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Fundacja dla Wolontariatu zaprasza na 
Piknik do Parku Miejskiego w Bielawie, który 
odbędzie się 3 maja. Podczas Święta Konsty-
tucji bielawscy harcerze będą od godz. 16.00 
rozdawać nieodpłatnie przygotowane przez 
Fundację flagi narodowe i egzemplarze Kon-
stytucji RP. Tego dnia park będzie biało-czer-
wony. Zadanie wspiera bielawski samorząd.

16 kwietnia bielawski Zarząd Rejono-
wy Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów zorganizował tradycyjne 
wielkanocne śniadanie. 

11 kwietnia odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych im. M. Reja w  Bie-
lawie. Na spotkanie zaproszeni zostali 
przedstawiciele samorządu, Straży Miej-
skiej, a gościem specjalnym obrad był bur-
mistrz Bielawy Piotr Łyżwa. 

Dobiega końca przebudowa byłej hali tkackiej w  Zespole 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W obiek-
cie, który po modernizacji będzie miał zużycie energii bliskie 
zeru, powstają stanowiska do nauczania budownictwa nisko-
energetycznego. Wartość inwestycji prowadzonej przez powiat 
dzierżoniowski wynosi 2 mln zł. 

Bielawa pozyskała 108 tys. 
złotych z  Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Pieniądze częściowo zrefundu-
ją wydatki poniesione w  2014 
roku przez miasto, na budowę 
sieci kanalizacyjnej, sanitarnej 
i wodociągowej, która przebiega 
wzdłuż ulicy Lotniczej oraz przez 
tereny gminne po byłym zakła-
dzie „Bielbaw”. Z nowej inwestycji 
korzystają nie tylko mieszkańcy 
przyległych budynków, ale także 
Ekologiczne Gimnazjum nr 3 czy 
funkcjonujący w  tym rejonie lo-
kalni przedsiębiorcy. Według ob-
liczeń nowo wybudowana sieć 
obsługuje co najmniej 400 osób. 
Łączna długość wykonanej infra-
struktury wynosi ponad 1,2 km.

108.000 złotych dla Bielawy

Ta oczekiwana przez mieszkańców inwestycja rozpocznie się 
zaraz po majowym weekendzie. Koszt inwestycji wyniesie 5,9 
mln zł. Na jej realizację powiat dzierżoniowski pozyskał dotację 
ze „schetynówek” w wysokości blisko 3 mln zł. Poza tym zadanie 
wesprą: gmina Pieszyce kwotą 400 tys. zł, miasto Bielawa kwo-
tą 250 tys. zł i Nadleśnictwo Świdnica kwotą 10 tys. zł. Pozostałe 
środki, w kwocie prawie 2,3 mln zł, będą pochodziły z budżetu 
powiatu.

W tym roku realizowany będzie I etap inwestycji na długości 
ponad 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy.

Zakres prac będzie bardzo szeroki i obejmie: przebudowę na-
wierzchni wraz z jej poszerzeniem, budowę chodników oraz cią-
gu pieszo-rowerowego, a także budowę oświetlenia drogowe-
go i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji zostanie też 
przebudowany most oraz wykonane będą miejsca odpoczynku 
podróżnych (MOP).

Niestety, realizacja inwestycji będzie się wiązała z utrudnie-
niami dla kierowców. Ze względu na przebudowę mostu przewi-
duje się wyłączenie odcinka drogi z ruchu na okres do 3 miesięcy.

Przebudowę wykona firma Skanska SA. Prace mają się zakoń-
czyć 16 listopada br.

Opr. www.pow.dzierzoniow.pl

Nowo wybudowana sieć obsługuje ponad 400 mieszkańców Bielawy 

Harcerze liczą na przybycie bielawskich patriotów 
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burmistrza miasta Witold Ru-
nowicz, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Tomasz Tkacz i kie-
rownik Referatu Spraw Społecz-
nych i  Działalności Gospodar-
czej Beata Jagieła-Pastuszka. 

Zaproszeni goście i  przewod-
niczący Zarządu Rejonowego 
Tadeusz Kowalczyk złożyli ze-
branym życzenia, a  następnie 
wspólnie zjedzono świąteczne 
potrawy.

11 kwietnia odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Rodzinnych Ogro-

16 kwietnia bielawski Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i  Inwa-
lidów zorganizował tradycyj-
ne wielkanocne śniadanie. Go-
śćmi spotkania byli: zastępca 

Wielkanocne spotkanie

Spotkanie burmistrza z działkowcami

S.1 

Gmina Bielawa

dów Działkowych im. M. Reja 
w  Bielawie. Na spotkanie za-
proszeni zostali przedstawicie-

Spotkanie zorganizowali bielawscy emeryci, renciści i inwalidzi 

Spotkanie było okazją do zadania pytań burmistrzowi na temat funkcjonowania miasta 

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa przedstawił plany rozwoju Bielawy

Straż Miejska oraz burmistrz 
Bielawy zachęcają wszystkich 
właścicieli psów do włączenia się 
w tegoroczną edycję akcji bezpłat-
nego czipowania czworonogów. 
Dlaczego warto wziąć udział? Po-
nieważ jest to najprostszy sposób, 
aby zadbać o  bezpieczeństwo 
swojego psa w  przypadku jego 
zaginięcia lub kradzieży. Dzię-
ki specjalnemu elektronicznemu 
czipowi można bardzo szybko 

ustalić właściciela i dostarczyć psa 
pod określony adres. Warto wspo-
mnieć, że każdy, kto chciałby elek-
tronicznie oznakować swojego 
pupila, może to zrobić bezpłatnie 
od 4 maja do końca 2015 roku. Za-
bieg jest całkowicie bezpieczny. 

Zachęcamy więc do zgłosze-
nia się do jednej z  poniższych 
przychodni weterynaryjnych 
w Bielawie w celu zaczipowania 
swojego psa: 

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swojego psa 

1.  Gabinet Weterynaryjny B. Podczasiak, W. Biniek – os. XXV-lecia PRL 28c/1 
2.  Przychodnia Weterynaryjna M. Malka – ul. Osiedlowa 7 
3.  Gabinet Weterynaryjny „Podaj łapę” B. Dziurzyńska-Wojciechowska  
 - ul. I. Paderewskiego 12 
4.  Gabinet Weterynaryjny R. Sulimowicz – ul. Westerplatte 11.

le samorządu, Straży Miejskiej, 
a  gościem specjalnym obrad 
był burmistrz Bielawy Piotr 
Łyżwa. 

Działkowcy oprócz spraw 
związanych z  prowadzonymi 
przez nich ogrodami, omówili 
kwestie dotyczące współpracy ze 
służbami porządkowymi oraz in-
nymi instytucjami, w tym z Urzę-
dem Miejskim. Członkowie ROD 
im. M. Reja skorzystali z  obecno-
ści burmistrza zadając mu pyta-
nia dotyczące bieżącego funkcjo-
nowania miasta, a  także planów 
rozwoju Bielawy w  najbliższej 
przyszłości. 



3

tkackiej. Co ciekawe - nieużytko-
wany przez wiele lat budynek zo-
stał przebudowany przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii, 
dzięki czemu będzie zużywał pra-
wie zero energii. 

- To pierwszy obiekt w  Pol-
sce o  niewielkim zapotrzebowa-
niu na energię, w  którym znaj-
dują się warsztaty do nauczania 
budownictwa energooszczęd-
nego – mówi Jerzy Żurawski 
z  Dolnośląskiej Agencji Energii 
i Środowiska, który prowadzi nad-
zór nad inwestycją. 

- W  hali warsztatowej znaj-
dą się stanowiska do praktycznej 
nauki zawodu dla techników bu-
downictwa i  techników urządzeń 
i  systemów energetyki odnawial-
nej – mówi Ireneusz Rutowicz, 
dyrektor ZSiPKZ w  Bielawie. – 
Młodzież będzie się na nich uczyć 
m.in. jak ocieplać ściany, monto-
wać okna i drzwi oraz wykonywać 
izolacje tarasów i dachów. 

Inwestycję o  nazwie „Inkuba-
tor technologiczny efektywności 
energetycznej w  budownictwie” 
prowadzi powiat dzierżoniow-
ski. Obecnie dobiegają końca 
prace budowlane i  instalacyjne. 
Pozostało jeszcze wyposażenie 
stanowisk edukacyjnych. Zaję-
cia rozpoczną się w  nowym roku 
szkolnym 2015/2016.

- Ten nowoczesny obiekt dy-
daktyczny stworzy szkole szansę 
rozwoju, a młodzieży - możliwość 
zdobycia zawodu, który w  przy-
szłości będzie bardzo poszukiwa-
ny na rynku pracy – mówi starosta 
Janusz Guzdek. 

Inkubator będzie kosztował 2 
mln zł. Inwestycję kwotą 500 tys. 
zł wesprze miasto Bielawa, które 
pozyskało na ten cel dotację z nie-
mieckiej fundacji ochrony środowi-
ska DBU. Pozostałe środki będą po-
chodziły z budżetu powiatu.

Dobiega końca przebudo-
wa byłej hali tkackiej w Zespo-
le Szkół i  Placówek Kształce-
nia Zawodowego w  Bielawie. 
W  obiekcie, który po moderni-
zacji będzie miał zużycie energii 
bliskie zeru, powstają stanowi-
ska do nauczania budownictwa 
niskoenergetycznego. Wartość 
inwestycji prowadzonej przez 
powiat dzierżoniowski wynosi 
2 mln zł. 

Oszczędzanie energii to kieru-
nek rozwoju współczesnego bu-
downictwa. Zmieniają się materiały 
i technologie. Potrzebni są fachow-
cy, którzy umiejętnie je zastosują, 
aby osiągnąć oczekiwany efekt. 

Właśnie takich specjalistów 
od budownictwa niskoenerge-
tycznego już od września tego 
roku zacznie szkolić Zespół 
Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w  Bielawie. Innowa-
cyjne zaplecze dydaktyczne po-
wstaje w przyszkolnej dawnej hali 

Innowacyjny ośrodek edukacyjny 
prawie gotowy 

Sprzęt dla szkół

Oświata

Laptopy przydadzą się dzieciom podczas zajęć na świetlicy 

Telewizor przekazali prezes ACE RICO Poland Cho Jinyeon i burmistrz Piotr Łyżwa 

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat 
bioróżnorodności 

Inkubator technologiczny przed i po modernizacji 

W  kwietniu odbyła się kon-
ferencja podsumowująca re-
alizację projektu pod hasłem 
„Międzypokoleniowa wymia-
na wiedzy o  bioróżnorodności 
Polski”. Na spotkanie zaprosi-
li partnerzy projektu – Bielawski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Fundacja ECO-INNOVA z Wrocła-
wia oraz Gimnazjum Ekologiczne 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w  Bielawie. W  wydarzeniu, któ-

re miało miejsce w Dolnośląskim 
Inkubatorze Art-Przedsiębior-
czości wzięło udział kilkadzie-
siąt osób, w tym przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew 
Dragan oraz zastępca burmistrza 
Małgorzata Greiner. 

Głównym celem projektu 
było podniesienie świadomości 
społecznej na temat bioróżno-
rodności Polski i  edukacja w  tej 
dziedzinie.

W  ramach projektu od wrze-
śnia do grudnia 2014 roku prze-
prowadzono  17 warsztatów 
w  formie zajęć pozalekcyjnych, 
w których brali udział wykładow-
cy z  Bielawskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i  młodzież 
z  Gimnazjum Ekologicznego nr 
3 pod opieką nauczycieli biolo-
gii oraz pracowników z placówek 
edukacyjno-dydaktycznych. 

Na Polskim Portalu Bioróżno-
rodności www.ppbio.pl zosta-
ły umieszczone relacje z warszta-
tów: zdjęcia, artykuły z obserwacji 
przyrody, informacje o  bioróżno-
rodności Polski, zmianach klima-
tycznych i ekonomicznych warto-
ściach ekosystemów. 

W  ramach projektu powstała 
również Polska Mapa Bioróżnorod-
ności, na której wszystkie gimnazja 
z  Polski mogą zaznaczyć miejsce 
odbycia warsztatów, a  na Polskim 
Portalu Bioróżnorodności pochwa-
lić się podejmowanymi działaniami 
na rzecz ochrony środowiska.

Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski

Szkoła Podstawowa nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi i  Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 
otrzymały nowy sprzęt elektro-
niczny. Pierwsza placówka zy-
skała nowoczesny telewizor, któ-
ry jest prezentem od firmy ACE 
RICO Poland. Koreańskie przed-
siębiorstwo przekazało sprzęt 
w  podziękowaniu za bardzo do-
brą współpracę z  władzami mia-

sta. Telewizor, który będzie wyko-
rzystywany do aktywnych przerw 
lekcyjnych, przekazał prezes ACE 
RICO Poland Cho Jinyeon i  bur-
mistrz Piotr Łyżwa. 

Natomiast Ekologiczna Szko-
ła Podstawowa nr 7 otrzymała od 
Urzędu Miejskiego laptopy, które 
posłużą do nauki i  zabawy pod-
czas zajęć świetlicowych. 
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zdjęcia Oli można było oglądać na 
internetowym forum fotograficz-
nym i na facebooku. Powoli sta-
je się rozpoznawalna dzięki swo-
im fantastycznym zdjęciom. Ma 
już za sobą kilka sesji ślubnych. 
Wystawę swoich zdjęć miała po 
raz pierwszy. Zrobiły one ogrom-
ne wrażenie na gościach, którzy 
przybyli na uroczyste otwarcie 
zdjęć Aleksandry Gołębiowskiej 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Wśród gości byli m.in.: Małgorza-
ta Greiner – zastępca burmistrza, 
Iwona Łęgosz – dyrektor Żłobka 
Publicznego „Bajka”, Tadeusz Ła-
zowski – fotograf, rodzina pani 
Oli, przyjaciele i najbliżsi.  

1 - 3.05
TO WŁAŚNIE SEKS  godz. 18.00 

Australia
Podobno najlepszym lekarstwem na 

nudę w  związku jest odrobina pikanterii 
w sypialni. Jednak dzielenie się erotyczny-
mi pomysłami może przynieść wyjątkowo 
zabawne skutki. Bo co zrobić, gdy on za 
bardzo wciągnie się w zabawę w przebie-
ranki? Albo gdy ona osiąga rozkosz, tylko 
wtedy, kiedy doprowadzi go do płaczu? 
I co się stało ze starym dobrym normalnym 
seksem?! Zwyczajne pary i  ich niezwykłe 
łóżkowe perypetie. Przebojowa komedia 
o seksualnych fantazjach i o nas samych.

SELMA godz. 20.00 prod. USA
Po odebraniu Pokojowej Nagrody No-

bla, Martin Luther King (David Oyelowo) 
wraca do USA, gdzie czekają go nowe wy-
zwania. Jest rok 1965, a walka o prawa oby-
watelskie Afroamerykanów wchodzi w de-
cydującą fazę. Z miasta Selma w kierunku 
Montgomery wyrusza marsz protestacyj-
ny, brutalnie spacyfikowany przez siły po-
rządkowe, działające z  polecenia słynące-
go z rasistowskich poglądów gubernatora 
George’a Wallace’a (Tim Roth). Jednak po-
ruszająca relacja telewizyjna, pokazująca 
rozbicie pokojowej demonstracji, sprawia, 
że do Selmy z całego kraju ściągają ogrom-
ne rzesze ludzi o  różnym kolorze skóry 
i  wyznaniu. W  stronę Montgomery kieru-
je się wielotysięczny tłum, któremu prze-
wodzi sam King. Prezydent USA, Lyndon 
Johnson (Tom Wilkinson) świadomy, że 
gubernator Wallace zrobi wszystko, by de-
monstranci nie zaznali spokoju, gorączko-
wo szuka rozwiązania, które pozwoli unik-
nąć rozlewu krwi i szeroko relacjonowanej 
przez media katastrofy wizerunkowej de-
mokratycznej Ameryki.

8 – 10.05
DOM 3D godz. 16.00 prod.USA
„Dom” to film o  przyjaźni i  podróży, 

o  bohaterach, którzy nie pasują do swo-
ich światów, ale dzięki rodzącej się przyjaź-
ni odkrywają, czym jest akceptacja i  bycie 
sobą. Och to Buw, przybysz z  innej plane-
ty, na której wbija się jej mieszkańcom do 
głów, że indywidualizm to zło. Przygoda 
zaczyna się od niefortunnego wydarzenia. 
Och pragnie zaprosić inne Buwy na impre-
zę powitalną i  niechcący wysyła maila do 
wszystkich, zamiast do wybranych osób, 
między innymi do wielkiego wroga Buwów, 
Gorga. Jak można się domyślać, Buwy nie są 
zadowolone z takiego obrotu spraw i Och 
musi uciekać przed ich gniewem. Poznaje 
Tipencję „Tip” Tucci, dziewczynkę, która jest 
zdana na siebie, odkąd Buwy przeniosły 
Ziemian, w tym jej mamę, w inne miejsce. 
Początkowo Och i Tip podchodzą do siebie 
z  dystansem, ale zbliżają się do siebie, bo 
Och może jej pomóc odnaleźć matkę, a ona 
ma samochód, dzięki czemu mogą poru-
szać się po Ziemi. To właśnie Tip uczy Ocha 
przyjaźni, poczucia humoru, sztuki i znacze-
nia rodziny. REŻYSERIA: Tim Joh

NOCNY POŚCIG godz.18.00 prod.USA
Pochodzący z  Brooklynu gangster 

i niezawodny płatny zabójca, Jimmy Con-
lon (Liam Neeson), niegdyś znany jako 
Grabarz, najlepsze lata ma już za sobą. 
55-letniego mężczyznę, przez lata naj-
lepszego przyjaciela bossa mafii, Shawna 
Maguire’a (Ed Harris), prześladują grzechy 
przeszłości. Przez ostatnie 30 lat nieustan-
nie depcze mu też po piętach zawzięty 
detektyw (Vincent D’Onofrio). Wydaje się, 
że teraz Jimmy może znaleźć pocieszenie 
jedynie zaglądając do kieliszka. Kiedy jed-
nak jego syn, Mike (Joel Kinnaman), z któ-
rym od dawna nie utrzymywał kontak-
tów, staje się celem, Jimmy musi dokonać 
wyboru pomiędzy przestępczą rodziną, 
do której dołączył, a swoją własną, którą 
porzucił wiele lat temu. Mike musi ucie-
kać, a Jimmy ma tylko jedną szansę odpo-
kutowania za błędy przeszłości.

SZYBCY I WŚCIEKLI 7 godz. 20.00 
prod. JAP/ USA

Akcja „Szybkich i wściekłych 7” rozpo-
czyna się mniej więcej rok po tym jak zespół 
Doma (Vin Diesel) i Briana (Paul Walker) po-
wraca po ułaskawieniu do USA. Starają się 
być prawowitymi obywatelami i członkami 

Pod takim tytułem w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie 
23 kwietnia 2015 r. została otwar-
ta wystawa zdjęć Aleksandry Go-
łębiowskiej. Pani Ola na co dzień 
pracuje w żłobku jako opiekun-
ka dziecięca, z zamiłowania i pa-
sji jest fotografem. Znalazła swój 
sposób na życie, któremu od-
daje się z wielkim zaangażowa-
niem. Fotografuje „na poważnie” 
od trzech lat, uwielbia robić por-
trety. Lubi oglądać relacje między 
ludźmi, obserwować emocje ja-
kie ich łączą i to stara się uchwy-
cić za pomocą aparatu. Preferuje 
zdjęcia czarno-białe, najlepiej wy-
konane w plenerze. Do tej pory 

„Chmury przeminą. 
Niebo zostanie”

Kultura

Była to pierwsza wystawa fotografii bielawskiej artystki 

rodzin, co po latach na wysokich obrotach 
nie do końca im wychodzi. Dom z  całych 
sił stara się ponownie zacząć życie z Letty 
(Michelle Rodriguez), podczas gdy Briano-
wi z  trudem przychodzi dostosowanie do 
funkcjonowania na spokojnych przedmie-
ściach z Mią (Jordana Brewster) i ich synem. 
Z  kolei Tej (Chris „Ludacris” Bridges) i  Ro-
man (Tyrese Gibson) korzystają z życia, ba-
wiąc się i podrywając dziewczyny. Wszyst-
ko wydawałoby się wracać do normalności, 
gdyby nie fakt pojawienia się brytyjskiego 
zabójcy, który z zimną krwią realizuje swój 
plan i ma rachunki do wyrównania.

15 – 17.05
KLUB DLA WYBRAŃCÓW  godz. 

16.00 prod.ANG.
Na jednym z najstarszych uniwersyte-

tów świata istnieje klub, do którego przyj-
mowani są tylko nieliczni. Nie więcej niż 
10 osób z 20 tysięcy studiujących na Oks-
fordzie. The Riot Club. Student pierwszego 
roku, Miles (Max Irons), wywodzący się z ro-
dziny z tradycjami, dostaje zaproszenie do 
elitarnego grona wybrańców. Szybko oka-
zuje się, że młodzi, bogaci i zepsuci człon-
kowie klubu nie mają żadnych zahamowań 
i  skrupułów, bezwzględnie wykorzystując 
mniej uprzywilejowanych i  we współpra-
cy z wpływowymi absolwentami klubu, tu-
szując brzydkie postępki kolegów.

SAGA WIKINGÓW godz. 18.00 
prod. NIEM/RPA

Wygnani z  ojczyzny Wikingowie pod 
wodzą nieustraszonego Asbjorna (Tom 
Hopper), wyruszają do Brytanii, by zrabo-
wanym z klasztorów złotem wykupić swą 
wolność i powrót do kraju. Gdy ich podróż 
przerywa sztorm, który zatapia statek i wy-
rzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu, je-
dyną szansą na przetrwanie za linią wroga 
staje się wyprawa do rządzonej przez Wi-
kingów osady Danelaw. Po drodze ludzie 
Asbjorna napadają na zbrojny konwój, 
a  w  ich ręce wpada piękna Lady Inghe-
an (Charlie Murphy), córka króla Szkotów. 
Zrozpaczony władca wzywa na pomoc 
Wilcze Stado, oddział okrytych złą sławą 
najemników, którym przywodzi para bez-
litosnych morderców Hjorr i Bovarr. Pogoń 
jest coraz bliżej, jednak do Wikingów do-
łącza niespodziewanie tajemniczy mnich 
Conall (Ryan Kwanten), który zna drogę do 
Ścieżki Węża, zagubionego i cieszącego się 
złą sławą traktu, wiodącego do Danelaw.

SYSTEM (CHILD 44) godz. 20.00  
prod. CZECHY/USA

Stalinowska Rosja. Lew Stiepanowicz 
Demidow (Tom Hardy) to młody funk-
cjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego, sprawnie pnący się po 
szczeblach kariery. Jest posłusznym sługą 
systemu. Jednak pewnego dnia jego wia-
ra w ideały Partii zostaje zachwiana. Prze-
łożeni każą mu zatuszować sprawę okrut-
nego morderstwa czteroletniego chłopca. 
Gdy zaczynają ginąć kolejne dzieci, naraża-
jąc się na gniew zwierzchników, Demidow 
rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

22 – 24.05
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA godz. 

16.00 prod. BEL
Nadciąga potop i  wkrótce całą Zie-

mię zaleje woda. Jedynym ratunkiem dla 
zwierząt jest miejsce na Arce Noego, któ-
rej kapitanem został wyniosły Król Lew. 
Niestety paru nieboraków nie znalazło 
się na liście upoważniającej do wejścia na 
pokład i teraz mają przechlapane. Uroczy 

stwór o imieniu Fini, przedstawiciel tajem-
niczego gatunku pluszczaków, wspierany 
przez trójkę innych pechowców bez bile-
tu wstępu na Arkę, zmaga się z nadciąga-
jącą powodzią oraz parą gryfów-głodo-
morów, które... mają smaka na pluszczaka.

NIGHT MOVES godz.18.00 prod. USA
Troje młodych ekoaktywistów: pra-

cownik ekologicznej farmy Josh (Jesse 
Eisenberg), prowadząca spa Dana (Dakota 
Fanning) i weteran Marines Harmon (Peter 
Sarsgaard) mają dość szkód, które wielkie 
korporacje wyrządzają naturalnemu śro-
dowisku. Powodowani frustracją i bezrad-
nością postanawiają wysadzić mieszczącą 
się w Oregonie hydroelektryczną tamę, by 
zwrócić uwagę społeczeństwa na proble-
my zanieczyszczeń i przywrócić przyrodzie 
naturalny bieg. Precyzyjnie przygotowy-
wany zamach wraz z  towarzyszącym mu 
napięciem stopniowo pogrąża ich w  at-
mosferze paranoi, poczucia winy i strachu 
przed konsekwencjami. Gdzie leży granica 
między aktywizmem a terroryzmem? Czy 
wysadzenie tamy da się usprawiedliwić 
zgubną dla natury działalnością człowie-
ka? Piorunujące kino, które szarga nerwy 
i trzyma w napięciu do samego końca.

ZABÓJCY BAŻANTÓW godz. 20.00 
prod. DANIA

Detektywi z Departamentu Q, zajmu-
jącego się nierozwiązanymi i  przetermi-
nowanymi sprawami, próbują rozwikłać 
makabryczną zbrodnię sprzed lat. Choć 
rzekomy zabójca został skazany, na poli-
cję zgłasza się świadek, który rzuca nowe 
światło na dawno zamkniętą sprawę. Po-
dejrzani - byli uczniowie prestiżowej szkoły 
z internatem, teraz należą do elity duńskie-
go społeczeństwa. Detektyw Carl Morck 
i jego asystent, Assad muszą rozwikłać za-
gadkę i  znaleźć sposób na pociągnięcie 
do odpowiedzialności prawdziwych mor-
derców. Czy pomoże im w tym bezdomna 
Kimmie, niegdyś uczennica tej samej eks-
kluzywnej szkoły, która była zamieszana 
w tajemnicze wydarzenia sprzed lat?

29 – 31.05
SEKRETY MORZA  godz.16.00 prod. 

Dania/ IRL
Dziewczynka o  imieniu Sirsza obcho-

dzi swoje 6 urodziny. Nic nie wygląda tak, 
jakby chciała. Starszy brat jej dokucza, tata 
jest zatopiony w myślach, a mamy nie ma 
z nimi od dawna. Na domiar wszystkiego 
przyjeżdża zrzędząca babcia, która zamie-
rza zabrać rodzeństwo do dużego miasta. 
Po nieudanym przyjęciu Sirsza podkrada 
bratu muszlę, którą dostał kiedyś od mamy 
i  zaczyna na niej grać. Muzyka prowadzi 
ją do skrzyni, w której znajduje niezwykły 
płaszcz. Sirsza rozpocznie podróż, dzięki 
której zrozumie, kim jest i co stało się z ich 
mamą. W  wędrówce pomaga jej starszy 
brat, tajemnicze świetliki oraz pół ludzie, 
pół foki. 

AVENGERS.CZAS ULTRONA 3D 
godz. 18.00 prod. USA

Kiedy Tony Stark próbuje wskrzesić 
dawno zapomniany program utrzymania 
światowego pokoju, sytuacja niespodzie-
wanie się komplikuje. Na scenę wkracza 
mroczny Ultron ze zbrodniczym planem 
zniszczenia całej planety. Iron Man, Ka-
pitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdo-
wa i Hawkeye zostaną wystawieni na naj-
większą próbę pełną niełatwych sojuszy 
i niespodziewanych zwrotów akcji.         

                                                        kom lg

Wspólnie zmieniamy 
pogranicze

Tytuł projektu: „Wspólnie zmieniamy pogranicze – podsumowanie 
aktywności Bielawy i Hronova”, 

nr PL.3.22/3.3.02/14.04444

W okresie programowania 2007-2013 Gmina Bielawa przygotowa-
ła 35 propozycji projektowych we współpracy z partnerem czeskim, 
z czego 30 w ramach Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez 
Euroregion Glacensis. Zdecydowana większość dotyczyła przedsię-
wzięć infrastrukturalnych oraz inicjatyw społecznych, w których udział 
zaangażowani byli przedstawiciele miasta Hronov. Wspólne przygo-
towywanie projektów, ich wdrażanie i rozliczanie zbliżyło do siebie 
nie tylko mieszkańców obu miast, ale i włączyło do współpracy jed-
nostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, sto-
warzyszenia oraz grupy urzędników i radnych. Podczas ostatnich 7 lat 
zrealizowano projekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, 
informacyjne oraz ekologiczne, które w znacznym stopniu wpłynęły 
na wzrost ruchu turystycznego pogranicza. Dlatego też powstała kon-
cepcja opracowania i wydania publikacji, promującej wszystkie inwe-
stycje i inicjatywy społeczne, zrealizowane w Bielawie i Hronovie w la-
tach 2007-2013. 

Głównym celem projektu jest promocja polsko - czeskiego pogra-
nicza, poprzez podsumowanie aktywności Bielawy i Hronova, przyczy-
niającej się do rozwoju inicjatyw obywatelskich i infrastruktury tury-
stycznej Euroregionu Glacensis.

Całkowity koszt mikroprojektu: 11.450,00 EUR 
Dofinansowanie z EFRR: 9.732,50 EUR (85%)
Współfinansowanie z budżetu państwa: 1.145,00 EUR (10%)



5Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
W ostatnich dniach marca 2015 r., w trakcie silnie 
wiejących wiatrów, doszło do wielu uszkodzeń budynków 
będących w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych. Najmocniej ucierpiały pokrycia dachowe 
budynków przy ulicy Kasztanowej. Wszystkie uszkodzenia 
zostały naprawione.
Poniżej przedstawiamy listę budynków objętych naprawą.

Kasztanowa 10   –  montaż łat pod dachówki oraz folii dachowej, uzupełnienie gąsiorów oraz dachówek 
       w połaci dachowej.

Kasztanowa 12   –  wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, montaż rynien i  obróbek blacharskich,  
        pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Prosta 1   –  uzupełnienie gąsiorów oraz dachówek w połaci dachowej.

Tkacka 19   –  uzupełnienie dachówek w połaci dachowej.

Czerwona 9 - uzupełnienie gąsiorów oraz 
dachówek w połaci dachowej.

Kasztanowa 2b - uzupełnienie dachówek w połaci 
dachowej, montaż wyłazu dachowego.

Kasztanowa 11 - wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, 
montaż rynien i obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Kasztanowa 13 - uzupełnienie obróbek blachar-
skich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Polna 14 - uzupełnienie gąsiorów oraz dachówek 
w połaci dachowej.



6 Różne

XIV Powiatowy konkurs 
ekologiczny pod hasłem „Ziemia 
– wspólne dobro”

W Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 
odbył się XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ziemia – 
wspólne dobro” oraz rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat o te-
matyce oszczędzanie energii i zasobów naturalnych. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach – pierwszy w formie pisem-
nego testu, na podstawie którego komisja wyłoniła trzy najlepsze dru-
żyny. Drugi etap był finałową rozgrywką, w której uczniowie odpowia-
dali ustnie na pytania. 

Uczestników oceniała komisja w  składzie: Piotr Furtak, prezes 
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego  ZGPD7, Barbara Urbas,  in-
spektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rozwoju i  Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Agnieszka Włodek ze Związ-
ku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego  ZGPD7. 

W tegorocznym Powiatowym Konkursie Ekologicznym wzięli udział 
uczniowie reprezentujący takie szkoły jak: Zespół Szkół nr 1 w Dzierżo-
niowie, Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcące 
w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, oraz 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 

Poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji: 
I miejsce  -  Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie 
drużyna w składzie: 
Piotr Musielski, Damian Konaszewski, Katarzyna Żyła. 
pod opieką Agnieszki Miś. 
II miejsce – I LO w Dzierżoniowie 
drużyna w składzie: 
Maciej Żychaluk, Antonina Bogunka, Dorota Wójtowicz 
pod opieką Daniela Nowaka. 
III miejsce  - II LO w Dzierżoniowie 
drużyna w składzie: 
Artur Rajczakowski, Konrad Węgliński, Jarosław Buczek. 
pod opieką Marii Grajewskiej - Łyżwa. 
IV miejsce zajęła drużyna ZSiPKZ w Bielawie, 

drużyna w składzie: 
Marlena Zakrzewska, Piotr Malinowski, Ireneusz Matys. 
pod opieką Joanny Ratuszniak. 
V miejsce zajęła drużyna Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. 
drużyna w składzie: 
Angelika Wojciechowicz, Dominika Perekasz, Kinga Hajczewska. 
pod opieką Joanny Ratuszniak. 
Nagrodą za największą ilość punktów uzyskaną w teście elimina-

cyjnym otrzymała Antonina Bogucka z I LO w Dzierżoniowie. 
W  konkursie plastycznym na najładniejszy plakat nagrody 

otrzymali: 
I miejsce -  Klaudia Siedlecka II LO w Dzierżoniowie 
II miejsce – Manuela Markiewicz ZS nr 2 w Dzierżoniowie 
III miejsce – Martyna Grabarczyk ZS nr 2 w Dzierżoniowie

Lubisz teatr, kabaret, piosenkę? - mamy dla Ciebie ciekawą ofertę pozalekcyjnych zajęć artystycznych
Masz problemy w uczeniu się? – przygotowaliśmy dla Ciebie szereg zajęć indywidualnych, które po-

mogą Ci zdać maturę
Lubisz sport?-  mamy dla Ciebie nowoczesną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem socjalnym i no-

woczesnym boiskiem ze strefą lekkoatletyczną (zakończenie budowy we wrześniu 2015)
 Jesteś szczególnie uzdolniony w jakiejś dziedzinie? – pomożemy Ci osiągnąć sukces w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych
Nie masz pomysłu na siebie za trzy lata? – pomożemy Ci oferując profesjonalne doradztwo zawodowe
Cenisz nowoczesne metody nauczania? – wszystkie nasze gabinety „łączą się z siecią”, są wyposażone 

w sprzęt informatyczny, a w kilku zainstalowaliśmy tablice interaktywne
Lubisz aktywnie spędzać czas? - możesz uczestniczyć w zielonych szkołach za granicą, akcjach spo-

łecznych i wolontariacie.
Lubisz uczyć się w przyjaznej, życzliwej i serdecznej atmosferze ?         Z A P R A S Z A M Y

Uczymy efektywnie, przyjaźnie 
i nowocześnie. 

W naszym liceum gwarantujemy 
swobodny wybór przedmiotów 
rozszerzonych i uzupełniających,
– uczniowie mogą chodzić do 
tej samej klasy, razem ze swoimi 
przyjaciółmi, niezależnie od wybranej 
ścieżki kształcenia, dzięki systemowi 
nauczania międzyoddziałowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bolesława Chrobrego
58-260 Bielawa  
ul. Szkolna 5 
Tel./Fax. 74 833-46-06

http://www.lo.um.bielawa.pl
liceum@lo.um.bielawa.pl

Dyrektor: mgr Marzanna Kamińska

 

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny
z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2009.

WARTO BYĆ W CHROBRYM!

27 marca w Pokoju Spotkań w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
było się spotkanie dzieci z Przed-
szkola Niepublicznego „Wesołe 
Krasnoludki” z psem Niko. Grupa 
„Skrzaty” i nauczycielka Anna Lasz-
czyńska skorzystała z zaproszenia 
bibliotekarki Jolanty Pawlak i malu-
chy uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjnych, które dostarczyły wielu 
emocji. Magdalena Borzestowska 

kierująca bielawskim Oddzia-
łem Fundacji „Tacy Sami” Centrum 
Wspierania Rozwoju we Wrocławiu 
ma doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć z przedszkolami. Kilkulatki po-
znały Niko, psa rasy golden retriver. 
Trenerka wyjaśniła, jak zachowy-
wać się przy obcym psie, przeczyta-
ła historyjkę i wierszyk o zwyczajach 
psiaków i nauczyła dzieci piosnecz-
ki o swoim przyjacielu Niko. 

Spotkanie z Niko
Niko wykonał dużo pracy przy 

wykonywaniu komend. Dzieci wi-
tały się z psem, uczyły prawidłowe-
go głaskania, liczyły szczeknięcia 
(okazało się, że Niko ma tyle lat, co 
dzieci – 5). Propozycje zabaw do-
starczyły dzieciom wiele radości, 
mogły być blisko spokojnego i cie-
płego zwierzęcia. Niko wykonał sla-
lom, przeszedł przez tunel zrobiony 
przez uczestników spotkania i stał 
prawie bez ruchu, aby dziewczyn-
ki i chłopcy szybko przemieścili się 
pod psem. Dużo wrażeń, wesołych 
sytuacji i ogromne zadowolenie ze 
strony dzieci dały organizatorom 
satysfakcję z podjętej współpracy 
z przedszkolem. Dzięki profesjonal-
nie prowadzonym zajęciom przez 
specjalistę kynoterapeutę Magda-
lenę Borzestowską i jej psa Niko 
dzieci poznały zasady zachowania 
przy psie. Tak jak w chwili zagroże-
nia, tak i podczas zabawy zawsze 
trzeba być ostrożnym. 

Jolanta Pawlak

Konkurs, który składał się z dwóch etapów, wyłonił najlepszych ekologów
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z ZSP Grodziszcze - 135 cm.W ka-
tegorii chłopców najwyżej sko-
czył Dariusz Smolak z  ZSP Gro-
dziszcze - 170 cm. Trzy próby na 
wysokości   175 cm (rekord zawo-
dów Adriana Niewiadomskiego 
z  roku 2013) były nieudane. Kla-
syfikację medalową wygrała dru-
żyna gospodarzy Gimnazjum nr 
1 w Bielawie i zdobyła Puchar Sta-
rosty (5 złotych, 4 srebrne, 4 brą-

zowe). Kolejne zawody lekkoatle-
tyczne na terenie szkoły odbędą 
się w  pierwszej połowie maja 
i  będzie to IV Mityng Lekkoatle-
tyczny o Puchar Starosty Dzierżo-
niowskiego. Pełne wyniki i  zdję-
cia można obejrzeć na stronach: 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie (www.
gim1bielawa.pl) i  Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w  Dzierżoniowie 
(www.lzsdzierzoniow.pl).

X Otwarte Halowe Mistrzo-
stwa Powiatu w  Skoku Wzwyż 
odbyły się 15 i 16 kwietnia w sali 
sportowej Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie. Organizatorami zawo-
dów byli: Starostwo Powiatowe 
w  Dzierżoniowie, ULKS ,,Muflon” 
Bielawa, Gimnazjum nr 1 w  Bie-
lawie, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS Dzierżoniów oraz OSiR Bie-
lawa. W  zawodach wystartowało 
w  sumie 160 uczniów z  13 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych powiatu 
dzierżoniowskiego (73 dziewczę-
ta i 87 chłopców). Podczas impre-
zy pierwszego i drugiego dnia nie 
brakowało emocji. W sześciu kate-
goriach potrzebne były dogryw-
ki, które zadecydowały o  meda-
lach. W  kategoriach chłopców   
wiele ostatnich prób na wysoko-
ściach decydowało o  awansie do 
dalszej rundy, a także o medalach. 
Większość startujących poprawiła 
swoje najlepsze wyniki osiągnięte 
w  zeszłym roku. Najwyżej wśród 
dziewcząt skoczyły: Patrycja An-
toszczuk i Weronika Chmielewska 

X Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu 
w Skoku Wzwyż

Nowy szlak turystyczny PTTK

Turniej piłkarski dla dzieci - 3 maja

Udany występ Żelaznych 
Byków na matach 
w Kudowie Zdrój

Dla uczczenia Święta Konstytucji 3-Maja UKS „Bielawianka” or-
ganizuje na boisku „Orlika” przy Gimnazjum nr 2 w Bielawie Tur-
niej Piłki Nożnej dla dzieci U-7/8 (klasy 1 i 2) o puchar Burmistrza 
Miasta Bielawa.

Turniej rozpocznie się w  niedzielę 3 maja o  godzinie 10.00. 
Zgłoszenia i kontakt: Marek Pyziak tel. 504 080 559

W sobotę 18 kwietnia w Kudo-
wie Zdrój odbył się Międzynaro-
dowy Turniej Zapaśniczy Dziew-
cząt i  Chłopców w  stylu wolnym. 
W  zawodach uczestniczyło 130 
zawodników z 12 klubów z Polski 
oraz 2 klubów z Czech – TJ Sokol 
Hradec Kralove oraz Borohradek.
UKS IRON BULLS Bielawa w zawo-
dach reprezentowali: Mikołaj Ma-
ciejewski, Maciej Wilk, Piotr Szygu-
dziński, Oskar Sudoł w kat. „Dzieci” 
oraz Michał Bartosz, Aleksander 
Kiersnowski, Alicja Zdolska, Fran-
ciszek Koper, Antoni Koper w kat. 
„Młodzicy”. Najlepiej w  zmaga-

Z   przyjemnością   informuje-
my,   że   zgodnie z  wczesniejszą 
zapowiedzią, Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze 
wytyczyło nowy szlak turystyczny 
pieszy koloru   zielonego o  prze-
biegu: Nowa Bielawa  (węzeł szla-

ków) - Koci Grzbiet (taras widoko-
wy) - Leśny Dworek - Bielawska 
Polanka.Według informacji uzy-
skanych z  PTTK, w  ciągu najbliż-
szych tygodni na nowym szlaku 
turystycznym zostaną umieszczo-
ne drogowskazy.

niach zaprezentowali się Mikołaj 
Maciejewski   40 kg oraz Antoni 
Koper 38 kg, którzy zdobyli złote 
medale w  turnieju. Brązowe me-
dale wywalczyli: Maciej Wilk 40 
kg, Piotr Szygudziński 30 kg, Oskar 
Sudoł 52 kg, Alicja Zdolska 60kg 
i  Franciszek Koper 38 kg. Punkto-
wane V lokaty w  zawodach zdo-
byli Aleksander Kiersnowski 42 
kg oraz Michał Bartosz 47 kg. Za-
rząd Klubu dziękuje firmie DRG 
AGRO GROUP z Tuszyna za pomoc 
w organizacji wyjazdu. Wyjazd był 
współfinansowany ze środków 
miasta Bielawa.
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Burmistrz informuje

Informacja

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie 
pl. Wolności 1, dnia 17.04.2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik Nr  1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa Nr 83/15 z  dnia 15 kwietnia 2015 r. oraz wy-
kaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia, stanowiący za-
łącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa Nr 80/2015 z  dnia 15 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, wy-
wieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku. 

Bielawski Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ma zaszczyt zapro-
sić mieszkańców na spotkanie upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. 
Wydarzenie odbędzie się 8 maja o godzinie 13.00 pod obeliskiem na Placu Kombatantów.

Program uroczystości:
- Zbiórka na Placu Kombatantów i ustawienie pocztów sztandarowych
- Wysłuchanie hymnu państwowego, - Wystąpienia okolicznościowe
- Składanie kwiatów,      - Wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej. 
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Konkurs plastyczny z  okazji 25-lecia samorządno-
ści w Bielawie, którego patronat objął Przewodniczący 
Rady Miejskiej i Burmistrz Bielawy organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sztuki w Bielawie i Towarzystwo Przyjaciół Biela-
wy adresowany jest do uczniów bielawskich szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach 
wiekowych:

konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
pt.: „Bielawa w oczach dziecka”,

konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Bie-
lawa – moja wizja przyszłości”.

Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
pt.: „Bielawa w oczach dziecka” polega na przedsta-
wieniu przez uczestników plastycznej wizji Bielawy 
przyszłości. Praca powinna być płaska, wykonana przy 
użyciu farb akrylowych, plakatówek, kolorowego tu-
szu, akwareli, farb olejnych albo pasteli. Format pracy 
może być dowolny. Praca może być wykonana samo-
dzielnie albo w zespole.

Konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawo-
wych, uczniów gimnazjów i  szkół ponadpodstawo-
wych pod nazwą „Bielawa – moja wizja przyszło-
ści” przeprowadzony będzie w  dwóch kategoriach 
tematycznych:

I kategoria tematyczna: „Bielawa moich marzeń” 
polega na przedstawieniu przez uczestników plastycz-
nego wyobrażenia, wizji i  marzenia Bielawy, w  jakiej 
autor chciałby mieszkać. Praca powinna być płaska, 
wykonana w  formie rysunku, grafiki, kolażu, malar-
stwa, na papierze, na tekturze, tkaninie, lub płótnie. 
Format pracy dowolny. Praca może być wykonana in-
dywidualnie albo w  zespole. Liczy się odwaga, wy-
obraźnia i eksperymentowanie.

II kategoria tematyczna: „Bielawa miejscem dla 
Nas” polega na przedstawieniu projektu, np. makiety 
albo projektu graficznego wykonanego w  programie 

komputerowym (plik w formacie jpg albo pdf na pły-
cie CD, która powinna być podpisana), również może 
to być forma tradycyjna albo wymyślona przez auto-
ra. Celem jest stworzenie projektu, który będzie przed-
stawiał jakieś miejsce dla dzieci, młodzieży, starszych 
mieszkańców, miejsce, w  którym można się spotkać, 
bawić. Można zaprojektować ciekawe miejsce dla tu-
rystów przyjeżdzających do Bielawy. Projekt może być 
wykonany indywidualnie lub w zespole.

Prace powinny być opisane w następujący sposób: 
imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, kontakt telefonicz-
ny i mailowy do nauczyciela opiekującego się uczniem. 
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarza-
nie danych na potrzeby konkursu, według wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych (imię i  nazwisko) 
………………………………………. przez organiza-
tora „Konkursu plastycznego z  okazji 25-lecia samo-
rządności w Bielawie” celem organizacji konkursu oraz 
na prezentację pracy wyżej wymienionego autora na 
wystawie pokonkursowej.

…………………………………. Data i  czytelny 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Prace należy dostarczać do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, ul. Piastowska 19c, do 10 maja 2015 r.

Wszelkich informacji o  konkursie można zasięgnąć 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, tel. 74 645 09 63 wew. 26.

Prace oceni komisja konkursowa i  wyłoni laure-
atów. Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Rozdanie nagród odbędzie się w Teatrze Robotni-
czym podczas uroczystej sesji 27 maja 2015 r. W holu 
Teatru Robotniczego wystawione będą wszystkie na-
grodzone prace „Konkursu plastycznego z okazji 25-le-
cia samorządności w Bielawie”. O dokładnym terminie 
i miejscu autorzy oraz ich opiekunowie zostaną powia-
domieni mailowo.

Prace nadesłane na Konkurs oraz prawa do ich 
publikacji przechodzą na własność organizatora 
Konkursu.


