Pakosz Daniel. Mo-
skal Sebastian, srebrne medale - 
Wojtala Kamil i Palus Oktawian, 
brązowe medale - Orawiec Ma-
ciej, Potyrała Bartosz, Śliwiński 
Piotr, Szyngier Sebastian, Fa-
biańczyk Jakub, a punktowane 
miejsca: Wolski Kacper, Orawiec 

Mateusz, Kciuk Kacper i Potyra-
ła Dawid.   

Trenerzy i opiekunowie za-
wodników: Władysław Stolarczyk, 
Artur Czypionka, Łukasz Stolar-
czyk, Marcin Kujawa.

Podziękowania dla wszyst-
kich udzielających wsparcia bielaw-
skim zapasom m. in.: Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 7 za bez-
płatne użyczanie sali do zajęć tre-
ningowych, Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 4, firmie Hydro-In-
stal-Plast Zamirski oraz innym oso-
bom,  bez których sukces naszych 
zawodników nie byłby możliwy. 
Każdy wygrany pojedynek i radość 
na twarzach naszych zawodniczek 
są dowodem, że Państwa pomoc 
przynosi oczekiwane owoce.

Bielawscy Zapaśnicy na turnieju w Gniechowicach

Zawodnicy  KS BALTI Biela-
wa  reprezentowali nasze miasto  
w zawodach pływackich rangi mię-
dzynarodowej  w Wels ( AUSTRIA), 
które odbywały się w  weekend 7-8 
czerwca.

Nasz klub dzielnie reprezen-
towali: Natalia Rakiewicz, Julia 
Kuleta, Paulina Porębska, Oli-
wia Siejk, Karolina Lachowicz, 
Patrycja Mroczkowska, Klaudia 
Mróz, Natalia Wnęczak, Martna 
Mirecka, Bartek Granzow, Bartek 
Mazur, Piotr Wróbel, Oskar Ful-
biszewski, Dominik Pietrewicz, 
Kornel Cudak, Szymon Kanior, 
Michał Górnik.

Był to nasz pierwszy występ 
w tak prestiżowych, międzynaro-
dowych, silnie obsadzonych zawo-
dach pływackich, które odbyły się 
na odkrytym basenie i to 50 metro-
wym.

Nasi zawodnicy oprócz zma-
gań sportowych, mieli okazję po-
znać uroki takich pięknych miejsc 
jak Czeska Praga i Stolica Austrii 
– Wiedeń.

Pozostali zawodnicy naszego 
klubu, w tym samym czasie uczest-
niczyli  w zawodach ,,PUCHAR LATA 
– BIELAWA” (6-7 czerwca), które w 
tym roku również przybrały rangę za-
wodów  międzynarodowych.

Nasi pływacy spisali się bardzo 
dobrze: Maja Kuleta (brąz 50 m stylem 
dowolnym z czasem 42;14 s), Patry-
cja Lisiecka (brąz 50 m stylem  grzbie-
towym z czasem 50:88 s), Julia Szwej 
(złoto 50 m klasycznym z czasem 
42:19 s.), Marcin Mieczkowski (złoto 
50 m stylem  motylkowym z czasem 
27:26 s, złoto 50 m stylem  dowolnym 
z czasem 25:09 s ), Daria Siejk,  Zofia 
Stachurska, Adrian Zarzycki, Szy-
mon Terczyński, Kuba Pliszka, Woj-
ciech Mozolewski , Mateusz Nowak, 
Tomasz Poborczyk, w miłej atmos-
ferze rywalizacji  sportowej poprawia-
li swoje życiowe osiągnięcia, a nawet 
stawali na podium, lub tuż za nim.

P.S.
W imieniu zawodników i ro-

dziców dziękujemy trenerom - Zuzi 
i Jackowi Pisarskim za super 
weekend i zaangażowanie.

KS BALTI Bielawa na Internationales Welser  Speedo – Meeting

W dniach 14-15 czerwca za-
wodnicy  KS BALTI Bielawa: Nata-
lia Rakiewicz, Bartek Granzow i 
Marcin Mieczkowski brali udział w 
Otwartych Mistrzostwach Dolnoślą-
skiego OZP na pływalni 50 metro-
wej we Wrocławiu.

Był to ostatni start zawodni-
ków BALTI Bielawa w tym półro-
czu, a dla jednego z nich - Marcina 
Mieczkowskiego - ostatni spraw-
dzian przed Letnimi Mistrzostwami 
Polski Juniorów 16 letnich, które 
odbędą się w Gorzowie Wielkopol-
skim w dniach 18-20 lipca.

Starty zawodników KS BALTI Bielawa
Miejsca w pierwszej dziesiąt-

ce zajął Marcin Mieczkowski: 50m 
stylem dowolnym – 25.79 (III miej-
sce), 50m stylem motylkowym 27.60 
(V miejsce), 100m stylem dowolnym 
– 56.11 (II miejsce), 100m stylem 
motylkowym - 1,03.44 (VI miejsce). 
Pozostała dwójka poprawiła swoje 
dotychczasowe, życiowe rezultaty z 
pływalni 50 metrowej.

Wszystkie wyniki dostępne 
na stronie http://live.megatiming.
pl/nadobny/2014/06_15_wroclaw/
wyniki.pdf

W dniach 6-7 czerwca na 
Pływalni Miejskiej AQAURIUS w 
Bielawie odbyły się Międzynaro-
dowe Zawody Pływackie Puchar 
Lata Bielawa 2014. Organizato-
rem zawodów był Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bielawie oraz Klub 
Sportowy OSiR Bielawa. Zawody 
otworzyli: Mariusz Pach - zastęp-
ca Burmistrza Bielawy oraz Ewa 
Zalewska - Dyrektor OSiR w Bie-
lawie, życząc zawodnikom osią-
gnięcia, jak najlepszych wyników 
sportowych, niezapomnianych wra-
żeń i dobrej zabawy.  Zawody 
organizowane są od wielu lat, ale 
po raz pierwszy miały tak rozbudo-
waną strukturę konkurencji i rozpię-
tość wiekową. Do zawodów zgłosiło 
się 9 klubów z całej Polski oraz nasi 
południowi sąsiedzi z Czech: AZS 
AWF Wrocław, KS Rekin Świebo-
dzice, Wankan Legnica, MKP Atol 
Oleśnica, UKP Manta Jelcz Lasko-
wice, ULKS Wodny Świat Kudowa 
Zdrój, Neratovicky Plavecky Klub, 
Balti Bielawa, KS OSiR Bielawa. W 
zawodach udział wzięło 95 zawod-
ników z roczników od 1996 i starsi 
do 2005 i młodsi. Zawodnicy starto-
wali w stylach: dowolnym, klasycz-

nym, grzbietowym i motylkowym na 
dystansach 50 i 100 m. Ciekawost-
ką zawodów był wyścig australijski, 
polegającym na tym, że po każdym 
przepłynięciu dystansu (50m) ostat-
ni zawodnik odpada z rywalizacji. 

Po zakończeniu zawodów 
odbyło się wręczanie medali. Za-
wodnicy zajmujący miejsca I - III w 
poszczególnych kategoriach i kon-

kurencjach otrzymali medale i dy-
plomy. W wyścigu australijskim za 
miejsca I - III wręczane były meda-
le, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
natomiast dla najlepszej i najlep-
szego zawodnika w swojej kategorii 
wiekowej przewidziany był puchar. 

W klasyfikacji medalowej za 
miejsca I - III również wręczane były 
puchary. Nasze kluby KS OSiR Bie-
lawa oraz Balti Bielawa wspólnie 
zdobyły 20 medali. Zwycięzcami w 
swoich kategoriach wiekowych w 
wyścigu australijskim zostali Dawid 
Gromczewski, Daniel Wiewiór-
ka, Damian Drzyzga, Kamila Sa-
lamon oraz Diana Boczkowska, 
która również została najlepszą za-
wodniczką zawodów. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych. 

Chcielibyśmy również podzię-
kować sponsorom: Pawlak’s Cover 
Band, Szkoły Niepubliczne w Biela-
wie , Szkoła Pływania Jamajka Ra-
fał Łacny, Pizzeria u Czapli, Szkoła 
Pływania „ Aquabobas” za pomoc w 
organizacji zawodów.  Pełne wyniki 
dostępne są na stronach www.mega-
timing.pl oraz www.osir.bielawa.pl

Międzynarodowe Zawody Pływackie Puchar Lata 2014r.
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kiedy bardzo napiętych relacji polsko-
-romskich. Natomiast wiersze poetki, 
chwyciły za serce nawet te klubowicz-
ki, które poezji na co dzień nie czytują.

Historia Papuszy to przejmu-
jąca, ponadczasowa opowieść o 
prostej, niewykształconej kobiecie, 
której wierszami zachwycały się naj-
większe literackie autorytety. Książka 
Angeliki Kuźniak oraz film dokumen-
tujący życie Papuszy w reżyserii Jo-
anny Kos-Krauze i Krzysztofa Krau-
ze z Jowitą Budnik w roli tytułowej, 
dostępne są w naszej bibliotece.

 GORĄCO POLECAMY!

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

04-09.07
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 

2  3D godz.17.00 prod. USA
 Akcja filmu rozgrywa się pięć 

lat po tym, jak Czkawka zaprzyjaź-
nił się z rannym smokiem i pokazał 
mieszkańcom Berk, jak żyć z tymi 
stworzeniami ziejącymi ogniem. Od 
tamtej pory panuje między nimi zgo-
da i wszyscy żyją na wyspie, któ-
ra stała się smoczym rajem. Gdy do 
wyspy zbliżają się wrogowie i tajem-
niczy Smoczy Jeździec, Czkawka i 
jego wierny smok, Szczerbatek sta-
ją w obronie Berk. Sytuacja kompli-
kuje się, gdy okazuje się, że tajemni-
czym jeźdźcem jest matka Czkawki, 
Valka, a pokojowi między wikingami 
i smokami zagraża Drago. Do pomo-
cy dołącza się Eret, syn Ereta, a tak-
że Astrid, Pyskacz, Sączysmark, Śle-
dzik, Szpadka i Mieczyk oraz wódz 
plemienia, Stoick.

04-06.07
MICHAEL KOHLHAAS 

godz.19.00 prod.FRA/NIEM
„Michael Kohlhaas” to opo-

wieść o dobrze prosperującym han-
dlarzu końmi, który wiedzie spokoj-
ne, komfortowe i szczęśliwe życie na 
łonie rodziny. Sytuacja Kohlhaasa 
ulega radykalnej zmianie, gdy je-
den z lokalnych arystokratów naru-
sza granice jego terytorium, wdzie-
ra się na nie i zaczyna bezprawnie 
pobierać opłaty od osób, które je 
przemierzają. Jedną z ofiar feudal-
nego kaprysu arystokraty staje się 
sam Kohlhaas, który na rzecz ba-
rona traci też dwa konie. Ponieważ 
jego sprawa nie zostaje poważnie 
potraktowana w sądzie, mężczyzna 
stawia swój los na jedną kartę i po-
stanawia sam szukać sprawiedliwo-
ści. Staje na czele armii uciskanych 
i w porywie zemsty pustoszy okoli-
ce, morduje wrogów prawa i zapala 
ogień rewolucji w czasach, gdy śre-
dniowiecze zaczyna odchodzić w za-
pomnienie na rzecz renesansu war-
tości.

11 – 13.07
TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁA-

DY 3D  godz.17.00 prod. CHIN/USA    
Akcja filmu rozpoczyna się po bi-

twie, która ocaliła świat, pozostawiając 
miasto w ruinie. Kiedy ludzkość usiłuje sta-
nąć na nogi, pewna grupa usiłuje przejąć 
kontrolę nad biegiem historii. Z pomocą 
ludzi, Optimus Prime i Autoboty powstają, 
aby zmierzyć się z najbardziej przerażają-
cym jak dotąd wyzwaniem. Starcie dobra 
ze złem prowadzi do kulminacyjnej bitwy.

WYPISZ WYMALUJ…MI-
ŁOŚĆ  godz.20.00 prod.USA

Nauczyciel angielskiego i była 
malarka spierają się o to, co jest w 
życiu ważniejsze.

18 – 20.07
GANG WIEWIÓRA godz.17.00 

prod.KAN/USA
Spiżarnia pełna orzechów to ma-

rzenie każdej wiewiórki. Nie inaczej jest 
w przypadku Wiewióra - nieco gburowa-
tego mieszkańca miejskiego parku. Gdy 
w jego pobliżu odkrywa sklep z orzecha-
mi, ma tylko jeden cel - dobrać się do 
zgromadzonych wewnątrz skarbów. Za-
czyna organizować ekipę, by zrealizować 
skok, który ustawi ich... na całą zimę.

ŁOWCA godz.19.00 prod. Au-
stralia

Firma biotechnologiczna za-
trudnia myśliwego, któremu zleca wy-
tropienie ostatniego żyjącego tygrysa 
tasmańskiego.

25- 27.07
ZACZNIJMY OD NOWA 

godz.17.00 prod. USA
Przygnębiony producent mu-

zyczny rozpoczyna współpracę z mło-
dą piosenkarką.

25- 30.07
EWOLUCJA PLANETY MAŁP 

3D godz.19.00 prod. USA
Grupa ocalałych ludzi toczy bój 

z inteligentnymi małpami, które stara-
ją się zdominować planetę. 

do 20 lipca
Wystawa grafik Käthe Kollwitz  z cyklu „Tka-

cze” – art.galeria -budynek Art.-Inkubatora s.211 Ip. 
Czynna w godzinach 9.00 – 15.00

 Wystawa składa się z ośmiu grafik Käthe 
Kollwitz - wybitnej artystki, jednej z najważniejszych 
postaci niemieckiego ekspresjonizmu. Artystka uro-
dziła się w 1867.,w Królewcu. Tam pobierała pierw-

sze lekcje rysunku, 
studiowała w Berlinie 
i w Monachium. Wy-
wodziła się z domu 
o tradycjach lewico-
wych i była związa-
na  z ruchem robot-
niczym. Jej wczesna 
twórczość dotyczy-
ła codziennego ży-
cia robotników por-
towych, marynarzy, 
tragarzy i chłopów. 
W 1891 r. wyszła za 
mąż za Karla Kollwit-
za – lekarza.

Razem za-
mieszkali w robot-

niczej dzielnicy Berlina – Prenzlauer Berg. Tam do-
świadczyła z bliska nędzy proletariatu, wywarło to 
ogromny wpływ na Jej dalszą twórczość.  Od 1898r. 
była członkinią Berlińskiej Secesji ( po pokazaniu 
„Tkaczy” na wystawie). Dwukrotnie ,w celach eduka-
cyjnych, opuszczała dom: w 1903 spędziła miesiąc w 
Paryżu oraz w 1908 zagościła we Florencji, w związku 
z otrzymaniem nagrody Villa-Romana. W 1919 zosta-
ła profesorem berlińskiej Akademii Sztuk.  W czasach 
nazizmu 1933-45 artystka została usunięta z Akade-
mii, zakazano również wystawiania prac jej autorstwa. 
Zmarła w 1945 r w Moritzburgu koło Drezna.

Käthe Kollwitz tworzyła cykle graficzne, licz-
ne autoportrety, plakaty a w ostatnich latach swo-
jego życia zajmowała się rzeźbą. Najczęściej po-
ruszanymi przez nią tematami są wojna, śmierć, 

bieda. Mniej znane są akty i sceny miłosne – „Se-
kreta”, które powstały w latach 1904-1910.

Käthe Kollwitz była obdarzona wielkim hu-
manitaryzmem, szczególną wrażliwością na spra-
wy społeczne i losy ludzi pokrzywdzonych.

Treść jej grafik wyraża bunt wymierzony prze-
ciwko biedzie, społecznej niesprawiedliwości, woj-
nie i faszyzmowi. Jako wykształcona kobieta, mat-
ka, żona a przede wszystkim artystka obdarzona 
ogromną empatią łączy się z ludźmi pokrzywdzony-
mi przez wojnę i porządek społeczny  w ich  bólu.  

6 lipca
g.11.00 II Sowiogórski Maraton Rowerowy - im-

preza sportowo-rekreacyjna – OWW Sudety 

12 lipca
SUDECKIE LATO 2014 – coroczny festyn rekre-

acyjno-rozrywkowy  w programie zawody rekreacyjno-
-sportowe oraz koncerty m.in. Mariusza Kalagi i Budki 
Suflera, szczegóły na plakacie – OWW Sudety 

19 lipca
XVI TOLK FOLK
g. 19:00 pochód w strojach ulicami miasta
g. 21:00 Spektakl Plenerowy „Bitwa Ostatniego 

Sojuszu” – Park Miejski w Bielawie
XVI TOLK FOLK -impreza cykliczna – organi-

zowana od 1997 roku, w której uczestniczą miłośnicy 
twórczości J.R.R Tolkiena z całego kraju oraz Czech i 
Słowacji. Na każdą edycję opracowywany jest osobny 
program.  Zlot organizowany jest przez stowarzysze-
nie „JST Wieża”. W roku bieżącym zjazd odbywa się w 
dniach 15-20 lipca na zamku w Piławie Dolnej. Szcze-
góły na www.tolk-folk.pl 

Ponadto informujemy
Dopołudniowe seanse Kina MOKiS 3D  - dla 

grup zorganizowanych (półkolonie) po wcześniejszym 
uzgodnieniu 74 8335333) i poranki w/g programu kina. 
Wstęp dla dzieci: standard (2D) - 10 zł, 3D -12 zł. 

Szczegóły: www.kinomokis.pl

6 czerwca w klubie „Pozytywka” 
działającym przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbył się III Dziecięco-Młodzieżo-
wy Amatorski Festiwal Gitarowy. Festi-
wal, który prowadziła Anna Karasińska, 
swoim śpiewem i grą na gitarze rozpoczę-
ła Barbara Pachura,  włączając tym sa-
mym wszystkich uczestników do wspólnej 
zabawy.  Ponadto zaprezentował się   Ma-
riusz Kajrys.  Dzieci i młodzież oceniało 
jury w składzie: wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Jadwiga Mariolla Jonas, Irena 
Ostropolska-Prządo oraz Mariusz Kajrys. 

Jury nagrodziło uczestników festi-
walu za ciekawą interpretację utworu, swo-
bodę sceniczną, osobowość artystyczną, 
ciekawą prezentację, oryginalny aranż zna-
nego przeboju, wyszukany repertuar czy 
szczególną wrażliwość artystyczną. Dodat-
kowo,  za swoją prezentację utworów zo-

stały wyróżnione i nagrodzone uczestniczki  
Alicja Hordyj, która zachwyciła swoim wy-
stępem, mimo że gra  na gitarze od trzech 
miesięcy oraz Karolina Pluta, która gra już 
na gitarze od ponad trzech lat. 

Zgromadzona publiczność mo-
gła wysłuchać w tym dniu wiele zna-
nych utworów i zaśpiewać wraz z 
uczestnikami takie przeboje jak: „Ko-
nik na biegunach”, „Sing, Sing” , „Alle-
luja”, „Sen o przyszłości”, „Obudź we 
mnie swoją Wenus” i wiele innych. 

Podczas gitarowego festiwalu  
utworzyła się miła i serdeczna  atmosfera 
w klubie. Z wielką przyjemnością słucha-
ło się wszystkich uczestników festiwalu.  
Cieszy fakt, że w przyszłości będzie wie-
le osób nie tylko grających na gitarze, ale 
także pięknie śpiewających, które pewnie 
jeszcze wiele razy zachwycą publiczność. 

III Dziecięco-Młodzieżowy Amatorski Festiwal Gitarowy

29 maja odbyło się  spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK), 
na którym rozmawiano o tragicznym 
życiu Bronisławy Wajs, słynnej Pa-
puszy, pierwszej romskiej poetki.

Papusza to w języku romskim 
lalka, ale niezwykłość Papuszy nie 
wynikała jedynie z jej nieprzeciętnej 
urody, lecz z wyjątkowego talentu, 
jakim została obdarzona. Papusza 
nie tylko nauczyła się pisać, co było 
wśród Romów rzeczą niespotykaną, 
ale także tworzyła wiersze. O losach 
Bronisławy Wajs opowiada w swojej 
książce pt. „Papusza” Angelika Kuź-
niak. Autorka przybliża wiele faktów 
z życia poetki i jej taboru. Opisuje 
spotkanie z  Jerzym Ficowskim, od-
krywcą i wielkim orędownikiem twór-
czości Papuszy, które to zaważy-
ło na całym życiu poetki. W 1953 r. 
ukazała się książka „Cyganie polscy” 
Ficowskiego, która wywołała wielkie 
poruszenie w środowisku Romów i 
przyczyniła się do wielkiego drama-
tu Papuszy. Świat Romów rządzi 
się swoimi regułami. To zamknięte, 
zdominowane przez mężczyzn śro-
dowisko, które nie wybacza zdrady. 
Papusza posądzana o złamanie nie-
naruszalnych reguł, została skazana 
na wykluczenie i pogardę. 

W 1956 roku ukazał się jej to-
mik pt. „Pieśni Papuszy”. Pod ogrom-
nym urokiem wierszy romskiej poetki 
był sam Julian Tuwim. Choć poezja 
była dla Papuszy wielkim darem, była 
też jej największym przekleństwem. 
Papusza zapłaciła ogromną cenę za 
swoją pasję i przyjaźń z Ficowskim. 
Życie bardzo ciężko ją doświadczyło, 
a traumatyczne przejścia na Wołyniu 

w czasie wojny oraz społeczne wyklu-
czenie prawdopodobnie przyczyniły 
się do nasilenia choroby psychicznej. 
Odeszła w samotności, biedzie i z dala 
od swoich pobratymców w 1987 r.

Na klubowiczkach historia Pa-
puszy wywarła ogromne wrażenie. 
Szczególnie poruszyła je relacja Pa-
puszy z synem. Bronisława Wajs ma-
rzyła o lepszym życiu dla swego Tar-
zana, choć nie był on jej biologicznym 
potomkiem. Niestety, losy ukochane-
go syna nie potoczyły się tak, jakby 
sobie życzyła matka. Dyskusja doty-
czyła także skomplikowanych i nie-

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Papusza – niezwykła historia Bronisławy Wajs
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