
ROK WYDANIA XIX

INFORMATOR   SAMORZĄDU   BIELAWSKIEGO
7 (347) Bielawa, 16 - 30 kwietnia 2011 r. ISSN 1508-1362

Pierwsza część marcowej se-
sji Rady Miejskiej Bielawy poświę-
cona była tematowi lokalizacji elek-
trowni wiatrowych na terenie Gminy 
Bielawa. Jak podkreślił burmistrz 
Ryszard Dźwiniel, jest to rozpoczę-
cie dyskusji nad budową w Bielawie 
elektrowni wiatrowych. Kolejnym 
etapem będzie spotkanie konsulta-
cyjne z mieszkańcami, by zebrać jak 
najwięcej uwag i spostrzeżeń. Na-
tomiast na kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej planowane jest spotkanie 
z dr. hab. inż. Maciejem Chorow-
skim - dziekanem Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego Politechniki 
Wrocławskiej, który przedstawi swo-
je stanowisko od strony naukowej. 
A wszystko po to, by władze miasta 
były w pełni przekonane do tej inicja-
tywy.

Na sesji temat elektrowni wia-
trowych referowali przedstawicie-
le firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. 
- dyrektor regionalny Jarosław Ja-
worski oraz Michał Orzechowski 
– specjalista ds. inwestycyjnych, 
którzy także odpowiadali na pyta-

nia radnych. Firma WINDPROJEKT 
specjalizuje się w projektowaniu, 
budowie, dystrybucji oraz produko-
waniu energii z elektrowni wiatro-
wych. Dyrektor Jaworski omówił m. 
in. strukturę firmy, udział energetyki 
wiatrowej w krajowym zużyciu ener-
gii elektrycznej, korzyści z tej inwe-
stycji - zarówno dla kraju, gminy i 
mieszkańców oraz wady energety-
ki wiatrowej, z której najważniejszą 
jest fakt, iż wiatr jest źródłem niesta-
bilnym.

Druga część sesji rozpoczę-
ła się odczytaniem przez przewod-
niczącego Rady Leszka Stróży-
ka - oświadczenia radnych Rady 
Miejskiej Bielawy, w którym oddano 
hołd ofiarom katastrofy pod Smoleń-
skiem.

OŚWIADCZENIE
10 kwietnia 2010 roku w ka-

tastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem, w drodze na cmentarz 
Katyński, zginęli: Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński wraz z Małżonką, ostat-

Obradowali bielawscy radni ni Prezydent na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, Posłowie 
i Senatorowie, Dowódcy wojsko-
wi wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych, przedstawiciele elit władzy 
i kościoła, intelektualiści, rodzi-
ny zamordowanych 70 lat temu w 
Katyniu polskich oficerów, wybit-
ni przedstawiciele państwa pol-
skiego.

Ich tragiczna śmierć zjedno-
czyła w bólu i żałobie wszystkich 
Polaków w kraju i za granicą.

W pierwszą rocznicę wyda-
rzenia, w nastroju refleksji i smut-
ku po tragicznie zmarłych, Rad-
ni Rady Miejskiej Bielawy oddają 
cześć i hołd wszystkim uczestni-
kom tragicznego lotu, tej najwięk-
szej katastrofy w najnowszych 
dziejach Rzeczypospolitej. Zginęli 
w służbie dla kraju. Niech na za-
wsze pozostaną w naszej pamięci.

Pod oświadczeniem podpisali 
się wszyscy radni obecni na marco-
wej sesji.

Po odczytaniu oświadczenia 
minutą ciszy uczczono pamięć ofiar 
katastrofy smoleńskiej.

Następnie radni przystąpili do 
rozpatrzenia projektów uchwał i pod-
jęli uchwały   w sprawach:

- zasad gospodarowania ko-
munalnymi nieruchomościami Gmi-
ny Bielawa,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem Dol-
nośląskim,

- skargi złożonej na działal-
ność Burmistrza Miasta Bielawa,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- zmiany uchwały Nr V/67/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lu-
tego 2011 roku w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Bie-
lawa.

Z zaproszonych gości w mar-
cowej sesji uczestniczyli: Jacek 
Grzebieluch – przewodniczący 
Rady Powiatu oraz radny powiatowy 
Kazimierz Florczak.

     Barbara Lesiewicz

Przedstawiciele warszawskiej 
firmy Windprojekt z branży odnawial-
nych źródeł energii, zaprezentowali 
w trakcie marcowej sesji Rady Miej-
skiej, koncepcję budowy elektrowni 
wiatrowej w Bielawie. Projekt zakłada 
budowę na peryferiach miasta trzech 
wiatraków, które korzystając z siły 
wiatru produkować będą ekologicz-
ną energię. Farma wiatrowa miała-
by powstać za Łysą Górą, od strony 
Piławy Dolnej w odległości około 900 
metrów od najbliższych zabudowań. 

Spotkanie przedstawicieli fir-
my Windprojekt z samorządowca-
mi, zapoczątkowało dyskusję na ten 
temat. O tym, czy faktycznie ekolo-
giczna farma powstanie w naszym 
mieście, władze Bielawy chcą zade-
cydować po szerokich konsultacjach 
z mieszkańcami. 

Dlatego też burmistrz miasta 
wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej, zapraszają bielawian na 
spotkanie poświęcone elektrowni 
wiatrowej, które odbędzie się 19 
kwietnia o godzinie 18.00 w Domu 
Ludowym przy ulicy Wodnej 10. 
Zachęcamy mieszkańców do wzię-
cia udziału w konsultacjach, zapo-
znania się z opracowaną koncepcją 
farmy wiatrowej oraz do zgłaszania 
swoich spostrzeżeń i sugestii. 

Oprócz mieszkańców, do 
udziału w konsultacjach społecz-
nych zostaną zaproszeni niezależni 
naukowcy, w tym prof. dr hab. Ma-
ciej Chorowski, dziekan Wydziału 

Farma wiatrowa w Bielawie? 
Decyzja po konsultacjach społecznych

19 kwietnia – godzina 18.00 Dom Ludowy
Mechaniczno-Energetycznego Poli-
techniki Wrocławskiej i prof. Tomasz 
Boczar z Politechniki Opolskiej. 
Wszystko po to, by władze miasta 
mogły zadecydować o ewentualnej 
realizacji inwestycji w oparciu o głos 
mieszkańców i pogląd specjalistów z 
branży odnawialnych źródeł energii. 

Budowa farmy wiatrowej idealnie 
nawiązywałaby do obranej strategii roz-
woju Bielawy, jako modelowego miasta 
ekologicznego. To właśnie u nas pręż-
nie działa m.in. Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii, realizowane są kolejne 
inwestycje promujące poszanowanie 
środowiska naturalnego oraz dynamicz-
nie rozwija się edukacja ekologiczna. 

Trzeba też pamiętać, iż ener-
gia odnawialna systematycznie po-
większa swój udział w rynku energe-
tycznym. Najbardziej popularne stają 
się obecnie inwestycje w elektrow-
nie wiatrowe, a do liderów pod tym 
względem zaliczani są Duńczycy, jak 
również nasi niemieccy sąsiedzi. 

Zgodnie z unijnymi wymoga-
mi Polska musi gonić liderów. Je-
żeli mamy spełnić przyjęte w pod-
pisanym traktacie akcesyjnym 
zobowiązania, to do końca 2020 
roku minimum 15% produkowanej 
w naszym kraju energii, musi pocho-
dzić ze źródeł odnawialnych. 

Wszystko zatem wskazuje, że ry-
nek elektrowni wiatrowych w Polsce bę-
dzie się szybko rozwijał, a nasze miasto 
ma szanse tylko na tym skorzystać.

  Łukasz Masyk 

Drodzy Mieszkańcy Miasta Bielawa,
Życzymy Wam zdrowych, 

pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei, miłości 

i pięknego wiosennego nastroju,
a także serdecznych spotkań 

w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
Niech w te szczególne dni 

nie zabraknie wzajemnej życzliwości 
i radości, której moc 

przesłoni troski codzienności.

      Leszek Stróżyk                    Ryszard Dźwiniel
     Przewodniczący                        Burmistrz
Rady Miejskiej Bielawy
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Poprzemysłowy budynek przy 
ulicy Wolności 24, który od kilku mie-
sięcy modernizowany jest z myślą o 
Bielawskim Inkubatorze Przedsię-
biorczości, zmienia się w oczach. 
Tym samym przestaje on przypomi-
nać stary i niszczejący obiekt nale-
żący niegdyś do zakładu włókienni-
czego „Bieltex” i staje się idealnym 
miejscem do prowadzenia biznesu. 

Inkubator rozpocznie działal-
ność we wrześniu, ale kilku inwe-
storów już teraz negocjuje z mia-
stem warunki współpracy. Niektórzy 
z nich, tak jak na przykład firma z 
branży prawno-finansowej, już te-
raz chce rozpocząć proces rekrutacji 
pracowników. Osoby poszukujące 
zatrudnienia mogą kontaktować się 
w tej sprawie z Gminnym Centrum 
Informacji (ul. Wolności 109, tel. 74 
833 11 00), które szczegółowo przy-
bliży warunki proponowane przez 
przyszłego pracodawcę. 

Wkrótce zakończą się rów-
nież rozmowy z przedsiębiorstwem 
z branży handlowej, które otworzy 
swoje podwoje w Bielawskim Inku-
batorze Przedsiębiorczości. Według 
ustaleń tylko dwie wymienione wcze-

śniej firmy mogą stworzyć około 100 
nowych miejsc pracy dla bielawian. 
Oczywiście Bielawska Agencja Roz-
woju Lokalnego, która zarządza 
obiektem, zachęca wszystkich lo-
kalnych oraz zewnętrznych przed-
siębiorców, do zainteresowania się 
ofertą Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści (BARL ul. Wolności 57, tel. 74 
645 64 00). Jest to bowiem dosko-
nałe miejsce, w którym można za-

Duże zainteresowanie Bielawskim Inkubatorem Przedsiębiorczości

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o numerze ewidencyj-
nym 1310/3 Obręb Południe o powierzchni 2676 m2, położona w rejonie ul. Kruczej i Wincen-
tego Witosa w Bielawie oznaczona użytkiem R IIIa, ujawniona w księdze wieczystej nr 15432. 
Nieruchomość położona jest w „dolnej” części miasta, niedaleko obwodnicy miasta, która roz-
granicza „nowy” obszar inwestycyjny Bielawy. Działka znajduje się na terenie nie w pełni uzbro-
jonym (odległość od sieci infrastruktury jest ponadprzeciętna), dla którego obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa, który przeznacza ten teren 
pod zabudowę usługową i mieszkaniową średniowysoką (Uchwała Nr L/371/06 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku). Nieruchomość kształtem zbliżona jest do prostokąta.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2011 roku o godz. 10:00  w Urzędzie 
Miasta Bielawa, Sala Narad /II piętro pokój nr 16/

Cena wywoławcza wynosi 250 000,00 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy złotych/.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. 
1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3 Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem 

środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Biela-
wa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 09.05.2011r. Za datę wniesie-
nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zosta-
ną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, - aktualnego wypisu z 

właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o na-

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

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niesta-
wienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpłaconego wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o 
wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, 

warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicz-

nego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Za-
pewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłą-
czenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek 
nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla 
działki  przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

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

udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 19 /II p/ telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabu-
dowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

kładać i dynamicznie rozwijać wła-
sną firmę. 

Inkubator Przedsiębiorczości 
obok terenów Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Bie-
lawskiego Parku Przemysłowego, sta-
nowi istotne ogniwo w strategii rozwoju 
gospodarczego miasta. Dzięki szybko 
i sprawnie prowadzonym pracom bu-
dowlanym współfinansowanym przez 
Unię Europejską, jego otwarcie powin-
no nastąpić już 1 września 2011 roku.

  Łukasz Masyk 

OgłOszenIe
O WYłOŻenIU DO PUBLICznegO WgLĄDU PROJeKTU MIeJsCOWegO PLAnU zAgOsPODAROWAnIA 

PRzesTRzennegO WRAz z PROgnOzĄ ODDzIAłYWAnIA UsTALeń PLAnU nA śRODOWIsKO

Na podstawie art. 17 pkt.11 w związku z pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały nr LXVII/482/10 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam o:

wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru POŁOŻONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY wOJSKA POLSKIEGO I ALEI JANA PAWŁA II w Bielawie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 kwietnia 2011r. do 25 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielawa w Referacie Gospo-
darki Przestrzennej pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 25 
maja 2011 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Bielawa pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  9 czerwca 201 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  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. z 2008 
nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do w/wym. dokumentów. Uwagi i wnio-
ski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca  2011r.

Inwestycje drogowe warte po-
nad 6 mln złotych rozpoczęły się pod 
koniec marca w Bielawie. Najważ-
niejsza z nich, czyli przebudowa uli-
cy Kruczej i budowa drogi wewnątrz 
nowej części obwodnicy, kosztować 
będzie około 4,4 mln złotych. Nowa 
droga, która zostanie wybudowa-
na w ramach tego zadania, połączy 
ulicę Kruczą z budowanym obecnie 
łącznikiem Alei Jana Pawła II z uli-
cą Wojska Polskiego. Inwestycję 
współfinansuje Unia Europejska w 
wysokości 3 mln złotych, a pozosta-
łą część pokryje miasto z własnego 
budżetu. 

- Droga stworzy nowe moż-
liwości dla obszaru wchodzącego 
w skład Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego, który po zakończeniu 
prac będzie gotowy na przyjęcie 

małych, średnich, a nawet dużych 
inwestorów. Mówiąc wprost, jest to 
dla miasta zadanie kluczowe, które 
przyspieszy tempo rozwoju gospo-
darczego i przyczyni się do zwięk-
szenia ilości miejsc pracy – twierdzi 
burmistrz Ryszard Dźwiniel. Reali-
zacja inwestycji powinna zakończyć 
się w połowie września tego roku. 

W ciągu kilku najbliższych mie-
sięcy kolejne powody do zadowo-
lenia będą mieć nie tylko miejscowi 
kierowcy. To właśnie z myślą o nich 
miasto rozpoczęło inwestycje, mają-
ce usprawnić komunikację i zwięk-
szyć bezpieczeństwo na głównych 
skrzyżowaniach Alei Jana Pawła II. 

Ronda, które powstaną na 
węźle Dzierżoniowska – Wolności – 
Piławska oraz na skrzyżowaniu Alei 
Jana Pawła II z ulicą Wojska Polskie-

go, w zdecydowany sposób zmniej-
szą utrudnienia w ruchu i zminimali-
zują ilość kolizji drogowych. Budowa 
tego typu skrzyżowań w najbardziej 
newralgicznych punktach miasta, 
jest wymogiem szybko przybywają-
cej ilości samochodów. Bielawa ma 
ich obecnie 15 tysięcy, a przecież 
zaledwie kilkanaście lat temu po na-
szych drogach jeździło niespełna 5 
tysięcy pojazdów. Nic więc dziwne-
go, że miasto szuka nowych, sku-
tecznych rozwiązań tego problemu. 

Na przebudowę skrzyżowań 
miasto pozyskało 850 tysięcy złotych 
z tzw. „Schetynówek”, czyli Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, a cała inwestycja wyniesie 
1,7 mln złotych. Już teraz można po-
wiedzieć, że podczas prowadzonych 
prac skrzyżowania nie będą zamknięte 
dla ruchu, a cała budowa będzie prze-
biegać etapowo, podobnie jak miało to 
miejsce w przypadku ronda na ulicy 
Piastowskiej. O postępach prac i możli-
wych utrudnieniach w ruchu będziemy 
szczegółowo informować. 

Rozpoczęła się również moderni-
zacja ulic Bankowej i Lipowej. Dosłow-
nie za kilka tygodni mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowej nakładki asfal-
towej, która zastąpi poprzednią mocno 
już wyeksploatowaną nawierzchnię. 
Ulica Bankowa zyska nową jakość od 
skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do 
przejazdu kolejowego, a ulica Lipowa 
zostanie zmodernizowana od skrzyżo-
wania z ulicą Cmentarną do skrzyżo-
wania z ulicą Akacjową. Wartość prac 
to około 100 tysięcy złotych.

  Łukasz Masyk 

Ruszyły kluczowe inwestycje warte ponad 6 milionów złotych

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 

dni wykazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2011 oraz wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2011 dnia 6 kwietnia 2011 r.  

***********
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 06 kwietnia 2011 r. 

Większe ciśnienie w domowych 
kranach oraz brak niedoborów wody 
w rejonie ulicy Korczaka, to efekt pra-
cy nowej przepompowni wybudowa-
nej przez spółkę Wodociągi i Kanaliza-
cja. Z inwestycji skorzystają nie tylko 
mieszkańcy górnej części Bielawy, ale 
także pobliscy hotelarze i nowa pla-
cówka edukacyjna, jaką jest Szkoła 
Leśna. Przepompownia wybudowana 
wraz z odcinkami sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej przy ulicy Korczaka, 
rozwiązała główny problem, jakim 
było niskie ciśnienie wody. 

Obecnie dzięki przepompow-
ni okolicznym mieszkańcom nie za-
braknie wody w kranach. Realizacja 
inwestycji trwała 6 miesięcy i kosz-
towała spółkę WiK około 340 tys. 
złotych. Przepompownia rozpoczęła 
pracę od marca tego roku. 

        Łukasz Masyk 

Nowa przepompownia wody w Bielawie

Masz laptopa, netbooka lub 
komórkę z dostępem do sieci, 
przyjdź na Plac Wolności w Biela-
wie i korzystaj z Internetu za dar-
mo. Bezprzewodowa sieć WI-FI 
działa już od kilku dni w obrębie ca-
łego rynku. Internauci mogą więc 
surfować po ulubionych stronach, 
korzystać z portali społecznościo-
wych oraz słuchać muzyki. Wkrót-
ce, dzięki uruchomionemu przez 
miasto hotspotowi, będzie można 
również sprawdzić pocztę i wysłać 
maila. 

Bezpłatny Internet to z pewno-
ścią atrakcyjna forma promocji bie-
lawskiego rynku. Liczymy, że skusi 

Bezpłatny Internet na Placu Wolności w Bielawie
ona nie tylko mieszkańców, ale tak-
że turystów odwiedzających nasze 
miasto. 

Hotspot na pewno przycią-
gnie na Plac Wolności wielu mło-
dych ludzi, dla których Internet jest 
przecież bardzo ważny. Poza tym 
uczniowie łatwiej przyswoją wiedzę 
na świeżym powietrzu, szczegól-
nie, że podłączony do sieci laptop 
umożliwia dostęp do istotnych infor-
macji. 

My oczywiście zachęcamy 
wszystkich internautów do odwie-
dzania strony www.bielawa.pl

  Łukasz Masyk 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bielawy

Sesja odbyła się 11 kwietnia, a w jej porządek obejmował rozpatrze-
nie dwóch projektów uchwał. 

Ze składu Komisji Rewizyjnej został odwołany radny Jarosław Flor-
czak. Powodem była rezygnacja radnego z pracy w tej komisji.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: radny Bartosz Skwara i 
radna Barbara Pachura.

       BL
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Polski związek emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie
organizuje DODATKOWY turnus wczasowy 

w jednym z wymienionych nadmorskich Ośrodków Wczasowych w :
DŻWIRZYNIE, ŁAZACH K/MIELNA w terminie od 03 do 17 września 

br. lub w JASTRZĘBIEJ GÓRZE od 16 do 30 września 2011r. W CENACH 
PROMOCYJNYCH.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Związku przy ul. Pia-
stowskiej 2A we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do13.00 lub pod nr 
telefonu 694 987 329.

Serdecznie zapraszamy.

Pierwszy dzień wiosny od wie-
ków miał dla ludzkości ogromne 
znaczenie. Równonoc, czyli doba, w 
czasie której dzień trwa tyle samo co 
noc, promienie słoneczne padają na 
równik pod kątem 90 stopni, jest tra-
dycyjnie uważana za koniec mrocz-
nej, groźnej zimy, a początek nowe-
go, pięknego, pełnego nadziei roku. 
Jest więc dniem magicznym i wyjąt-
kowym. Nasi przodkowie świętowali 
ten dzień bardzo hucznie. 

Równie hucznie obchodzono ten 
dzień w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie. Każda 
klasa wykonała Marzannę według wła-
snego projektu. A pomysłowości nie 
zabrakło. Przede wszystkim stawia-
no na ekologię, a więc materiały przy-
jazne środowisku, gdyż losem kukieł 
było spalenie. Wcześniej jednak jury 
wybrało najciekawszą w formie i w tre-
ści, a twórcza praca wykonawców zo-
stała nagrodzona słodkościami. 

,,Sztuka jest wieczną wiosną. 
Sztuka jest ciepłym wiatrem, od któ-
rego śniegi topnieją” – powiedział 
Gałczyński. Sztuką także było ukła-
danie fryzur przez klasowych mi-
strzów.  Co mogło charakteryzować 
wiosenną fryzurę? Na pewno fan-
tazja, lekkość, przebłyski promieni 
słońca i wiosenny powiew. I takie 
właśnie dzieła zaprezentowano. W 
tej kategorii także przyznano nagro-
dy, ale najważniejsze było wrażenie, 
jakie fryzury (modelki i modele tak-
że!) sprawiły na oceniających. 

Dodatkową atrakcją dostarcza-
jącą emocji była loteria fantowa za … 
plastikowe nakrętki, które zbierane 
były na szczytny cel. Każdy los wygry-
wał – słodycze, płyty, breloczki, itp.

Sponsorami nagród byli: Cech 
Rzemiosł Różnych w Bielawie, PZU 
S.A. Dzierżoniów, Intermarche w 
Bielawie, Alicja Chęcińska.

Nie byłoby powitania wiosny bez 
tradycyjnego wspólnego grilla. Pogoda 
i nastroje iście wiosenne, tradycji stało 
się zadość, zatem pozostaje już tylko 
czekać na upragnione wakacje. 

,,Gdzie kwitnie kwiat – musi 
być wiosna, a gdzie wiosna – wszyst-
ko wkrótce zakwitnie” (T. Rűckert).

 Jadwiga Łakomska

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
,,Nikt nigdy nie zgłębi zamysłów wiosny” (Bruno Schulz).

Dyrekcja Zespołu Szkół wraz 
Komitetem Społecznym na Rzecz 
Likwidacji Szkód Po Pożarze w Ze-
spole Szkół w Bielawie zaprasza na 
Koncert Charytatywny zatytułowany 
„Pod Dachem Nieba”. 

Koncert odbędzie w Teatrze 
– MOKiS w Bielawie, we wtorek 26 
kwietnia o godz. 18.00. Dochód z 
imprezy zasili środki przeznaczone 
na odbudowę budynku szkoły. W 
koncercie wystąpią, między innymi, 
uczniowie Zespołu Szkół oraz finali-
ści Przeglądu Piosenki Studenckiej 
w Krakowie, Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w 
Warszawie oraz Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu, reprezen-

tujący Miejski Ośrodek Kultury Wro-
cław – Śródmieście. 

Serdecznie zapraszamy.

*****
31 marca w Zespole Szkół w 

Bielawie zapalił się strych. Straża-
kom udało się skutecznie i bardzo 
sprawnie ugasić pożar, dzięki czemu 
szkoła nie odniosła większych strat. 
Co prawda całkowitemu spaleniu 
uległ strych wraz z pokrywającym go 
dachem, ale ogień nie rozprzestrze-
nił się na sale lekcyjne i korytarze. 

Tak więc 5 kwietnia, po uzy-
skaniu niezbędnych pozwoleń, 
uczniowie i nauczyciele mogli po-
wrócić do swoich zajęć. 

KONCERT CHARYTATYWNY
„Pod Dachem Nieba”

nowa uchwała w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali
Od 20 kwietnia br. obowiązywać będzie uchwała Nr V/60/11 Rady 

Miejskiej Bielawy z dnia 23 lutego 2011 r  w sprawie zasad i trybu wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa. 
Skutkiem wejścia w życie tej uchwały przestaje obowiązywać wykaz osób 
zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w 
2011 roku.

Treść uchwały dostępna będzie na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokalowy MZBM Sp. z o.o. , 
a po 26 kwietnia br. na tablicy ogłoszeń w MZBM Sp. z o.o. obwieszczone 
będą do publicznej wiadomości wolne lokale, które będą przedmiotem przy-
działu na zasadach wynikających z obowiązującej uchwały.

31 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, na którym podsu-
mowano działalność Zarządu i przedstawiono plany na 
rok bieżący.

Spotkanie rozpoczęło odczytanie przez Jarosława 
Florczaka – wiceprezesa Zarządu wiersza Stanisława 
Wojnara, który w tym dniu został nowym członkiem To-
warzystwa.

Bielawskie reminiscencje

Tam, gdzie starusieńkie góry
Cieniami świerków las okrywa,
Czeszący zbyt niskie chmury,
Gdzie kotliną potok spływa,
 Rozłożyła się mieścinka
 Wyciągnięta niczym nitka,
 I dachami, jak malinka
 Pośród zieloności błyska.
Modrym okiem lśni jezioro
Ludzie je tu zbudowali
By mieć wodę, której sporo
W dwóch fabrykach zużywali.
 Tutaj głuchy stukot krosien
 Rozpoczynał każdy ranek
 Tkał się towar – od stu wiosen
 Dając ludziom utrzymanie
Bardzo kocham moje miasto
Choć zamiera już w nim życie
Światła fabryk dawno zgasły
Pustka ulic trwa o świcie
 Nikt do fabryk już nie bieży
 Gdzież te niegdysiejsze tłumy
 Taki widok z „dzwonów” wieży
 skłania mię dziś do zadumy...

Sprawozdanie z działalności Zarządu w minionym 
roku przedstawiła prezes Ewa Glura. W 2010 r. Zarząd 
odbył 11 posiedzeń i podjął 29 uchwał, dotyczących m.in.: 
zatwierdzenia planu pracy, planu finansowego oraz prze-
znaczenia  publikacji i widokówek na nagrody w różnych 
konkursach, w których członkowie Zarządu byli uczest-
nikami jury, odbyły się również 2 walne zgromadzenia.

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki 
zorganizowano wiele wystaw: malarskich, hafciarskich, 
rękodzieła, a przede wszystkim Międzynarodowy Ple-
ner Malarski, poświęcony architekturze Bielawy związa-
nej z przemysłem lekkim, w którym brali udział malarze z 
Czech, Niemiec, Ukrainy i Polski.

W ub. roku ukazała się kolejna ważna publikacja 
autorstwa Krzysztofa Pludry „Bielawskiej bawełny bla-
ski i cienie”, dotycząca powstania, rozwoju i upadku prze-
mysłu włókienniczego w Bielawie.

Ponadto Towarzystwo współpracowało przy 
wszystkich uroczystościach i imprezach odbywających 
się w ramach Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, zorganizowało konkursy – na najładniejszy balkon 
i fotograficzny, uczestniczyło we wszystkich uroczysto-
ściach państwowych i miejskich. Na bieżąco odbywała 
się współpraca z władzami miasta, starostwem powia-
towym, MOKiS-em, Miejską Biblioteką Publiczną, bie-
lawskimi przedszkolami i szkołami, z zaprzyjaźnionymi 
stowarzyszeniami i związkami oraz Uniwersytetem  trze-
ciego Wielu.

Zebrani wysłuchali także sprawozdania finansowe-
go za 2010 rok, które odczytał Jarosław Florczak, na-
tomiast Józef Kosiński – przewodniczący Komisji Re-

wizyjnej przedstawił protokół, w którym pozytywnie 
ocenił działalność Zarządu w minionym roku i zawnio-
skował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zebrani  
przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu i udzielili 
Zarządowi absolutorium za 2010 rok. Warto wiedzieć, 
że Towarzystwo Przyjaciół Bielawy liczy 63 członków.

Prezes Ewa Glura przedstawiła także plan pracy 
na rok 2011, w którym uwzględniono m.in.:  wystawy, 
udziały w jury konkursów, zorganizowanie: spotkań 
przy muzyce, konkursu fotograficznego i kolejnego 
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, udział w 
Polsko Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej.

Obecny na zebraniu Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy podziękował za 
zaproszenie i za współpracę, zwłaszcza podczas Pol-
sko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, natomiast 
burmistrz Ryszard Dźwiniel – również członek Towa-
rzystwa, omówił najważniejsze zamierzenia inwesty-
cyjne władz miasta na ten rok.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa i Ziemi Niem-
czańskiej oraz przedstawiciel senatora Stanisława 
Jurcewicza.

Na zakończenie spotkania Jarosław Florczak 
odczytał kolejne dwa wiersze Stanisława Wojnara, z 
których jeden pozwolę sobie przytoczyć.

 Na spacerze
Będąc kiedyś na spacerze,
Przycupnąłem na ławeczce,
By zaczerpnąć – mówiąc szczerze -
Tchu, bo brakło go troszeczkę.
 Usłyszałem dialog parki,
 Co opodal mnie siedziała:
 - Kopsnij stary choć pół szluga
 Tak bym sobie zarajała...-
On potrząsnął tylko głową,
Aż mu zaszumiały dredy,
- Nie mam, wczoraj, tuż przed szkołą
Przetrzepały bluzę zgredy...
 - A też macha bym zasunął,
 Na jaranie, aż mię skręca...-
 Po czym flegmatycznie splunął
 I przyglądał się panience...
- Chodźmy stąd, bo stary patrzy -
Rzecze dziewczę do chłopaka
Poderwała się raz, dwa, trzy,
I spojrzała na „wapniaka”...
 - Może masz na browar chcicę?-
 Dopytuje wdzięcznie młodzian,
 - Skoczmy tu przez ulicę,
 - Kopsniem sobie jeszcze loda-
Poderwali się sprężyście
Akurat, gdy inna para
Przechodziła zamaszyście
Machając im ręką – nara!-
 O „przeszłości” mego kraju!
 Narodowa „chlubo” nasza!
 Miej to w swoim obyczaju,
 By swej mowy nie zachwaszczać!
Przy okazji i o zdrowie
Lepiej zadbać w młodym wieku
Ministerstwo Zdrowia – bowiem-
Nie zrefunduje Ci leków!
   Opracowała
   Barbara Lesiewicz

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy podsumowało 2010 rok

„Chodzę do szkoły tydzień za ty-
godniem. Często jest mi dobrze, cza-
sem niewygodnie…” – wszyscy ucznio-
wie mogą zanucić słowa piosenki 
kabaretu OT.TO. jako wstęp do rozwa-
żań nad swym losem. Dyrekcja Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
wraz z władzami Urzędu Miasta Bie-
lawa dokładają wszelkich starań, aby 
umilić czas spędzony w tej placówce. 

Idąc drogą na osiedlu Włók-
niarzy w Bielawie nietrudno zauwa-
żyć, że budynek ESP7 zmienił swój 
wizerunek. Dotychczasowa szara 
konstrukcja przeistoczyła się w przy-
jazną dla oka budowlę, która teraz 
przyciąga wzrok swoimi ciepłymi, 
jasnymi barwami. Prace remonto-
we co prawda jeszcze trwają, ponie-
waż termomodernizacja budynku to 
inwestycja długoterminowa i aura 
nie zawsze jest sprzyjająca, jednak 
efekty dotychczas wykonanych prac 
same mówią za siebie.

Elewacja budynku
Zmiany dotyczą nie tylko elewacji 

budynku szkolnego, ale nastąpiły one 
również wewnątrz placówki. Rozpocz-
nijmy zatem nasz spacer po odmienio-
nej ESP7 w Bielawie, gdzie już widocz-
na jest metamorfoza. Przyjrzyjmy się:

Po pierwsze:

Gruntowny remont rozpoczął się 
od drugiego piętra i objął swym zasię-
giem cały korytarz. To tutaj uczniowie 
mogą teraz podczas przerw spędzać 
miło i bezpiecznie czas w odświeżo-
nym, miłym dla oka, przyjemnym oto-
czeniu. Wykonawcy prac remonto-
wych zadbali również o to, aby brzydka 
pogoda nie była dla dzieci przeszkodą 
do zabaw między lekcjami. Z tego wła-
śnie powodu na podłodze holu pojawiły 
się odpowiednio wkomponowane ma-
kiety gier, które niewątpliwie pozwalają 
na rozwój integracji wśród uczniów.

Po drugie:
Mamy nowoczesną, doskona-

le wyposażoną pracownię przyrod-
niczą. Tradycyjne metody nauczania 
zostały zastąpione nowatorskimi tech-
nikami, które zyskały ogromne uzna-
nie w oczach uczniów. Wysokiej jako-
ści sprzęt komputerowy zintegrowany 
ze stanowiskiem pracy osoby prowa-
dzącej zajęcia i wszystkich uczniów 
sprawia, że lekcje w tej pracowni są 
satysfakcjonujące dla obu stron i „ba-
wiąc – uczą”.  Nauczyciel ma również 
możliwość korzystania z tablicy inte-
raktywnej, co w dużym stopniu ułatwia 
mu pracę i znacząco zwiększa atrak-
cyjność prowadzonych zajęć.

Po trzecie:
Nasze gabinety lekcyjne prze-

szły gruntowną przemianę. Remont 
objął wymianę oświetlenia, nowe 
podłogi z tarketu i ściany oraz wy-
mianę mebli. Dodatkowo pracownia 
matematyczna i językowa zostały 
wyposażone w tablice multimedial-
ne. Doskonale dobrana paleta barw 
świetnie współgra z nowoczesną 

strukturą ścian i podłóg. „Era kre-
dy” również powoli przemija. W od-
nowionych salach lekcyjnych zosta-
ły zamontowane tablice bezpyłowe. 
Wszystkich tych zmian mogliśmy do-
konać dzięki zaangażowaniu ze stro-
ny Urzędu Miasta Bielawa. Praca w 
tak współcześnie urządzonym wnę-
trzu sprawia, że uczniom i nauczycie-
lom pracuje się zdecydowanie lepiej.

Zajęcia lekcyjne w odnowio-
nych gabinetach

Po czwarte:
Remont swoim zasięgiem ob-

jął już pierwsze piętro i w niedalekiej 
przyszłości będą kontynuowane ko-
lejne etapy prac. 

Determinacja i wytrwałość w 
dążeniu do celu, a także efektywna 
współpraca dyrekcji Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie 
z Organem Prowadzącym – Jed-
nostką Samorządu Terytorialnego 
sprawiły, że podjęte przedsięwzię-
cia okazały się sukcesem. Po trud-
nym pod względem organizacyjnym 
okresie modernizacji drugiego pię-
tra, od stycznia 2011 roku uczniowie 
i nauczyciele mogą się cieszyć gabi-
netami na miarę XXI wieku. 

Kamilla Jelonek
Katarzyna Stróżak

spacerkiem po odmienionej esP7 w Bielawie…
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Finał Strefy Wałbrzyskiej w 
piłce ręcznej dziewcząt 

9 lutego 2011 w Dzierżoniowie 
na hali OSiR-u odbył się Finał Stre-
fy Wałbrzyskiej w mini piłce ręcz-
nej dziewcząt. W finale wystąpiły 4 
najlepsze drużyny wyłonione w cy-
klu rozgrywek w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Biela-
wie po zajęciu drugiego miejsca w 
Półfinale Strefy Wałbrzyskiej jecha-
ły na zawody z nadzieją na zdobycie 
kolejnych doświadczeń i zmierzenia 
się z najlepszymi zespołami w tej 
dyscyplinie. 

Zawodniczki z klasy sporto-
wej zajęły czwarte miejsce. Jest to 
duży sukces biorąc pod uwagę, iż 
trzon drużyny stanowiły dziewczęta 
z klasy piątej sportowej o profilu ko-
szykówka i to, że nasza ekipa była 
najmłodszą ze startujących. Zawod-
niczki wystąpiły pod kierunkiem p. 
M. Andrzejewskiego.

GRATULACJE
Życzymy dalszych sukcesów 

w następnym sezonie rozgrywek.

*****
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

2011- siatkówka 
DWÓJKI Siatkarskie (klasy 

czwarte), TRÓJKI SIATKARSKIE 
(klasy piąte), CZWÓRKI SIATKAR-
SKIE (klasy szóste). 

Marzec to miesiąc siatków-
ki. Jako pierwsze do rywalizacji 
przystąpiły drużyny z klas szóstych 
(czwórki siatkarskie). Zawodnicy i 
zawodniczki po Mistrzostwach Bie-
lawy wzięły udział w finale powiato-
wym w Dzierżoniowie. Chłopcy wy-
walczyli drugie miejsce, natomiast 
dziewczęta piąte.

Rozgrywki „trójek siatkar-
skich” czyli zawodników i zawodni-
czek z klas piątych rozpoczęły się 9 
marca zwycięstwem drużyny chłop-
ców z SP 10 w Mistrzostwach Bie-
lawy i awansem do finału powiato-
wego.

11 marca ten sukces powtórzy-
ły dziewczęta.

W Finale Powiatowym oby-
dwie drużyny wywalczyły pierw-
sze miejsce awansując do Półfinału 
Strefy Wałbrzyskiej gdzie po wyrów-
nanych i emocjonujących spotkania 
zajęły 3 miejsce.

Klasy czwarte czyli druży-
ny „dwójek siatkarskich” wygrały 
swoje mecze w Mistrzostwach Bie-
lawy. 

Dziewczęta w Mistrzostwach 
Powiatu zajęły 2 miejsce, natomiast 
chłopcy zwyciężyli we wszystkich 
meczach i awansowali do następne-
go etapu rozgrywek.

1 kwietnia 2011 w hali sporto-
wej SP 10 w Bielawie odbył się półfi-
nał strefy wałbrzyskiej. Wśród chłop-
ców zwycięstwo wywalczyła ekipa 
z DZIESIĄTKI, awansując do finału 
strefy wałbrzyskiej. 

Trenerzy: M. Pyziak- chłopcy,  
T. Jazowski dziewczęta

Gratulacje

*****
Pływanie- Finał Strefy Wał-

brzyskiej 2011 
29 marca odbył się Finał 

Strefy Wałbrzyskiej sztafet pły-
wackich szkół podstawowych 
dziewcząt i chłopców. W tym roku 
rywalizacja o 2 pierwsze miejsca 
premiowane awansem do Fina-
łu Dolnośląskiego była wyjątkowo 
zacięta i wyrównana. O wynikach 
poszczególnych wyścigów decy-
dowały ostatnie metry.

W rywalizacji chłopców sztafe-
ta SP 10 Bielawa zajęła 4 miejsce.

Dziewczęta z SP 10 Bielawa 
walcząc do ostatnich metrów o zwy-
cięstwo zajęła 2 miejsce i awan-
sowała do Finału Dolnośląskiego. 
Warto dodać, że w tym roku sztafeta 
dziewcząt osiągnęła swój najlepszy 
czas w historii startów w finale strefy 
wałbrzyskiej.

Sztafetę chłopców poprowa-
dził M. Andrzejewski, a sztafetę 
dziewcząt M. Tyrcha.

szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami sportowymi w Bielawie
ul. gen. g. Roweckiego 6

ogłasza nabór do klasy sportowej dla dzieci urodzonych w 2001 r.
Zapisy na  r. szk. 2011/2012 prowadzone są w sekretariacie szkoły.
Kandydaci do klasy sportowej przechodzą procedurę kwalifikacyjną: 
- testy sprawnościowe przeprowadzane wśród uczniów klas III
- badania lekarskie w Przychodni Sportowo- Lekarskiej w Świdnicy
- pozytywna opinia wychowawców klas 
Klasa sportowa funkcjonuje w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN organ prowadzący, w 
tym przypadku Gmina Bielawa, zapewnia uczniom:

1. Wyżywienie (obiady).
2. Sprzęt sportowy (stroje, dresy, koszulki, getry).
3. Dwa obozy sportowe (letni i zimowy).
4. Udział w zawodach krajowych i zagranicznych.
5. Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia.
KONTAKT 
Marek Pyziak  tel. 504 080 559, Tomasz Jazowski  tel. 665 854 665

Nauczyciele przedmiotów ma-
tematyczno – przyrodniczych ze 
Szkoły Podstawowej Nr 10 wypeł-
nili dokumenty aplikacyjne projek-
tu współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Pla-
cówka została zakwalifikowana na 
drugim miejscu wśród 20 szkół pod-
stawowych. Honorowy patronat nad 
„Projektem EKOLOGIA – innowa-
cyjnym, interdyscyplinarnym pro-
gramem nauczania przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych 
metodą projektu” objął Dolnoślą-
ski Kurator Oświaty. Celem przed-
sięwzięcia jest rozbudzenie cieka-
wości badawczej wśród młodych 
ludzi oraz wyedukowanie ucznia 
jako osoby posiadającej praktyczne 
umiejętności wykorzystania zdoby-
tej wiedzy. W ramach projektu dzie-
ci przeprowadzą szereg doświad-
czeń badających zanieczyszczenie 
wody, powietrza i gleby. Uzyskane 
wyniki posłużą do obliczeń mate-
matycznych określających stopień 
skażenia środowiska naszej okoli-
cy. Część zajęć zostanie przeprowa-
dzona w laboratoriach Uniwersytetu 

Wrocławskiego, który jest partnerem 
przedsięwzięcia. 

Projekt EKOLOGIA jest inno-
wacją pedagogiczną, która zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zosta-
ła zgłoszona do Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Nowatorstwo polega 
przede wszystkim na tym, że :

- jest interdyscyplinarny (treści 
przedmiotowe wykraczają poza pod-
stawę programową),

- odbywa się w 20 osobowych 
grupach uczniów w różnym wieku z 
klas IV, V, VI poza systemem klaso-
wo – lekcyjnym,

- wykorzystuje bazę szko-
ły, sprzęt laboratoryjny przekazany 
placówce przez lidera projektu oraz 
pracownie Uniwersytetu Wrocław-
skiego,

- realizowany jest metodą pro-
jektu edukacyjnego, częściowo w 
formie zajęć terenowych.

Efektem działań trwających 2 
lata będzie wypracowanie innowa-
cyjnego, interdyscyplinarnego pro-
gramu nauczania przedmiotów ma-
tematyczno – przyrodniczych.

Szkolny koordynator projektu: 
Bożena Kuś

Unijny Projekt EKOLOGIA 
wspiera uzdolnienia uczniów bielawskiej dziesiątki

25 marca w Szkole Podstawowej 
Nr 10 z Oddziałami Sportowymi odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 
Unii Europejskiej i Krajach Europy dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
gminy Bielawa. W konkursie udział 
wzięły 3-osobowe drużyny wszystkich 
szkół podstawowych naszego miasta. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
wszyscy uczestnicy wykazali się sze-
roką wiedzą na temat kontynentu euro-
pejskiego i Unii Europejskiej.

 I miejsce zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w składzie Na-
talia Sawa, Dominika Małecka i Mi-

chał Drzyzga przygotowywana przez 
p. mgr Magdalenę Zagórską-Baj-
ron. II miejsce zajęła drużyna Szko-
ły Podstawowej Nr10 z Oddziałami 
Sportowymi w składzie Katarzyna 
Cis, Klara Dul i Julia Szwej przygoto-
wywana przez p. mgr Joannę Baciak 
a miejsce III drużyna Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 7 pod opie-
ką p. mgr Anny Kuś–Smagi, w skła-
dzie Paweł Bajak, Adrian Błoniew-
ski i Marcin Cetnarowski. Drużyna 
zwycięska reprezentować będzie Bie-
lawę na szczeblu międzygminnym. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i ich opiekunom.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej i Krajach Europy

SPORTOWA  ZIMA w DZIESIĄTCE
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„Bawmy się kulturalnie!” odkry-
wając TALENTY – pod takim hasłem 
przebiegał tegoroczny konkurs sa-
voir – vivre w naszej szkole. Konkurs 
odbywa się co roku i za każdym ra-
zem staramy się nadać mu taką for-
mułę, by przypominanie o dobrych 
manierach było ciekawe i inspirowa-
ło uczniów do kulturalnego zacho-
wania zarówno na co dzień, jak i od 
święta. A że wszystko działo się w 
pierwszym dniu wiosny - z radością 
powitaliśmy najpierw wspomnia-
ną wiosnę: weszła uśmiechnięta, w 
barwnej sukience, z naręczem kolo-
rowych kwiatów. Przywitała pięknie 
wszystkich i zasiadła na honorowym 
miejscu ( w tej roli Tosia Ralko z IVa).

Kolejną atrakcją i wielką nie-
spodzianką dla naszych uczniów 
były pokazy sportów walki. Jesteśmy 
szkołą, której sportowe oblicze jest 
coraz bardziej widoczne – zwiększa 
się ilość oddziałów sportowych, od-
nosimy sukcesy w zawodach ogól-
nopolskich. Stąd zaproszenie nie-
zwykłych gości:  zawodników sekcji 
jiu– jitsu prowadzonej przez instruk-
tora zapasów i samoobrony, pana 
Norberta Warchoła.  Zawodnicy za-
prezentowali elementy zapasów, 
jiu– jitsu, boksu i kick– boxingu. Ich 
zmagania komentowane były nie 
tylko od strony zasad sportowych. 
Prowadzący, zachęcając uczniów 
do zmierzenia się z daną dziedziną 
sportu, szczególną uwagę zwracał 
na zachowanie zasad bezpieczeń-
stwa oraz podkreślał wagę zacho-
wań fair play. Aplauz publiczności 
był nagrodą i podziękowaniem za 
wspaniały pokaz.

To jednak był dopiero począ-
tek naszego emocjonującego spo-
tkania. Nastąpiła bowiem ważna 
konkurencja pod hasłem: „Mam Ta-
lent!”. Zadaniem uczniów było ory-
ginalne, kulturalne przedstawienie 
własnej osoby oraz zaprezentowa-

nie przygotowanego programu. Przy 
rozbawionej publiczności, która hoj-
nie nagradzała reprezentantów klas 
brawami, mieliśmy możność ujrzeć 
wspaniałe popisy tańca, śpiewu czy 
wręcz ekwilibrystycznych wyczynów 
sportowych. Każdy z przedstawiają-
cych się uczniów udowodnił, że rze-
czywiście ma talent! 

Inną konkurencją był sporto-
wy tor przeszkód połączony z ukła-
daniem puzzli. Wzbudził wiele emo-
cji i wywołał duże poruszenie wśród 
publiczności uczniowskiej,  która na 
tę okazję przystroiła się kolorowo i 
wiosennie, przyniosła transparenty 
z hasłami mówiącymi o kulturze za-
chowania i starała się ze wszystkich 
sił, by na trybunach królowała tzw. 
kindersztuba.

Wszystkie te zmagania obser-
wowało jury i nagradzało za kulturę i 
fair play. Były więc dyplomy, podzię-
kowania, nagrody. Kilka klas uzyska-
ło zaszczytny tytuł „Klasa Fair Play 
2011”.

 Nieoczekiwanie dla nas sa-
mych, z połączenia kilku różnorod-
nych konkurencji, powstało ciekawe 
widowisko - niemal show przy świet-
nie bawiącej się publiczności. Pro-
wadząca imprezę, nasza koleżanka 
Teresa Stasiak, również pokazała, 
że ma talent i doskonale spełnia się 
w roli prezenterki! 

Z satysfakcją patrzyliśmy na 
zaangażowanie uczniów i ich wy-
chowawców w to propagujące savo-
ir - vivre przedsięwzięcie. Wszyscy 
przekonaliśmy się, że nauka, sport 
i zabawa idą w parze, a o kulturze 
bycia - nigdy za wiele. Bo wiadomo: 
czym skorupka za młodu… itd.

Z wiosennym, sportowym i kul-
turalnym pozdrowieniem

– organizatorzy konkursu sa-
voir – vivre 

w Szkole Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie

W „dziesiątce”: wiosennie, sportowo i… kulturalnie

Razem z dziećmi dziewięciu 
państw europejskich oraz wybrany-
mi szkołami w Polsce uczestniczy-
my w projekcie oszczędzania energii 
„EURONET 50/50”. Celem projektu 
jest racjonalne wykorzystanie ener-
gii i zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza gazami cieplarniany-
mi wydobywającymi się z kominów 
elektrowni węglowych. 

We wrześniu został powoła-
ny szkolny zespół do spraw ener-
gii. W skład jego weszli uczniowie z 
koła ekologicznego, którzy dokona-
li  przeglądu energetycznego szkoły. 
Mierzyli temperaturę i oświetlenie za 
pomocą termometru i luksomierza 
przekazanego szkole przez Stowa-
rzyszenie Gmin „Energie Cites” od-
powiedzialne za realizację projektu 
„EURONET 50/50” w polskich szko-
łach. Dzieci obok wyłączników świa-
tła umieściły hasła:
 „Niepotrzebne światło gasimy,
Ziemi czystym powietrzem odpłacimy”.

Kampania informacyjna w 
szkole polegała na:

- Wykonaniu gazetki ścien-
nej o udziale placówki w projekcie 
oraz prostych sposobach oszczę-
dzania energii (stosowanie żarówek 
energooszczędnych, wyłączanie te-
lewizora i komputera kiedy z nich 
nie korzystamy, kupowanie sprzętu 
energooszczędnego…).

- Przeprowadzeniu konkursu 
na plakat propagujący oszczędzanie 
energii i wyeksponowaniu najcie-
kawszych prac na korytarzu szkol-
nym.

- Ogłoszeniu konkursu na ha-
sło lub wierszyk zachęcający do ra-
cjonalnego korzystania z energii.

Oto niektóre z nich:
Środowisku szansę dajmy,
prąd w mieszkaniu oszczę-

dzajmy.

Cennej energii nie marnuję, 
dlatego przy komputerze na próżno 
nie przesiaduję.

Energię oszczędzam,
gdy wśród przyrody czas spę-

dzam.

O energii dużo wiemy,
więc bezpiecznie ją stosujemy.

- Przeprowadzeniu zajęć w 
klasach IV-VI na temat sposobów 
powstawania energii, jej wykorzy-
stania, oszczędzania i zmian klimatu 
pod wpływem gazów cieplarnianych. 

- Wykonaniu gier planszowych 
zachęcających do ekologiczne-
go stylu życia, w tym oszczędzania 
energii. Gry znajdują się w gabine-
cie przyrodniczym oraz na świetlicy 
szkolnej. Bawiąc się, dzieci na nowo 
uświadamiają sobie konieczność 
dbania o naszą piękną Ziemię.

Na pytanie: Co dzieci zaanga-
żowane we wdrażanie działań myślą 
o projekcie? – Agnieszka z kl. IV a 
napisała:

„Myślę, że udział w projek-
cie jest ważny, ponieważ działamy 
w szczytnym celu. Uczymy się, jak 
można oszczędzać energię i ciepło 
w szkole. Robimy plakaty, hasła i za-

UCZNIOWIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 OSZCZĘDZAJĄ ENERGIĘ
chęcamy do gaszenia światła, gdy 
jest słonecznie. Dzięki temu projek-
towi poznałam urządzenia, którymi 
można zmierzyć temperaturę i świa-
tło. Staram się też oszczędzać ener-
gię w domu. Myślę, że dzięki temu 
projektowi zachęcimy wielu ludzi 
do oszczędzania światła i zmienimy 
świat na lepszy”.

Jako nauczycielka odpowie-
dzialna za wdrażane przedsięwzię-
cia,  doceniam wartości edukacyjne 
projektu. Z prawdziwą satysfakcją 
obserwuję dzieci w działaniu. Po-
dziwiam, jak organizują się przy po-
miarach temperatury i oświetlenia, 
prezentują swoje prace konkursowe 
oraz doceniają wytwory koleżanek 
i kolegów. Jestem zdumiona po-
mysłowością przy rysowaniu i opi-
sywaniu zasad wymyślonej przez 
dzieci gry planszowej, która propa-
guje ekologiczny styl życia. Widzę, 
jak gaszą światło na korytarzach, 
gdy zadzwoni dzwonek na lekcję, 
lub proponują zgaszenie świetló-
wek w klasie, kiedy zza chmury wyj-
rzy słońce. 

  Bożena Kuś

W piątek 18 marca grupa dzie-
ci pięcioletnich z Niepublicznego 
Przedszkola z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie gościła z wizytą 
w przychodni lekarskiej PRO FAMI-
LIA w Dzierżoniowie. Przedszkola-
ki zostały zaproszone przez mamę 
chłopca z grupy, panią doktor Bar-
barę Sulimowicz. Mama Kajtka 
oswoiła dzieci z wizytą u lekarza i 
zapoznała je z różnymi badaniami 
lekarskimi. Podczas tego interesują-
cego spotkania dzieciom wykonano 
badanie EKG, zbadano pojemność 
płuc, poziom cukru we krwi, słuch i 
wzrok. Przedszkolaki z wielkim prze-
jęciem i ogromnym zainteresowa-
niem uczestniczyły w tej edukacyjnej 
wycieczce. 

Ponadto pięciolatki zwiedzi-
ły działający przy przychodni PRO 
FAMILIA Punkt Krwiodawczy. Wi-
dząc oddających krew ludzi dowie-
działy się, jak ważna i potrzebna do 

ratowania ludzkiego życia jest krew. 
Dzieci biły brawo wszystkim odważ-
nym i trzymały kciuki za tych, którzy 
po raz pierwszy zdecydowali się od-
dać krew.

Wycieczki do miejsc pracy ro-
dziców przedszkolaków stały się już 
tradycją bielawskiego Niepubliczne-
go Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. Spotkania te są bowiem 
świetnym i interesującym sposobem 
na poznawanie różnych zawodów. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom, którzy umożliwiają 
nam takie spotkania, a szczególnie 
pani doktor Barbarze Sulimowicz.

 „Tygryski” z p. Martyną

*****
Poznajemy zawód mamy zuzi

W ramach współpracy z 
rodzicami dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bielawie w 

dniu 23 marca odwiedziły zakład  
fryzjerski „U Joli” pani Jolanty Bu-
czyńskiej. Grupa „Krasnali” bardzo 
wnikliwie przypatrywała się pracy 
fryzjerki oraz wszystkim akcesoriom 
fryzjerskim. 

Dzieci odwiedziły w salonie 
mamę ich koleżanki Zuzi, panią Ma-
dzię. Pani Magda dla wszystkich przy-
gotowała atrakcyjną niespodziankę. 
Wszystkie dzieci zostały profesjonal-
nie uczesane. Dziewczynki wróciły do 
przedszkola z pięknymi kokami, loka-
mi, kolorowymi i brokatowymi treska-
mi, spinkami i kokardami, a chłopcy z 
żelowymi jeżykami i irokezami. 

Dzięki tej wizycie przedszko-
laki zapoznały się z zawodem fry-
zjerki, a oprócz tego miały ogromna 
frajdę ze swoich niebanalnych i uro-
czych fryzur. Składamy serdeczne 
podziękowania właścicielce salonu 
pani Jolancie Buczyńskiej oraz ma-
mie Zuzi - pani Madzi i wszystkim 
współpracownikom.

 „Krasnale” z p. Iwoną

Przedszkolaki u lekarza

23 i 24 marca odwiedziły dział 
dziecięco-młodzieżowy Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Piastowskiej 1 sześciolatki z gru-
py „Prosiaczki” z Przedszkola Pu-
blicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” 
wraz z nauczycielką Elżbietą Stie-
pańczuk i panią Irenką oraz ucznio-
wie z kl. III Szkoły Podstawowej nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi pod 
opieką wychowawczyni Barbary Sa-
ski i praktykantki Anny Domagały. 

Temat główny spotkań brzmiał 
„Literka do literki i mamy słowa”. Ktoś 
może zapytać, po co w życiu są li-
terki? Jak wiadomo, z liter tworzymy 
słowa. Łączymy słowa ze słowami i 
mamy zdania, a ze zdań wychodzą 
historie, których chętnie słuchają 
młodsi, a czytają starsi z nas. Naj-
ważniejsze, żeby mieć książkę z hi-
storiami, które karmią wyobraźnię 
melodią słów i kolorami ilustracji.

Uczestnicy spotkań mieli moż-
liwość spojrzeć na książkę nieco ina-
czej. Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
przygotowała kilka zadań. Potrzeb-
ny był refleks, spostrzegawczość, 
uważne słuchanie i zapamiętywanie 
szczegółów. Wykorzystano plansze z 

LITERKA DO LITERKI I MAMY SŁOWA
literkami, aby dzieci szybko, ale do-
kładnie przyjrzały się literkom i obraz-
kom obok nich. Uczniowie wypisywali 
po 25 słów z wybranych liter alfabetu 
a przedszkolaki po 2 słowa i podać 
należało znaczenie lub opis wybra-
nego hasła. Praca z książką przebie-
gała równie szybko i sprawiła drobne 
kłopoty. Uczniowie z leżących na sto-
likach 9 książek wypisywali autora, 
tytuł i typ książki (encyklopedia, prze-
wodnik, książka detektywistyczna). 
Książkę przygodową 1 grupa pomy-
liła z bajką?! Maluchy oglądały po 2 
książki w grupie i na podstawie okład-
ki, ilustracji i tytułu zgadywały, o czym 
są książki (literki, alfabet, abecadło). 
Zaciekawione zaglądały do środka, 
oglądały obrazki i odczytywały poje-
dyncze literki lub całe zdania.

Podczas luźnej rozmowy dzieci 
wymieniały ostatnio przeczytaną książkę. 
Często były to baśnie H. Ch. Andersena, 
komiksy, fantastyczne, o dziewczynach, 
koniach, maszynach. Przedszkolaki lu-
bią bajeczki o zwierzętach, stworkach, 
pojazdach, księżniczkach. 

Z „1000 bajeczek” dzieci wysłu-
chały tekstu „Zaczarowana biblioteka”. 
Bohaterka bajki Klotylda całe dnie spę-

dzała w bibliotece i czytała tam zaku-
rzone i pożółkłe książki. Opowiadała 
wróżkom bajki, historie i opowiastki wy-
czytane w książkach. Dzieci rozbawiło 
porównanie pani Joli do Klotyldy (luź-
ne skojarzenie). Uczniowie dostali po 
3 pytania dotyczące tekstu bajki i oka-
zało się, że z 1-minutowej bajeczki kilka 
szczegółów umknęło słuchaczom. War-
to czytać! Uczyć się skupiania uwagi!

Przedszkolaki posłuchały opo-
wiadania ze zbiorku „Pan Słówko ma 
głos” o tym, że warto uczyć się alfa-
betu. Słowa ułożone są w porządku 
alfabetycznym w takich książkach 
jak słowniki i encyklopedie. Wspól-
nie wykonaliśmy zabawę aktywizu-
jącą w pokazywanie rękami kilku li-
terek. Na zakończenie spotkania 
sześciolatki zaciekawione wysłucha-
ły historyjki „O duchu, który się bał” i 
dostały malowanki z dziwnymi stwo-
rami, które tak naprawdę nie istnie-
ją - duch, wampirek, kościotrup (bez 
obawy w wydaniu wesołym!).

Dziękujemy za zaangażowa-
nie, ciekawość i mamy nadzieję, że 
w dziale dziecięco-młodzieżowym 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki przybę-
dzie wkrótce nowych czytelników. 
Przygoda z literkami niech trwa.

  Jolanta Pawlak

W piątek 25 marca w sali klubu 
„Pozytywka”  odbył się koncert po-
ezji śpiewanej i piosenki autorskiej. 
Zgromadzona publiczność, nie tylko 
z Bielawy,  Dzierżoniowa czy Kamień-
ca Ząbkowickiego, miała przyjem-
ność wysłuchania  wielu wspaniałych 
artystów. Na scenie wystąpili: Marta 
Gwiżdż, Karolina Buczyńska, Bar-
bara Pachura, Sandra Świerczyń-
ska z Dominiką Boczulą, Katarzy-
na Jęczmionka, której akompaniował 
na gitarze Szymon Zychowicz oraz 
Jarosław Wasik. Wszyscy artyści 
zaprezentowali się w kilku utworach, 
jedynie Jarosław Wasik, autor takich 
utworów jak „Nastroje”, czy „Zielone 
z niebieskim” zaśpiewał więcej piose-
nek z najnowszej płyty. 

NASTROJOWO  W POZYTYWCE
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

Nastrojowa  muzyka  tego wie-
czoru i śpiewane przez wszystkich 
artystów teksty, skłaniały do refleksji 
nie tylko miłośników poezji śpiewa-
nej. W rolę konferansjerki wcieliła się 
członkini klubu: Anna Karasińska. 

 Organizatorzy koncer-
tu dziękują  dyrektorowi Miejskie-
go  Ośrodka Kultury i Sztuki Janowi 
Gładyszowi za nagłośnienie oraz 
profesjonalną obsługę sprzętu przez 
Darka Cajznera.

 Klub Miłośników Po-
ezji Śpiewanej  już dziś zaprasza 
wszystkich do udziału w koncer-
cie  organizowanym w Teatrze Ro-
botniczym  7 maja o godz. 17 00 
z okazji jubileuszu 10-lecia  klubu 
POZYTYWKA.
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27 marca 2011 r. obchodzony 
był Międzynarodowy Dzień Teatru. Z 
tej okazji, Teatr Od Dzisiaj zaprezen-
tował Miejskiego Ośrodka Kultury i  
Sztuki w Bielawie premierową swo-
ją nową sztukę teatralną pt. „Outsi-
ders”.  Trzynastu aktorów przez 60 
minut pokazywało na scenie ich te-
atralną wizję wychowanków domu 
dziecka. Sztuka do lekkich  nie na-
leży, dlatego została wzbogacona w 
oprawę muzyczną, która pozwoliła 
publiczności łatwiej przyswoić sobie 
tematykę. Ciągłe napięcie, gra emo-
cji, taniec oraz śpiew nie pozwalały, 
by na scenie zagościła nuda. 

- Pomysł na scenariusz naro-
dził się wśród aktorów, to oni stwo-
rzyli swoje własne kreacje scenicz-
ne oraz aktorskie, ja tylko napisałem 
tekst, ułożyłem dialogi, oraz wyreży-
serowałem całość sztuki. Kontrower-
syjnie, mocno, na pograniczu cenzu-
ry, tak bym mógł opisać Outsidera 
– mówi Rafał Smoliński - reżyser i 
scenarzysta sztuki.

 Aktualnie teatr Od Dzisiaj 
skupia się na promowaniu i wysta-
wianiu swojego nowego spektaklu. 
Na jesień rozpoczną się pracę z no-
wym materiałem, aby ponownie 27 
marca, tym razem 2012 roku, uczcić 
premierą Międzynarodowy Dzień Te-
atru w Bielawie. Tymczasem zapra-
szamy na oficjalną stronę teatru pod 
adersem www.oddzisiaj.pl 

*****
O sztuce „Outsiders”:
Outsider to sztuka teatralna o 

tematyce, związanej z wychowan-
kami domów dziecka. Szczególnie 
podkreślone są poszczególne syl-
wetki bohaterów. Każda z nich jest 
odmienną postacią, posiadającą 
inne problemy oraz inne wspomnie-
nia. Motywem przewodnim jest mo-
lestowanie seksualne, które niestety 
ma miejsce w niektórych placów-
kach. Problem ten jest wręcz moc-
no naciągnięty, aby podkreślić pro-
blematykę tematu. Wychowankowie 
z czasem mszczą się na opiekunie, 
który ich molestował. Widz może 
zaobserwować przemiany, jakie za-
chodzą w młodym człowieku z domu 
dziecka od momentu osadzenia do 
chwili uzyskania samodzielności. 
Liczne świadectwa pokazują z jaki-
mi problemami boryka się młodzież 
z sierocińców, co ich fascynuje oraz 
jakie mają plany na przyszłość i 
przede wszystkim czy uda im się to 
zrealizować. 

Występujące postacie są wy-
imaginowane przez scenarzystę 
spektaklu i nie mają odzwierciedle-
nia w konkretnych osobach z życia 
codziennego. Warunki, słownictwo, 
zachowanie, problematyka może się 
różnić od faktycznych realiów do-
mów dziecka. Jest to tylko teatralna 
wizja scenarzysty.

Teatr „Od Dzisiaj” zaprezentował nową sztukę teatralną 1 kwietnia na deskach Teatru Ro-
botniczego odbyła się światowa prapre-
miera sztuki Sławomira Mrożka pt. „Bru-
no Sznajder”. Spektakl, przygotowany 
przez teatralną grupę biel’arte, dzia-
łającą przy Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Bielawie, spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczności. Widzo-
wie to połowa sukcesu każdego teatral-
nego przedsięwzięcia. Bez wrażliwej, 
krytycznej, ale i szanującej aktorów pu-
bliczności, twórczość sceniczna traci 
praktycznie swój sens. Dziękuję zatem 
wszystkim, którzy zaszczycili prapre-
mierę swoją obecnością i byli godnymi 
świadkami efektów naszej pracy – mówi 
reżyser Anna Pawlik. 

Utwory Sławomira Mrożka nie na-
leżą do łatwych i z pewnością nie wszyst-
kim przypadła do gustu zaproponowana 
przez grupę teatralną biel’arte poetyka. 
Czy pani reżyser nie obawia się odrzu-
cenia przez szerszą publiczność?  
Jestem zdania, że kultura powinna uszla-
chetniać odbiorcę. Wierzę, że w każdym 
z nas tkwi potrzeba obcowania z czymś 
magicznym, wartościowym, z czymś, 
co prowadzi nas ku sublimacji. Gdybym 
przyjęła, że człowiek jest konformistą 
pragnącym jedynie taniej rozrywki, za-
pewne stworzyłabym coś populistyczne-
go i łatwostrawnego – ot, taką „teatralna 
papkę”. Kiedy jednak patrzę na młode 
dziewczyny, które mierzą się na scenie z 
niełatwym językiem Mrożka, czuję głębo-
kie rozczulenie i moja wiara w ogromny 
potencjał człowieka ulega umocnieniu. A 
że nie tworzymy teatru dla wszystkich? 
Sztuka powinna być elitarna. Inaczej sta-
nie się niepotrzebna. 

Oprawa scenograficzna spekta-
klu była dość skromna: kolorowe kostiu-
my na tle ascetycznych dekoracji, przy-
tłumione światło, mała ilość rekwizytów. 
Czy był to celowy zabieg reżyserski? 

Jestem zwolenniczką „ubogiej”, 
nastrojowej scenografii, która nie za-
śmieca przestrzeni gry i nie ciąży akto-
rom. Każdy rekwizyt musi być ograny, 
każdy detal kostiumu ma tworzyć całość 
z ogółem dekoracji. W inscenizacji nie 
ma miejsca na przypadkowość. Nieuza-
sadnione bogactwo scenograficzne jest 
kiczem i służy zamaskowaniu niedostat-

ków spektaklu. Scena należy się akto-
rom. To oni muszą zaczarować widza.- 
konkluduje Anna Pawlik. 

Trzeba przyznać, że aktorzy po-
kazali w „Bruno Sznajderze” prawdziwy 
kunszt i wykazali się niesamowitym za-
angażowaniem. W grupie, złożonej w 
ogromnej większości z amatorów, którzy 
do tej pory nie mieli z teatrem nic wspól-
nego, dało się dostrzec prawdziwe, ak-
torskie talenty. Pani reżyser wypowiada 
się o swoich podopiecznych w samych 
superlatywach:  Jestem wdzięczna moim 
aktorom za poświęcony czas, za pasję, 
za oddanie. Z ogromną przyjemnością 
patrzę na ich rozwój, na ich artystycz-
ne dojrzewanie. W grupie biel’arte mam 
do czynienia z samymi indywidualista-
mi: najmłodsza Ada Kuśmierek to uro-
cza, śliczna dziewczyna, która z dnia na 
dzień zaskakuje mnie drzemiącymi w niej 
możliwościami; Emilia Lewko to moc-
ny charakterek, który na scenie zmienia 
się w wulkan talentu i inwencji; Eweli-
na Ślęzak, w pełni oddająca się roli, to 
esencja kobiecości i wdzięku,  Marian-
na Pachucka, niezwykle zaangażowa-

Prapremiera sztuki Sławomira Mrożka w Bielawie
na i wrażliwa, to kobieta kryjąca w sobie 
prawdziwie artystyczną duszę, a  Zby-
szek Zając to człowiek, dla którego teatr 
znaczy więcej niż powietrze, a aktorstwo 
to po prostu jego przeznaczenie. 

Spektakl współtworzyła muzyka, 
wykonywana na żywo przez przyjacie-
la grupy biel’arte, znakomitego pieśniarza 
Szymona Zychowicza i Katarzynę Jęcz-
mionkę. Przejmujące dźwięki gitary i prze-
piękny głos młodej, utalentowanej artyst-
ki, pozostały na długo w pamięci widzów.  
Spektakl był dopracowany w każdym de-
talu i niewątpliwie prezentował wysoki po-
ziom artystyczny. Scena Teatru Robotni-
czego znowu tętniła teatralnym życiem. 
Pani reżyser podkreśla:  Jestem wdzięcz-
na za możliwość pracy w tak czarownym 
teatrze. Dziękuję za wsparcie dyrektorowi 
Janowi Gładyszowi. Dziękuję panu bur-
mistrzowi Ryszardowi Dźwinielowi za pa-
tronat i za to, że zawsze możemy liczyć na 
Jego obecność wśród widzów. To ogrom-
nie ważne, bowiem dzięki życzliwej widow-
ni nasza praca zyskuje wymierny sens.

Życzymy grupie biel’arte dalszych 
sukcesów oraz oddanej publiczności!  

Pod takim tytułem na sce-
nie Teatru Robotniczego wystąpiła 
grupa młodzieży i dorosłych, na co 
dzień uczestniczących na zajęcia 
muzyczne , prowadzone w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki. Publiczno-
ści przedstawiono wartkie, kolorowe, 
pełne ruchu i tańca widowisko. 

Zaprezentowano 21 piose-
nek ze znanych musicali i filmów 
muzycznych m.in. Grease, Blues 
Brothers, Cabaret, Notre-Dame de 
Paris, Metro, Chicago, High Scho-
ol Musical, Taniec Wampirów,  New 
York, New York  Wykonawcy ubrani 
byli w przepiękne stroje nawiązujące 
tematycznie do „cytowanego” wido-
wiska muzycznego, a więc suknie, 
muśliny, garnitury, kapelusze, chus-
ty,  przepaski, no i oczywiście nieod-
łączny atrybut przedwojennych ka-
baretów czyli „boa”. 

Nie zabrakło też nowych inter-
pretacji: Tewie Mleczarz ze  „Skrzyp-
ka na dachu” zamienił konwie na 
wózek z supersamu i kartony mleka 

a piosenka „Nogi roztańczone” Przy-
bory i Wasowskiego, znana z wyko-
nania Ireny Kwiatkowskiej otrzymała 
nowy„kelnerski” image.  

Wszystkie prezentacje, a 
zwłaszcza sceny zbiorowe wykona-
ne były profesjonalnie zdobywając 
uznanie publiczności, która nagro-
dziła długimi gromkimi oklaskami ar-
tystów. W kuluarach powtarzano, że 
tak piękny koncert należy koniecznie 
powtórzyć w teatrze, a może i w ple-
nerze? 

Śpiewali: Dominika Boczula, 
Ewelina Babicz, Sandra Nalewaj-
ka, Sara Sobul, Paulina Wiktorska, 
Grzegorz Banda, Bartek Brzeziń-
ski, Łukasz Fiedoruk, Paweł Pie-
róg, Alek Styrcz i Krystian Wró-
blewski. Tańczyły autorki układów 
choreograficznych całości: Karolina 
Fudalej i Basia Polak. Nagłośnie-
nie: Darek Cajzner i Robert Let-
niowski. Światło: Marcin Barszcz.   

Całość opracowała Elżbieta 
Zachowska.  

„Pół żartem pół serio... czyli musicale”
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

15 -17.04
LUDZIE BOGA  godz. 16.00 

prod. FRA 

Lata 90., w górach Maghre-
bu znajduje się klasztor cystersów. 
Ośmiu francuskich mnichów żyje po-
śród ludności muzułmańskiej. Gdy 
fundamentaliści islamscy mordują 
grupę zagranicznych pracowników, 
region ogarniają zamieszki i związa-
ny z nimi niepokój. Wojsko proponu-
je zakonnikom ochronę i opuszcze-
nie miejsca zagrażającego ich życiu. 
Jednak mnisi bez względu na rosną-
ce wokół nich niebezpieczeństwo, 
decydują się zostać. Niedługo po-
tem otrzymują od terrorystów ostrze-
żenie... Film jest zainspirowany wy-
darzeniami, które miały miejsce w 
Tibhirine w Algierii, między 1993 a 
1996 rokiem. 

29.04 – 01.05
OPOWIEŚCI Z NARNII: PO-

DRÓŻ WĘDROWCA DO ŚWITU 
godz. 18.00 prod. USA

Trzecia z cyklu ekranizacji 
słynnych książek C.S. Lewisa. Wi-
dowiskowa opowieść o wyprawie 
rodzeństwa Pevensie i księcia Ka-
spiana, którzy na pokładzie statku 
zwanego „Wędrowcem do Świtu” 
docierają do krainy, z której pocho-
dzi lew Aslan. 

   kom.lg

MOKIS  INFORMUJE i zaprasza 
16  kwietnia ( sobota)
g.19.00 – FART MUSICAL – koncert zespołów i solistów szkoły śpiewu i  

tańca FART przygotowany pod kierunkiem A.Lutz – teatr kino MOKiS
18  kwietnia  (poniedziałek)
g.11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Humor w literaturze i sztuce” wykład 

Janiny  Weretki-Piechowiak - Teatr-kino MOKiS
19 kwietnia (wtorek)
WYGRAJ SUKCES – eliminacje rejonowe ogólnopolskiego konkursu wo-

kalnego – teatr kino Mokis
20  kwietnia (środa)
g.17.00  Wernisaż wystawy malarstwa ANNY LENARCZYK – wystawa czyn-

na do 15 maja – odwiedziny zbiorowe po uprzednim uzgodnieniu siedziba TPB 
21  kwietnia (czwartek)
g.17.00 Konkurs  JAJO Z  KLASĄ I FANTAZJĄ –  rozstrzygnięcie Ogłosze-

nie wyników, wręczenie nagród – wystawa prac – galeria KORYTARZ
26  kwietnia (wtorek)
g.18.00 – POD DACHEM NIEBA -  koncert charytatywny  na rzecz remon-

tu po pożarze  budynku ZSZ w Bielawie – Teatr Kino MOKiS
28 kwietnia (czwartek)
10.00 – KUŻNIA TALENTÓW 2011 – Wojewódzki Przegląd Amatorskiej 

Twórczosci Artystycznej Młodziezy OHP (w programie prezentacje artystyczne, 
wystawy plastyczne, konkurs wiedzy o Czesławie Miłoszu) – Teatr kino Mokis.

18.00 – Spotkanie organizacyjne kursu fotografii – FOTOBUS – współor-
ganizowanego z  Wrocławskim Szkołami fotograficznymi 

Zapraszamy młodzież i dorosłych na profesjonalne zajęcia z fotografii w 
miejscu zamieszkania.

- zajęcia w grupach 10-osobowych
- oddzielnie dla młodzieży i dorosłych
- dla początkujących i zaawansowanych
- praca na profesjonalnym sprzęcie fotograficznym
- specjalnie opracowany program nauczania
- wykładowcy z Wrocławskich Szkół Fotograficznych
- wystawy fotograficzne podsumowujące semestralną pracę
Podstawowy cykl kształcenia I semestr zajęcia raz w tygodniu 3 godziny 

54 godziny zajęć w semestrze
Czas trwania zajęć: 1.09.-30.01. - semestr zimowy 1.02.- 30.06. - semestr letni 
Decyduje kolejność zgłoszeń Zajęcia płatne za semestr z góry - 60 zł/

miesiąc
System zapisów, harmonogram i miejsce zajęć oraz wszystkie bieżące infor-

macje na stronie www.foto-bus.com i pod adresem mailowym: info@foto-bus.com 
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript 
by go zobaczyć Jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych, zajęcia będą urucho-
mione w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Czekamy 28.04. godzina 18.00

PRZYPOMINAMY:
1. Świąteczny konkurs na „JAJO Z KLASĄ” „JAJO Z FANTAZJĄ” Zgłosze-

nia od 12-19 kwietnia 2011
2. Koncert wirtuozów gitary klasycznej : JOSCHO STEPHANA  z Niemiec 

(wraz z zespołem)  i  KRZYSZTOFA PEŁECHA – 21 maja 2011 – kościół Bo-
żego Ciała -  bilety  dostępne w kasach MOKiS od 20 kwietnia – normalne 30 (w 
przedsprzedaży do końca kwietnia 25 zł), ulgowe 25 zł  (w przedsprzedaży do 
końca kwietnia 20 zł).

INFORMUJEMY:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Wałbrzychu, Miejski Ośro-

dek Kultury i Sztuki w Bielawie, Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój
serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Recytatorskim
“...I NAZWANO GO PRYMASEM TYSIĄCLECIA”
pod Patronatem J. E. Ks. Biskupa Ignacego Deca Ordynariusza Świdnickiego
Konkurs poświęcony jest pamięci Wielkiego Polaka, Sługi Bożego, Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w 30 rocznicę śmierci.

Regulamin:    
Konkurs organizowany jest na etapach powiatowym i diecezjalnym. 
W konkursie biorą udział uczniowie Gimnazjów  i Szkół ponadgimnazjalnych 
Każdy uczestnik danej kategorii prezentuje fragment wypowiedzi Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego lub inny tekst poświęcony jego osobie, życiu i dzia-
łalności. Czas prezentacji od 2 do 3 minut. 

Zgłoszenia do udziału w etapie powiatowym należy przesłać do dnia 20 
kwietnia 2011 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Piastowska 19 
a, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 3007 

Zgłoszenie  winno zawierać: Zgłaszający (Szkoła)  Imię i nazwisko wykonaw-
cy, wiek – kategoria, tekst – tytuł , nazwisko opiekuna, przygotowującego.

Etap powiatowy odbędzie się dnia 5 maja 2011 roku o godz. 10.00  w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie

Finał diecezjalny odbędzie się w dniach 10 -11 maja 2011 roku w Dworku 
Chopina w Dusznikach Zdroju o godz. 10.00.

Koncert Laureatów będzie miał miejsce 28 maja 2011 w Katedrze Świd-
nickiej o godz. 19.00

Kontakt z osobą odpowiedzialną: Teresa Bazała, tel. 509 100 183
W imieniu organizatorów
Monika Rejman
Prezes Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

Bielawski beniaminek górą
W rozegranym w niedzielę 3 kwietnia meczu pierw-

szej kolejki Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I (PLFA 
I) debiutująca w ekstraklasie futbolowej drużyna Bielawa 
Owls pokonała Zagłębie Steelers Interpromex 21:0.

Rozgrywane przed zaprawioną futbolowo bielaw-
ską publicznością spotkanie miało wyrównany przebieg. 

Oba zespoły swoją grę opierały na akcjach biegowych.
Prym w składzie gospodarzy wiedli Benjamin Jones i Jordan Stut-

zman, raz po raz zdobywając jardy. Ozdobą meczu, a zarazem pierwszy-
mi punktami dla beniaminka, była akcja biegowa Jonesa, który biegnąc w 
stronę pola punktowego rywali pokonał 55 jardów. Do przerwy bielawianie 
jednym touchdownem. 

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie, jednak większą sku-
tecznością popisali się gospodarze, zdobywając kolejne dwa przyłożenia 
po biegach. Beniaminek z Bielawy wygrał mecz zasłużenie 21:0. 

Bardzo dobry mecz rozegrał wszechstronny Tomasz Miecznikowski, 
który bezbłędnie podwyższał za jeden punkt, popisywał się długimi wyko-
pami, a dodatkowo dwukrotnie powalił rozgrywającego Steelers przed linią 
wznowienia akcji. Dobrze ofensywą gospodarzy kierował debiutujący na 
pozycji rozgrywającego Mateusz Morasz.

- Nie podejrzewałem, że zaczniemy ten mecz tak zestresowani. Na 
początku brakowało skupienia, ale po tym jak zdobyliśmy punkty nasza gra 
zaczęła się układać. Lepszego debiutu, także organizacyjnego nie mogli-
śmy się spodziewać. Jestem bardzo zadowolony -  powiedział po meczu 
Przemysław Klinger, prezes Bielawa Owls. 

Po raz pierwszy w historii meczów futbolowych w Polsce mecz rozgry-
wany był na boisku wyposażonym w pełnowymiarowe, profesjonalne bram-
ki. Innym z sukcesów organizacyjnym było wyprzedanie wszystkich biletów. 

Wśród pokonanych wyróżnili się quarterback Michał Krzelowski, a 
także skrzydłowi Adam Mrozik, Łukasz Strzelecki i Piotr Żurawski. 

Bielawa Owls – Zagłębie Steelers Interpromex 21:0 (0:0, 7:0, 14:0, 0:0)
II kwarta - 7:0 przyłożenie Benjamina Jonesa po 55-jardowej akcji bie-

gowej (podwyższenie za jeden punkt Tomasz Mieczkowski)
III kwarta - 14:0 przyłożenie Jordana Stutzmana po 6-jardowej akcji 

biegowej (podwyższenie za jeden punkt Tomasz Mieczkowski), 21:0 przy-
łożenie Jordana Stutzmana po 3-jardowej akcji biegowej (podwyższenie za 
jeden punkt Tomasz Mieczkowski)

Mecz obejrzało 1000 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, statystyki oraz relacje ze wszystkich spo-

tkań: www.plfa.pl
Tabela PLFA I 

      Ls   Zw   Por    Pzd  Pst  +/-  Pkt  %Zw
1. Devils Wrocław    1    1    0     60   0      60   2    1.000
2. The Crew Wrocław  1     1    0      54   8    46   2    1.000
3. Warsaw Eagles               1     1    0      42   7    35   2    1.000
4. Bielawa Owls                  1     1    0      21   0    21   2    1.000
5. Gdynia Seahawks           0     0    0      0    0    0    0    0.000
6. AZS Silesia Miners         0     0    0       0    0    0    0    0.000
7. Zagłębie Steelers           1     0    1       0    21   -21 0    0.000
8. Kozły Poznań                  1     0    1       7    42   -35 0    0.000
9. Dom-Bud Kraków Tigers 1     0    1       8    54   -46 0    0.000
10. Lowlanders Białystok    1     0    1       0    60   -60 0    0.000

           Ls   - liczba spotkań
           Zw   - liczba zwycięstw
           Por  - liczba porażek
           Pzd  - liczba zdobytych punktów
           Pst  - liczba straconych punktów
           +/-  - bilans małych punktów
           Pkt  - liczba dużych punktów
           %Zw  - procent zwycięstw

Wojciech Janecki 
i Dawid Kuczyński 

wywalczyli awans do 
Olimpiady Młodzieży w 

zapasach w stylu Wolnym  

Dnia 2 kwietnia w Gogolinie 
odbyły się Eliminacje do Olimpia-
dy Młodzieży w Zapasach w Stylu 
Wolnym. W zawodach uczestniczy-
li zawodnicy ZKS Bielawianka: Ku-
czyński Dawid, Janecki Wojciech, 
Wiśniewski Remigiusz, Szulc Da-
mian, Pestkowski Bartosz, Łopa-
czyk Tymoteusz. 

Najlepiej z bielawian spisali 
się zwycięzcy swoich kategorii wa-
gowych: Wojciech Janecki (50 kg) 
i Dawid Kuczyński (54 kg), którym 
te zwycięstwa zapewniły udział z 
Olimpiadzie Młodzieży. To dwaj ko-
lejni zawodnicy z Bielawy, którzy na 
Olimpiadzie wystartują.

Miejsca pozostałych bielaw-
skich zapaśników: Remigiusz Wi-
śniewski – III miejsce w kat. 63 kg, 
Bartosz Pestkowski – III miejsce w 
kat. 100 kg i Damian Szulc – V miej-
sce w kat. 46 kg. 

Trenerami i opiekunami za-
wodników są: Władysław Stolar-
czyk i Jacek Zamirski.

 Opracował
 Grzegorz Majkut

Pływanie- Finał Strefy Wałbrzyskiej 2011
29 marca odbył się Finał Strefy Wałbrzyskiej sztafet pływackich szkół 

podstawowych dziewcząt i chłopców. W tym roku rywalizacja o 2 pierwsze 
miejsca premiowane awansem do Finału Dolnośląskiego była wyjątkowo 
zacięta i wyrównana. O wynikach poszczególnych wyścigów decydowały 
ostatnie metry.

W rywalizacji chłopców sztafeta SP 10 Bielawa zajęła 4 miejsce. 
Dziewczęta z SP 10 Bielawa walcząc do ostatnich metrów o zwycięstwo 
zajęły 2 miejsce i awansowały do Finału Dolnośląskiego. Warto dodać, że 
w tym roku nasza sztafeta osiągnęła swój najlepszy czas w historii startów 
w finale strefy wałbrzyskiej.

Sztafetę chłopców poprowadził M. Andrzejewski, a sztafetę dziew-
cząt M. Tyrcha.

Gratulujemy młodym sportowcom osiągniętych wyników i życzymy 
dalszych sukcesów.

     M. Tyrcha  M. Andrzejewski 

Mistrzostwa międzywoje-
wódzkie młodzików

Monika Wiatrak  zajęła bardzo 
dobre 7-me miejsce w mistrzostwach 
makroregionu lubusko-dolnośląskie-
go młodziczek w przełajach, które 
zostały rozegrane 19 marca we Wro-
cławiu. Monika w biegu na 2,5 km 
biegła cały czas w czołowej grupie 
zawodniczek. Monika jest rok młod-
sza od swoich rywalek, więc za rok 
liczymy na jeszcze lepsze osiągnię-
cia. Jej start dał Muflonowi 2 pkt. 
w klasyfikacji Ministerstwa Sportu.

*****
Otwarte mistrzostwa po-

wiatu dzierżoniowskiego w skoku 
wzwyż

W dniach 24-25 marca na 
sali sportowej Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie, zostały zorganizowa-
ne Otwarte Mistrzostwa Powia-
tu Dzierżoniowskiego w skoku 
wzwyż. Organizatorami zawodów 
byli: Starostwo Powiatowe w 
Dzierżoniowie, ULKS Muflon Bie-
lawa oraz Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie. Liczba uczestników, którzy 
podjęli zaproszenie i walczyli o ty-
tuły sięgnęła 172 osoby! Duża w 
tym zasługa opiekunów - nauczy-
cieli wychowania fizycznego z po-
szczególnych szkół, którzy przy-

prowadzili na zawody tak dużą ilość 
uczniów. 

Najwyżej wśród dziewcząt 
skoczyła licealistka z II LO w Dzier-
żoniowie Beata Stawiarska - 142 
cm, a wśród chłopców uczeń drugiej 
klasy Gimnazjum nr 1 w Bielawie 
Adrian Niewiadomski - 165 cm. Za-
wodnicy ULKS Muflon Bielawa wy-
padli bardzo dobrze na parkiecie sali 
Gimnazjum nr 1, zdobywając wiele 
medali i rekordów życiowych. 

Startowali Mufloniści


