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Nowoczesne pracownie arty-
styczne, zaawansowane laboratoria 
komputerowe oraz studio obróbki 
dźwięku i obrazu, to tylko część wy-
posażenia Dolnośląskiego Inkuba-
tora Art-Przedsiębiorczości, który w 
ciągu kilkunastu miesięcy powstanie 
w Bielawie. Na inwestycję wartą 10 
mln zł miasto pozyskało dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa w wysokości około 5 mln zł. 

- Jest to nowatorski i zarazem 
niezwykle ważny dla Bielawy pro-
jekt. Nie tylko przyczyni się do roz-
woju kultury i sztuki w naszym mie-
ście, ale także dzięki multimediom i 
nowoczesnej technologii, rozbudzi 
kreatywność u młodych ludzi – oce-
nia burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Fundusze unijne miasto prze-
znaczy na wyposażenie pracowni, 
ale także na modernizację zabytko-
wego budynku przy ulicy Piastow-
skiej 19. Niegdyś był on siedzibą ad-
ministracji zakładu włókienniczego 
„Bielbaw”, a teraz dzięki śmiałym po-
mysłom zyska nowe życie. Art-Inku-
bator stanie się idealnym miejscem 
dla artystów, grafików, fotografów 
lub filmowców, czyli po prostu dla lu-
dzi z pasją. Ciekawą propozycją bę-

dzie również sala prób muzycznych, 
pracownia ceramiki i klub poetycki. 

Projekt ma być swoistą platfor-
mą łączącą różne środowiska arty-
styczne, wspierającą młodych twór-
ców i jednocześnie miejscem, które 
będzie promować efekty ich pracy. 

Pozyskanie środków unijnych 
na Art-Inkubator to kolejny sukces, 
jaki miasto zanotowało w ciągu ostat-
nich miesięcy. Wcześniej Bielawa 
zdobyła pieniądze w wysokości 4,2 
mln zł, na trwającą obecnie budowę 
Inkubatora Przedsiębiorczości. Biela-
wa stara się bowiem w sposób zrów-
noważony rozwijać poszczególne ob-
szary działalności miasta. 

Po zakończeniu budowy Art-
-Inkubatorem zarządzać będzie Bie-
lawska Agencja Rozwoju Lokalnego. 
Osoby zainteresowane kwestią Art-
-Inkubatora, mogą kontaktować się 
ze spółką BARL – ul. Wolności 57, 
tel. 074 645 64 00.

  Łukasz Masyk 

Inwestycja za 10 mln zł w Bielawie

Znamy już wyniki Badania Sa-
tysfakcji Klientów Urzędu Miejskiego 
w Bielawie, które zostało przeprowa-
dzone pod koniec minionego roku. 
Klienci za pośrednictwem ankiety 
ocenili między innymi poziom świad-
czonych usług, kompetencję pra-
cowników, dostęp do informacji oraz 
ogólną organizację pracy urzędu. 

Najnowsze badanie zostało przy-
gotowane bardziej szczegółowo niż to 
przeprowadzone w 2009 roku. Po raz 
pierwszy bowiem w ankiecie znala-
zły się pytania skierowane wyłącznie 
do przedsiębiorców odwiedzających 
urząd. Można było również ocenić dzia-
łalność poszczególnego wydziału, refe-
ratu, a nawet indywidualnego pracow-
nika. Ponadto ankietowani mieli okazję 
do wypowiedzenia się na temat moc-
nych i słabych stron funkcjonowania 
placówki oraz podpowiedzieć co nale-
żałoby w urzędzie usprawnić. 

Jak wypadła ta ocena? W ska-
li od 1 – 5 klienci wystawili bielaw-

Urząd Miejski oceniony na „czwórkę” 
skiemu urzędowi „czwórkę”. Zdecy-
dowana większość ankietowanych 
pozytywnie oceniła poziom świad-
czonych usług w bielawskim urzę-
dzie. Równie dobrze wypadło podsu-
mowanie kompetencji pracowników i 
terminowość spraw przez nich zała-
twianych. 

Pozytywna ocena pracy urzędu 
jest efektem nie tylko właściwie wdro-
żonego Systemu Zarządzania Jako-
ścią, ale przede wszystkim ciągłe-
go samodoskonalenia pracowników. 
Wszystkie uwagi i sugestie otrzyma-
ne od klientów w wyniku ankiety, po-
służą do usprawnienia pracy urzędu, 
co miejmy nadzieję znajdzie odzwier-
ciedlenie w kolejnym badaniu. 

Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim osobom, które poświęci-
ły swój czas i wypełniły ankietę oraz 
zachęcamy do udziału w kolejnym 
badaniu, jakie zostanie przeprowa-
dzone jeszcze w tym roku.

  Łukasz Masyk 

Finałowy mecz Polskiej Ligi 
Futbolu Amerykańskiego zostanie w 
tym roku rozegrany w Bielawie. Wy-
darzenie, które jeszcze niedawno 
dla fanów tego sportu wydawało się 
wręcz nieprawdopodobne, staje się 
faktem. Umowę na organizację me-
czu o mistrzostwo I ligi futbolu ame-
rykańskiego, miasto podpisało 14 
marca ze spółką „Superbol”. 

- Dla Bielawy jest to ogrom-
ny zaszczyt, że może być współor-
ganizatorem sportowego święta, ja-
kim jest finał PLFA. Ogromny wkład 
w ten sukces ma drużyna Bielawa 
Owls, która od zbliżającego się se-
zonu rywalizować będzie z najlep-
szymi zespołami w naszym kraju. 
- stwierdził po podpisaniu umowy 
zastępca burmistrza Mariusz Pach. 

Niewątpliwie bielawskie „Sowy” 
dowiodły, że nawet w niewielkim mie-
ście futbol amerykański może przy-
ciągnąć na trybuny więcej kibiców niż 
choćby piłka nożna. Drużyna „Owls” 
jest również doskonałym przykładem, 
jak niekonwencjonalnie i zarazem nie-
zwykle skutecznie promować sport. 

Z kolei Bielawa, która od sa-
mego początku wspiera działalność 
klubu chce pokazać, że obok innych 
dyscyplin, futbol amerykański może 
doskonale reklamować miasto w ca-

Finał polskiego Super Bowl w Bielawie! 
łym kraju. Dlatego też władze Biela-
wy mocno zaangażują się w organi-
zację finału PLFA. 

- Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie stworzymy niezapomniane 
widowisko dla tysięcy kibiców futbo-
lu amerykańskiego, którego nie tylko 
Bielawa, ale i cała Polska nie zapo-
mną – powiedział podczas spotka-
nia w Urzędzie Miejskim przedstawi-
ciel „Superbol” Aki Jones. 

Już teraz na stadionie miejskim, 
na którym 16 lipca odbędzie się decy-
dujący o mistrzostwie mecz, trwa budo-
wa bramek do futbolu amerykańskiego. 
Tym samym Bielawa będzie jedynym 
miastem w Polsce, które zdecydowało 
się zainstalować tego typu bramki. Jest 
to więc swoisty symbol mówiący o tym, 
że nasze miasto poważnie traktuje fut-
bol amerykański i jego zawodników.

  Łukasz Masyk 

Seria zawodów Lines of Bie-
lawa została uznana przez czytelni-
ków prestiżowego INFOmagazine, 
za deskorolkowe wydarzenie minio-
nego roku. Bielawa wyprzedzając 
tak znakomite imprezy jak Girls On 
Tour czy Baltic Games, na stałe wpi-
sała się do grona kultowych wyda-
rzeń polskiego skateboardingu. 

W imieniu miasta zwycięską 
statuetkę odebrał współorganizator i 
dobry duch imprezy Boniek Falicki, 
a uroczystość wręczenia „Mini hy-
drantów” odbyła się na warszawskim 
Kamuflage Skatepark. 

Organizowany od 2008 roku 
cykl zawodów Lines of Bielawa z 
każdym rokiem zyskiwał na popu-

Lines of Bielawa wydarzeniem roku 2010 według INFOmagazine

larności. Obecnie z niecierpliwością 
wypatrują go wszyscy deskorolkow-
cy z całego kraju. Oto, jak opisuje 
bielawską imprezę INFOmagazine 
- „wszystkie atrakcje byłyby niczym 
gdyby nie pewien aspekt, którego 
nie można zaplanować czy nawet 
kupić – KLIMAT. Lines Of Bielawa to 
jak powtarza każdy kto odwiedza la-
tem Bielawę, niepowtarzalny klimat 
tworzony przez deskorolkowców (...) 
Dla nas Lines Of Bielawa to przykład 
czysto deskorolkowej imprezy ze 
100 procentowym duchem deskorol-
ki. Od deskorolkowców dla deskorol-
kowców”. 

Miasto już teraz przygotowu-
je się do tegorocznej edycji Lines 
of Bielawa. Oprócz nowych atrakcji 
i konkursów, które uatrakcyjnią for-
mułę imprezy, przygotowywana jest 
dla deskorolkowców niespodzianka 
w postaci nowej części skatepar-
ku. Trwającą obecnie budowę tzw. 
„Skateplazy” współfinansuje Unia 
Europejska kwotą w wysokości 590 
tys zł. Inwestycja, która będzie ide-
alnym miejscem do rekreacji nie tyl-
ko dla deskorolkowców, powinna się 
zakończyć w lipcu.

  Łukasz Masyk 

Podobnie jak w całym kra-
ju, dosłownie za kilka dni wyruszą 
w miasto rachmistrzowie, którzy 
w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego, będą zbierać szcze-
gółowe informacje od mieszkańców 
Bielawy. Spis powszechny, który 
rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 
30 czerwca, pozwoli poznać m.in. 
zmiany zachodzące w społeczeń-
stwie oraz uzyskać niezbędne dane 
statystyczne. Poprzedni spis po-
wszechny został przeprowadzony 9 
lat temu. 

Jak podaje Główny Urząd Sta-
tystyczny celem przedsięwzięcia 
jest: zebranie informacji o stanie li-
czebnym ludności, poznanie zmian 
zachodzących w procesach demo-
graficznych i społecznych, zebra-
nie informacji o liczbie i strukturze 

polskich rodzin, pozyskanie danych 
niezbędnych do porównań między-
narodowych. 

Po raz pierwszy spis ludno-
ści i mieszkań zostanie przeprowa-
dzony w formie elektronicznej, bez 
użycia formularzy papierowych. 
Rachmistrzowie zostali bowiem wy-
posażeni w specjalne urządzenia, 
które usprawnią rejestrowanie uzy-
skanych danych. Nie trzeba jednak 
czekać aż w domu pojawi się rach-
mistrz, i można skorzystać z inter-
netowego „samospisu”. Formula-
rze elektroniczne przeznaczone do 
„samospisu” internetowego zostaną 
udostępnione na stronach www.stat.
gov.pl i www.spis.gov.pl od 1 kwiet-
nia. „Samospis” internetowy potrwa 
do 16 czerwca 2011 r. Jeśli ktoś z 
mieszkańców nie ma dostępu do 

Internetu, może dokonać „samospi-
su” w Gminnym Biurze Spisowym 
(Urząd Miejski w Bielawie - pl. Wol-
ności 1, pok nr 3, tel. 74 8328 757) 
oraz Gminnym Centrum Informacji 
(ul. Wolności 108, tel. 74 833 11 00). 

Od 22 marca, na stronie www.
stat.gov.pl udostępniony został de-
monstracyjny formularz do samospi-
su internetowego. Wersja demonstra-
cyjna jest przeznaczona wyłącznie 
do zapoznania się z funkcjonalnością 
aplikacji, informacje wprowadzone na 
tym formularzu nie są zapisywane w 
bazie danych i są widoczne tylko do 
momentu wylogowania. 

Właściwy formularz będzie 
można wypełnić od chwili rozpoczę-
cia NSP ale nie później niż do 16 
czerwca 2011 roku. 

Szczegółowe informacje na te-
mat akcji można znaleźć na stronie 
www.spis.gov.pl. 

Narodowy Spis Powszechny – początek 1 kwietnia

Przystankowi wandale złapani na gorącym uczynku
Dzięki wzorowej postawie mieszkańców udało się zatrzymać czterech 

sprawców, którzy zniszczyli wiatę przystankową na jednym z bielawskich osiedli. 
Wandale działając pod wpływem alkoholu wyrządzili szkody na blisko 700 zł, a 
efekt ich działań to doszczętnie powybijane szyby w przystanku autobusowym. 

Na szczęście, okoliczni mieszkańcy szybko powiadomili bielawskich poli-
cjantów, którzy aresztowali wszystkich sprawców wykroczenia. Wandale zosta-
li już przesłuchani, a za popełnione wykroczenie grozi im wysoka kara finanso-
wa. Miasto będzie również ubiegać się przed sądem o zwrot kosztów naprawy 
przystanku. Bielawa nie zamierza bowiem tolerować wandali, którzy każdego 
roku niszczą wiaty przystankowe na około 20 tysięcy złotych. Są to duże pie-
niądze, które można byłoby przecież wykorzystać na zupełnie inne cele. 
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Nowoczesne i bardzo bez-
pieczne place zabaw staną za kilka 
miesięcy na terenie dwóch bielaw-
skich podstawówek. Miasto pozy-
skało 200 tys. złotych z rządowego 
programu „Radosna Szkoła”, na bu-
dowę atrakcyjnych miejsc do rekre-
acji i wypoczynku. 

Uczniowie szkół podstawo-
wych nr 4 i 7 zacierają ręce my-
śląc o nowych placach zabaw, a 
to dlatego że będą one najnowo-
cześniejsze w całym mieście. Już 
wkrótce przerwy lekcyjne malu-
chy będą mogły spędzić aktywnie i 
co ważne bezpiecznie. Miasto wy-
buduje bowiem place zabaw, na  
które rodzice bez obaw poślą swo-
je pociechy, a dzieci będą mogły 
się swobodnie wyszaleć. Rodziców 
ucieszy z pewnością fakt, że wypo-
sażenie placów zabaw na terenie 

„czwórki” i „siódemki”, zaczynając 
od sztucznej nawierzchni, a na urzą-
dzeniach zabawowych kończąc, bę-
dzie w pełni certyfikowane. Może to 
oznaczać tylko jedno - połączenie 
dobrej zabawy z wysokim poziomem 
bezpieczeństwa. Bielawa na realiza-
cję inwestycji dołoży z własnego bu-
dżetu 200 tysięcy złotych. 

Należy podkreślić, że miasto 
od wielu lat inwestuje ogromne pie-
niądze w rozwój szkół i przedszkoli. 
Efekty widać nie tylko przez pryzmat 
coraz lepszych warunków do nauki, 
ale także patrząc na systematycznie 
pojawiające się nowe miejsca do re-
kreacji. Powstały przecież boiska do 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 
czy piłki ręcznej, a teraz zbudowa-
ne zostaną place zabaw, z których 
korzystać będą mogli wszyscy naj-
młodsi mieszkańcy Bielawy. 

Nowe place zabaw w Bielawie

W dniach 12 i 13 marca odby-
ły się w Warszawie finały 52. edycji 
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. Olimpiada jest skiero-
wania do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych w całym kraju. Jej uczestnicy 
muszą wykazać się wiedzą na temat 
struktur życia politycznego w kraju i na 
świecie oraz przemian społeczno-poli-
tycznych. Co roku na uczniów czeka-
ją także szczegółowe pytania z zakre-
su jednej z wybranych dziedzin życia 
społecznego. W tym roku uczniowie 
wykazywali się wiedzą na temat spor-
tu. Pytani byli m.in. o prawne podsta-
wy sportu w Polsce i Unii Europejskiej, 
międzynarodowe organizacje sporto-
we, historię sportu i Euro 2012. 

52. Olimpiada Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym na pozio-
mie szkół rozpoczęła się w listopa-
dzie. Wzięło w niej udział prawie 20 
tys. uczniów z całej Polski. Zakwali-
fikowani do dalszego etapu ucznio-
wie brali udział w zawodach okręgo-
wych. Wśród 120 uczestników finału 
centralnego był uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bolesława Chro-
brego w Bielawie - Marcin Sepełow-
ski, który odniósł  wspaniały sukces 
zajmując 12 miejsce. Oznacza to, że 
stał się jednym z 20 laureatów tego-
rocznej olimpiady. Sukces ten gwa-
rantuje Marcinowi najwyższą ocenę 
na maturze z przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie.  Gratulujemy!

Sukces bielawskiego licealisty !

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

sta pl. Wolności 1, zostały wywieszony na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-7 do 
Zarządzenia nr 71/2011 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2011 dnia 23 
marca 2011 r.  

W nadchodzącym roku szkol-
nym 2011/2012 Zespół Szkół w Bie-
lawie, jako jeden z pierwszych w 
Polsce, otwiera klasę w zawodzie 
„technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej”. Jej powsta-
nie jest efektem pozytywnej oceny 
prowadzonego przez szkołę w la-
tach 2004-2008 eksperymentu pe-
dagogicznego, w wyniku którego 9 
uczniów ukończyło kształcenie w 
tym właśnie zawodzie.  Pozytyw-
na ocena działań Zespołu Szkół w 
Bielawie, bardzo dobrze wyposażo-
na baza dydaktyczna Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Bielawie oraz wniosek Mini-
sterstwa Gospodarki sprawiły, że 
Minister Edukacji Narodowej wyra-
ził zgodę na wpisanie kierunku do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Ten fakt, jak również 
opracowanie podstawy programo-
wej i programu nauczania, pozwoliły 
na rozpoczęcie naboru na nowy rok 
szkolny do tej klasy.

Warto zauważyć, że energe-
tyka odnawialna od kilku lat jest w 
Polsce branżą dynamicznie rozwi-
jającą się. Normy unijne związane 
z ochroną środowiska wymusza-
ją zastępowanie tradycyjnych źró-
deł energii najnowszymi ekologicz-
nymi technologiami, które poznają 
uczniowie Zespołu Szkół w Biela-
wie. W związku z tym zawód „tech-
nik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej”, jest z pewnością za-
wodem przyszłości i już niedługo 
stanie się bardzo poszukiwanym na 
rynku pracy. 

Na dachach naszych domów 
pojawia się coraz więcej kolekto-

Ekologiczny kierunek 
w Zespole Szkół w Bielawie

rów słonecznych, kotły na biomasę 
są już powszechnie stosowane, po-
dobnie jak pompy ciepła. Dlatego do 
montażu, eksploatacji i serwisowa-
nia tych urządzeń, w pierwszej kolej-
ności będą poszukiwani absolwenci 
Technikum w Zespole Szkół w Bie-
lawie. 

Warto wspomnieć, że nowy 
kierunek doskonale wpisuje się w 
obraną przez Bielawę strategię mo-
delowego miasta ekologicznego. 
Miasto od lat stawia bowiem na pro-
mocję poszanowania środowiska 
wśród dzieci, młodzieży oraz w krę-
gach akademickich. Bielawa całko-
wicie popiera więc nowatorską ini-
cjatywę Zespołu Szkół. 

W trakcie kształcenia ucznio-
wie nabędą umiejętności: 

- projektowania, montażu, eks-
ploatacji i serwisowania instalacji so-
larnych i fotowoltaicznych, pomp cie-
pła i pieców na biomasę, 

- projektowania i nadzoru nad 
wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania, wody zimnej i ciepłej 
wody użytkowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej oraz wentylacyjnej i klimaty-
zacyjnej, 

- dobierania materiałów, uzbroje-
nia, przyborów i urządzeń na instalacje, 

- koordynowania robót siecio-
wych, instalacyjnych i budowlanych. 

Zdobycie tytułu technika 
umożliwi absolwentom podjęcie pra-
cy w firmach specjalizujących się w 
technice instalacyjnej, np. grzew-
czej, klimatyzacyjnej; pracę w fir-
mach konsultingowych i doradczych 
lub biurach projektowych. Absol-
wenci będą mogli także kontynu-
ować naukę na różnych uczelniach 
wyższych, a szczególnie na kierun-
kach budownictwo, inżynieria śro-
dowiska czy ochrona środowiska.  
Uczniowie spoza powiatu będą mo-
gli skorzystać z miejsc w internacie 
przy ul. A. Mickiewicza 1 w Dzierżo-
niowie. 

Szczegółowe informacje o na-
borze do szkoły można uzyskać w 
sekretariacie szkoły pod nr tel. 74 83 
34 567. 

Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej „Nestor” zaprasza seniorów, 
osoby niepełnosprawne lub samotne 
do skorzystania z oferty przygotowa-
nej przez bielawską placówkę. Każ-
dy, kto chciałby miło spędzić czas, 
poznać nowych przyjaciół czy po 
prostu rozwijać swoje zainteresowa-
nia, będzie mile widziany w Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej. 

Dom czynny jest przez 5 dni w 
tygodniu, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 do 17.00. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w siedzi-
bie placówki, przy ul. 3 Maja 20 oraz 
pod numerem telefonu: 746450581. 

Na osoby, które zdecydują się 
skorzystać z propozycji DDPS, czekają 
m.in. zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, 
relaksacyjne, a także zajęcia na basenie.

  Łukasz Masyk 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza

OgłOSzeNIe
O PONOwNym 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 2003r o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały nr XLVI/323/09 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2009r zawiadamiam o:

ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „B” w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od dniach od 11 kwietnia 2011r. do 13 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielawa w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 
maja 2011r.  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  3 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. 
z 2008r nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko w/wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski 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 3 czerwca  2011r.
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www.elipsy.ewd.edu.pl
Co to jest EWD?
EWD to sposób wyraża-

nia osiągnięć ucznia i oceny jako-
ści pracy szkoły prowadzony przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie. Na bazie wyników 
sprawdzianu po szkole podstawo-
wej  i egzaminu gimnazjalnego bu-
duje  się obraz przyrostu wiedzy 
dzieci. Tak więc EWD to metoda po-
zwalająca zmierzyć wkład szkoły w 
wyniki nauczania. Wkład ten nazy-
wamy edukacyjną wartością doda-
ną. EWD jest  więc miarą efektyw-
ności nauczania w danej szkole. Nie 
pokazuje suchego wyniku, ale daje 
obraz pracy z każdą grupą uczniów: 
tych dobrych, bardzo dobrych i słab-
szych. 

EWD jedyne obiektywne na-
rzędzie pomiaru pracy szkoły.

Kolejny rok przynosi bardzo 
dobry  wskaźnik  EWD dla  Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie, lokując szkołę 
na najwyższych  miejscach w powie-
cie, zarówno w zakresie przedmio-
tów humanistycznych, jak i matema-
tyczno-przyrodniczych. Wyniki aż z 
trzech lat  sytuują placówkę w grupie 
szkół wspierających, a to świadczy 
o jej  wysokiej efektywności. Gimna-
zjum  nr 1 wspiera uczniów w ich in-
dywidualnym rozwoju. 

Doskonały wskaźnik ewD egzaminu  dla gimnazjum nr 1
w Bielawie na tle szkół powiatu. 

Na wysoką jakość kształ-
cenia wpływa na pewno  stale 
wzbogacana i nowoczesna baza 
szkoły. Gimnazjum nr 1 posiada  
liczne  pracownie multimedialne 
i interaktywne, gabinety dostoso-
wane do zajęć  doświadczalnych, 
wszystkie z dostępem do Interne-
tu. W szkole funkcjonuje dzien-
nik elektroniczny, umożliwiający 
uczniom i rodzicom stały dostęp 
do informacji o wynikach w na-

uce i frekwencji.  Uczniowie ko-
rzystają z pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej, nowoczesnego 
boiska wielofunkcyjnego, siłow-
ni. W najbliższym czasie na te-
renie Gimnazjum nr 1 powstanie 
profesjonalne boisko lekkoatle-
tyczne.

Liczni absolwenci Gimnazjum 
nr 1 z  Bielawy od lat należą do naj-
lepszych uczniów wiodących szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie.
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Certyfikat prosto z ministerstwa edukacji Narodowej
Miło nam poinformować, że Studio Piosenki i Tańca FART  z Bielawy 

otrzymało certyfikat
„Miejsce Odkrywania Talentów”

Zaszczytu tego dostąpiło tylko 30 placówek z województwa dolnoślą-
skiego. Certyfikaty są przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w związku z Rokiem Odkrywania Talentów instytucjom i organizacjom, 
które wspierają i promują uzdolnienia dzieci i młodzieży. 

 GRATULUJEMY!

8 marca bielawski Zarząd Rejo-
nowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zorganizował 
dla swoich członkiń uroczyste spotka-
nie z okazji Ich święta, które zaszczy-
cili swoją obecnością: wiceburmistrz 

Mariusz Pach, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew 
Skowroński oraz Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

Był słodki poczęstunek i 
słodki upominek z kwiatkiem, to-
ast i życzenia. Przewodniczący 
Związku Tadeusz Kowalczyk ży-
czył zdrowia, zadowolenia i wszel-
kiej pomyślności. Wiceburmistrz 
Mariusz Pach życzył, by Panie 
czuły się kochane i cieszyły ży-
ciem, podkreślił zalety i znacze-
nie kobiet - „wy kobiety jesteście 
lepiej zorganizowane i co my by-
śmy bez Was zrobili”, a symbo-
liczną wiązankę kwiatów przeka-
zał na ręce Wandy Kowalczyk 
– sekretarza Związku. Wiceprze-
wodniczący Zbigniew Skowroń-
ski z kolei życzył, by zdrowie i do-
bre humory Pań nie opuszczały, a 
swoim optymizmem obdarowywa-
ły bliskich i przyjaciół.

W spotkaniu uczestniczyło 
80 członkiń związku, a mogło być i 
120, ale wielkość sali na to nie po-
zwoliła.

    Barbara Lesiewicz

w związku emerytów uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Bartosz  Horbaczyk - uczeń kla-
sy 3 Gimnazjum nr 2 w Bielawie został 
laureatem Konkursu „zDolny Ślązak” z 
części przyrodniczej z przedmiotu bio-
logia. Ten  ogromny sukces to doce-
nienie pasji i wiedzy jaką posiadł Bar-
tek, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Bartosz interesuje się wieloma 
dziedzinami: chemią, historią, literaturą. 
Dzięki miłości do książek może pochwa-
lić się szeroką wiedzą ogólną. Już wcze-
śniej wygrywał lokalne konkursy, ale ten 
rok jest dla niego wyjątkowy. Oprócz ty-
tułu laureata, zdobył III miejsce w woje-
wódzkim etapie konkursu ekologicznego 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Bartek to wyjątkowa osobowość, 
pełna życia, poczucia humoru i kreatyw-
ności. Wśród rówieśników cieszy się 
sympatią. Koledzy wiedzą, że zawsze 
mogą na niego liczyć. On pomoże w 
lekcjach, poświęci swój czas, spotka się 
towarzysko i wymyśli ekscytującą zaba-

wę. Takiej otwartości na innych nauczy-
ło go harcerstwo, do którego należy od 
wielu już lat i zna również rewelacyjnie 
jego historię. Wiedza ta została docenio-
na i Bartek uczestniczył w międzynaro-
dowych zlotach i obozach harcerskich, 
gdzie dzięki świetnej znajomości języ-
ków obcych (j. angielski i j. niemiecki) po-
znał wielu ciekawych ludzi i zdobył nowe 
doświadczenia, które potrafi wykorzy-
stać w rożnych życiowych sytuacjach.

Drogi Bartku, życzymy Ci wielu 
sukcesów, spełnienia marzeń i wy-
trwałości w dążeniu do celu. Mamy 
nadzieję, że  będziesz spotkać na 
swojej drodze ludzi, którzy będą Cię 
wspierać   i motywować do działania.  

Serdeczne gratulacje kierujemy 
do Rodziców  Bartosza , którzy zawsze 
służyli pomocą i oparciem a dzisiaj mogą 
być dumni i cieszyć się z sukcesów syna.

 Rada Pedagogiczna
     Gimnazjum nr 2

*****
Maciej Majewski – uczeń 3 kla-

sy Gimnazjum Nr 2 w Bielawie został 
laureatem Konkursu  „zDolny Ślą-
zak” części matematyczno- przyrod-
niczej z przedmiotu matematyka. Jest 
to ogromny sukces Macieja, a także 
wielki zaszczyt dla szkoły. Osiągnię-
cie Maćka jest ukoronowaniem jego 
ciężkiej, systematycznej pracy. Pomo-
gły mu w tym także jego wyjątkowe 
cechy charakteru: skromność, dobro 
i wytrwałość.  Jego szerokie zaintere-
sowania zarówno przedmiotami ma-
tematyczno - przyrodniczymi, jak i hu-
manistycznymi pozwalają mu na bycie 
człowiekiem  otwartym i empatycznym.

Ten sukces cieszy tym bar-
dziej, że Maciej postrzegany jest 
przez kolegów,  koleżanki oraz na-
uczycieli, jako człowiek koleżeński, 
skromny, rzetelny. Ma ogromne po-
czucie humoru i dystans do siebie, 
ale też wielką wrażliwość, dzięki któ-
rej jest w klasie autorytetem oraz 
chłopcem budzącym zaufanie. Dla-
tego też Maciek, mimo wielu zajęć,  
chętnie pomaga innym w nauce, za-
wsze ma czas dla drugiego człowie-
ka, który potrzebuje pomocy. 

Maciej potrafi także pogodzić 
naukę ze swoimi zainteresowania-
mi: z pasją gra u COUNTER STRI-
KE 16, jeździ na nartach, pływa, 
uczy się języków obcych, gra w siat-
kówkę. Nie wie jeszcze, kim chciał-
by być w przyszłości. Marzy jednak 
o dalekich podróżach, które pozwolą 
mu poznać świat i inne kultury.

Drogi Maćku, życzymy Ci wie-
lu sukcesów i wytrwałości w dążeniu 
do celu, a także spotkania na swojej 
drodze ludzi, którzy pomogą Ci  roz-
winąć  skrzydła. Serdeczne gratula-
cje kierujemy do Rodziców Macieja, 
życząc, by zawsze wspierali i cieszy-
li się tak wielkimi sukcesami swojego 
syna.

 Rada Pedagogiczna
     Gimnazjum nr 2

Uczniowie gimnazjum nr 2 laureatami konkursu „zDolny ślązak”

Szkoła Podstawowa nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie od wielu lat współpracuje 
ze ZKRP i BWP w Bielawie w pa-
triotycznym wychowaniu młodego 
pokolenia, zwłaszcza w organiza-
cji cyklicznych spotkań społeczno-
ści szkolnej z weteranami. Związek 
uczy młode pokolenie Polaków sza-
cunku dla ojczyzny, narodu i sym-
boli narodowych. Organizacje kom-
batanckie, skupiające uczestników 
ważnych wydarzeń  historycznych, 
są łącznikiem  między starszym i 
młodym pokoleniem. W ten sposób 
tworzy się poczucie wspólnoty naro-
dowej. Takie spotkania stanowią dla 
młodzieży „żywą lekcję” historii i pa-
triotyzmu.  

Uczniowie SP4 corocznie 
uczestniczą w miejskich obchodach 
świąt narodowych i ważnych wy-

darzeń historycznych. Opiekują się 
miejscami pamięci narodowej, biorą 
czynny udział w konkursach histo-
rycznych i wiedzy o swojej „małej oj-
czyźnie”.

Dnia 9 marca miała miejsce 
podniosła uroczystość. Pani Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie, mgr Elżbieta Niemczyk 
i  nauczyciel historii , j. polskiego, 
Pani mgr Barbara Boczula, zosta-
ły uhonorowane  Odznakami za Za-
sługi dla ZKRP i BWP.

Prezes Zarządu  K.M. ZKRP 
i BWP w Bielawie, Pan por. Broni-
sław Wilk, podziękował obu paniom 
za owocną współpracę, wręczył dy-
plomy uznania i tytuły Honorowych 
Członków Związku.

Autorka artykułu
mgr Barbara Boczula

Odznaczenia  za zasługi dla zKRP i BwP w Bielawie

Zawody narciarskie o Puchar Bukowej Chaty 
Narciarze z całego Dolnego Śląska walczyli w sobotę 26 marca o Pu-

char Bukowej Chaty. Były to już drugie zawody narciarskie, jakie w marcu 
odbyły się na terenie Jugów Parku. 

Tym razem narciarze mieli do pokonania na Rymarzu trudną, kilkusetme-
trową trasę slalomu giganta, z którą zmagało się czterdziestu zawodników i za-
wodniczek w kategorii open. Wśród kobiet najszybciej trasę pokonała Aleksan-
dra Groń, a wśród mężczyzn najlepszym zjazdowcem okazał się Janusz Groń. 

Jak zgodnie podkreślali uczestnicy zawodów, mimo że za oknem panuje 
kalendarzowa wiosna, to warunki na stoku Rymarz idealne nadają się do narciar-
skich zmagań. Każdy kto chciałby więc zasmakować wiosną białego szaleństwa, 
może przyjeżdżać na Jugów Park przez cały tydzień. Pokryty 70. centymetrową 
warstwą śniegu Rymarz, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
13.00 do 21.00, a w weekend od 9.00 do 21.00.      Łukasz Masyk 
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Uczniowie z klasy policyjnej, 
utworzonej w Zespole Szkół w Biela-
wie, gościli 16 marca w Komendzie 
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. 
To już tradycja, że zajęcia „wiedzy o 
policji” są realizowane cyklicznie w 
tutejszej Komendzie przez funkcjo-
nariuszy policji. Dzięki ich uprzejmo-
ści i dużemu zaangażowaniu takie 
spotkania są niezwykle ciekawe, a 
młodzież uczestniczy w nich z wiel-
kim zapałem.

Ostatnie spotkanie przybliży-
ło uczniom bardzo ważną i zarazem 
niebezpieczną tematykę dla poli-
cjantów, jaką są zasady legitymowa-
nia, zatrzymania i kontroli osobistej. 
Poza teoretyczną częścią spotkania, 
młodzież mogła wspólnie z policjan-
tami poćwiczyć wszystkie techniki. 
Taki charakter zajęć stwarza dosko-
nałą szansę na szybkie i trwałe przy-
swojenie wiedzy. 

Wcześniej uczniowie uczestni-
czyli już dwukrotnie  w podobnej for-
mie zajęć.  Podczas pierwszej lekcji 
zrealizowanej w KPP w Dzierżoniowie 
poznali podstawowe środki przymusu 
bezpośredniego, w jakie wyposażony 
jest policjant, ich zastosowanie oraz 
prawne podstawy ich użycia. Ucznio-
wie zapoznali się również ze sprzę-

tem, w który wyposażony jest poli-
cjant z Nieetatowych Pododdziałów 
Policji  (NPP), biorący udział w zabez-
pieczaniu różnego rodzaju manifesta-
cji czy meczów. W ramach drugich 
zajęć uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach z podstawowych technik samo-
obrony. Instruktorzy, którzy prowadzi-
li ćwiczenia to funkcjonariusze służb 
mundurowych i członkowie Polskiej 
Federacji Dalekowschodnich Sztuk 
Walki. Zajęcia te były dużym wyzwa-
niem dla młodzieży Zespołu Szkół w 
Bielawie, ponieważ większość z nich 
pierwszy raz uczestniczyła w takiej 
formie ćwiczeń. Mimo to były one nie-
zwykle interesujące, gdyż pokazały 
praktyczną stronę przygotowania po-
licjantów do służby. 

Dokładnie siedem miesięcy 
temu w Zespole Szkół w Bielawie 
powstała przy współpracy z Komen-
dą Powiatową Policji w Dzierżonio-
wie, pierwsza w naszym powiecie 
klasa policyjna. Rosnące zaintere-
sowanie pracą w służbach mundu-
rowych, atrakcyjność takich zawo-
dów jak policjant, strażnik miejski itp. 
sprawia, że chętnych do klasy, która 
realizuje dodatkowe treści z zakresu 
prawoznawstwa i wiedzy o policji z 
pewnością nie będzie brakować.

Zajęcia dla uczniów na Komendzie Policji

Na ten koncert, który odbywa 
się raz w roku od 6 już lat, czekają 
mieszkanki Bielawy w Dniu Kobiet 
i stawiają się tłumnie. Sala Teatru 
Robotniczego bielawskiego MOKiS-
-u pęka w szwach, a na scenie po-
jawiają się mniej lub bardziej znani 
panowie, którzy dla pań śpiewają, 
recytują – jest to taki sympatyczny 
„Kwiatek dla Ewy”.

Tegoroczny koncert bardzo się 
podobał. Rozpoczął go, śpiewając i 
grając na gitarze Wacław Wiliński, 

który do swojego tekstu wykorzystał 
znaną Malagenię. O tym co by wy-
czyniał, gdyby był bogaty, zaśpiewał 

Paweł Piróg (znana aria ze „Skrzyp-
ka na dachu”). Przepiękne „Adagio 
Cantabile” z repertuaru Wojciecha 

Kordy wykonał Włodzimierz Chmu-
ra - „Powiedz wietrze kto mi ją skradł 
i dlaczego już jej nie ma tu i dlacze-

go znów jestem sam”. 
O szukaniu ducha 21 
gram i karmieniu się 
miłością” w rytmie 
hip hopu wystąpił Pa-
tryk „Gładki” Gła-
dysz, którego delikat-
nie wspieraj tata Jan 
- „Pamiętam pierw-
szy raz nas dwoje 
zobacz, chciałem tyl-
ko patrzeć i słuchać 
Twoje słowa”. O ko-
łysaniu spraw między 
ciszą a ciszą, kiedy 
nikomu się już nie wierzy, zaśpiewał 
Aleksander Styrcz - „a ja czekam i 
czekam i czekam i tylko ciebie wciąż 
wołam, ciebie wzywam z daleka”. 
Podczas gdy kiedyś Robert Gawliń-
ski skupił się tylko na biuście „Baśki”, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Marek Pyziak podszedł do 

sprawy kompleksowo i wyśpiewał, 
że „Bacha to po prostu fajna lacha” 
(bardzo tym połaskotał moje ego – 
przyp. autorki).

Tym ra-
zem w koncercie 
nie mógł wziąć 
udziału burmistrz 
Ryszard Dźwi-
niel, ale dyrektor 
MOKiS-u odczy-
tał przekazane 
Paniom życze-
nia, do który do-
łączono piosenkę 
w wykonaniu Łu-
kasza Pawlaka, 
który oferował 
Paniom nowe ży-
cie na śniadanie 
i prosił, by nie bały się szczęściem 
nakruszyć i wypełniły nim podusz-
ki. Robert Letniowski był bardziej 
stanowczy i przestrzegł Panie przed 

nadmiernym dokazywaniem i wyraź-
nie zaznaczył, że nie tak łatwo sto-
pić serca jego lód. Tragedię przeżył 

Jarosław Florczak, który 
w stanie wskazującym po-
siadł za żonę niejaką Ziu-
tę, a teraz płaci za swoje 
błędy i przegrane życie, 
prawie się chłopina popła-
kał. Bartek Brzeziński, 
ponoć uczeń dzierżoniow-
skiego liceum zapewnił, 
że kocha wszystkie bru-
netki i blondynki i gotów 
je wszystkie całować. Po-
seł Tomasz Smolarz wy-
kazał wiele zrozumienia 

dla kobiety, którą pokochał, a ona 
go rzuciła, uznając, że postąpiła „jak 

O miłości, tęsknocie, wspomnieniach i … śniadaniu do łóżka
- tylko dla Pań

to dziewczyna”. Z pewnością wiel-
ką niespodzianką był występ ks. 
Krzysztofa Pełecha – proboszcza 
parafii Ducha Świętego, który za-
śpiewał o zatańczeniu się w sobie 
do lata i bez końca.

Były i wiersze. Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady Miej-

skiej Bielawy przeczytał piękny 
„Romans” Bolesława Leśmiana 
o parze żebraków, którzy po-
kochali się nagle na rogu ulicy 
i nie było uboższej w mieście 
tajemnicy. Senator Stanisław 
Jurcewicz zastanawiał się nad 
portretem dziewczyny i doszedł 
do wniosku, że naprawdę nie 
wie jaka jest, ale gotów unosić 
jej zapach snu, rysunek ust i 
barwę słów. Z kolei Rafał Brze-
ziński – dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w przepięk-

nych słowach autorstwa Zbigniewa 
Kalki docenił znaczenie i wszelkie 

zalety Pań - „Bo jesteś śpiewem o 
poranku, bo jesteś tkliwa i kochana, 
bo jesteś kwiatem w wiosny wianku, 
bo jesteś, padam na kolana”.

Dla Pań wystąpili także redak-
torzy Radia Sudety i zaprezentował 
się kabaret POMIESZANI.

Na zakończenie koncertu wy-
stąpili dwaj staruszkowie – recy-
dywiści (Jarosław Florczak i Jan 
Gładysz), którym u schyłku życia 
pozostały już tylko wspomnienia, bo 
dziewczyny, które kiedyś kochali po-
wychodziły już dawno za mąż, a im 
przyszło trzymać samotny kurs, choć 
czasami coś w ich sercach jeszcze 
drgnie i nawet ktoś wpadnie w oko. 

Super koncert, wspaniała za-
bawa, ale jak to u Panów bywa – nic 
za darmo. Teraz z okazji Ich święta, 
które przypada we wrześniu, doma-
gają się koncertu od Pań. Chyba, 
moje Panie, musimy coś z tym zrobić.

         Barbara Lesiewicz

W niedzielę 20 marca MOKiS 
rozbrzmiewał cudownymi dźwięka-
mi muzyki Gospel, a to wszystko za 
sprawą 50 osobowej grupy rozśpie-
wanych warsztatowiczów. 

19 i 20 marca trwały w Biela-
wie Warsztaty Gospel, zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Eduka-
cji Artystycznej Fart. W warsztatach 
uczestniczyli: dzieci, młodzież i do-
rośli z naszego powiatu. Warszta-
ty miały formę otwartą i każdy mógł 
wziąć w nich udział. 

Gospel to po angielsku Ewan-
gelia. Muzyka ta powstała wśród 
czarnoskórych, niewolniczych spo-
łeczności w Stanach Zjednoczo-
nych. Gospel jest wyrazem ich ra-
dości i nadziei na wieczne i pełne 
radości życie z 
Bogiem. 

Warsz ta -
ty były prowa-
dzone przez pa-
nią Agnieszkę 
Górską-Toma-
szewską, dy-
rygenta Chóru 
Gospel Joy z 
Poznania oraz 
jej chórzystów 
i muzyka. W 
ciągu wspania-
łych dwóch dni 
śpiewu, tańca, 
refleksji i prób, 

Niesamowite Warsztaty Gospel

które pozostaną na długo w pa-
mięci uczestników, został przygo-
towany koncert składający się z 
polskich i angielskich utworów Go-
spel. Nie zabrakło tego najbardziej 
znanego „Oh Happy Day”. Chórzy-
ści i publiczność żywo reagowa-
li na wykonywane utwory gromki 
oklaskami i okrzykami. Jak podkre-
śliła prowadząca, pani Agnieszka, 
przeżyła w Bielawie wspaniałe dwa 
dni, a zaskoczyło ją to, że spotkała 
podczas warsztatów tak wielu uta-
lentowanych młodych ludzi, z któ-
rymi tak dobrze jej się współpraco-
wało.

Warsztaty były współfinanso-
wane przez Gminę Bielawa i Staro-
stwo Powiatowe.
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Szkoła Pod-
stawowa nr 10 z 
Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie 
to placówka pu-
bliczna, należąca 
do Dolnośląskiej 
Sieci Szkół Wspie-
rających Uzdolnie-
nia. W marcu 2011 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało szkole certyfikat 
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.  

Szkoła szczyci się wieloletnimi wzorowymi tradycjami 
oświatowo- wychowawczymi. Przygotowujemy dzieci do sys-
tematycznej nauki, do rozwijania i udoskonalania swojej oso-
bowości, zainteresowań oraz uzdolnień. Podstawą naszego 
działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazy-
wanie wiedzy naszym uczniom. Szanujemy prawo każdego 
młodego człowieka do oryginalności i kreatywnego myślenia, 
do samorealizacji. Organizacja naszych działań w dużej mie-
rze opiera się na zgodnym współistnieniu, zgodnej współpracy 
nauczycieli, uczniów, rodziców.

Szkoła oferuje, między innymi:
- przyjazną uczniom i rodzicom atmosferę,
- naukę dwóch języków- języka angielskiego i języka nie-

mieckiego (w razie potrzeby także- 
-języka rosyjskiego),
-wszystkie dzieci są objęte nieodpłatnymi zajęciami z pły-

wania  
-pomoc pedagoga i psy-

chologa,
- zajęcia wyrównawcze,
- koła zainteresowań,
- konkursy, olimpiady, za-

wody,
- wycieczki, „zielone szko-

ły”, obozy sportowe, ogniska, 
koncerty muzyczne, spotka-
nia teatralne,

- wysoko wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną.

W naszej szkole działa 
wiele kół zainteresowań: wo-
kalne, taneczne, teatralne, 
polonistyczne, krasomów-
cze, biologiczne, plastyczne, 

historyczne, redakcyjne, Młodego Europejczyka, informatycz-
ne, koła matematyczne, SKS (koszykówka, piłka nożna, siat-
kówka, piłka ręczna).

Nieodpłatnie prowadzone są dodatkowe zajęcia dla 
uczniów mających problemy z ortografią, czytaniem ze zro-
zumieniem, z matematyką, językiem obcym. Także zajęcia te-
rapeutyczne.

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
znajduje się w dwóch pięknych, wyremontowanych budyn-
kach, w centrum Bielawy. W szkole są przestrzenne, bardzo 
dobrze wyposażone klasy ( w wielu jest wysokiej klasy sprzęt 
audio-wizualny), dwie sale gimnastyczne, czytelnia, bibliote-

ka, nowoczesne pracownie komputerowe. Przy szkole rozcią-
ga się nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy. Są tu: bo-
isko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, bieżnie, miejsce 
na ognisko i grilla, na występy artystyczne (amfiteatr), ogró-
dek (tu bywają lekcje przyrody). Obok szkoły znajduje się kry-
ta pływalnia.

W szkole funkcjonują, między innymi: stołówka szkol-
na (oferuje tanie i smaczne domowe obiady), sklepik szkolny, 
świetlica. 

Uczniowie naszej szkoły rokrocznie odnoszą najwyższe 
sukcesy, zdobywają nagrody na olimpiadach, konkursach, za-
wodach sportowych - także na tych o zasięgu ogólnopolskim, 
międzynarodowym. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie znana jest w województwie dolnoślą-
skim, w kraju i za granicą przede wszystkim z osiągnięć wo-
kalnych, recytatorskich, sportowych, aktorskich, tanecznych, 
matematycznych.

Absolwent naszej szkoły potrafi:
-uczyć się ze zrozumieniem,
-powiązać naukę z praktyką,
-aktywnie i pożytecznie spędzać czas,
-komunikować się i współpracować z innymi,
-dostrzegać swoją wartość, dbać o własny rozwój,
-dostrzegać i cenić takie wartości jak: wiedza, przyjaźń, dia-

log, godność, piękno. 

Sześciolatku! Siedmiolatku!
Zapraszamy  do nas. W bielawskiej „Dziesiątce” na pew-

no przeżyjesz  najlepiej szkolne lata, rozpoznasz i rozwiniesz 
Swoje zainteresowania i uzdolnienia.

„SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”
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Grand Prix dla Emilii Hamerlik
18 marca we Wrocławiu odbyła się gala finałowa XIX Ogólnopolskie-

go Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. W festiwalu wzięło udział 140 wy-
konawców z całej Polski, w tym 7 solistów i zespół z Bielawy.  

Jury, składające się z wykładowców języków obcych i muzyków, po-
stanowiło przyznać GRAND PRIX – Emilii Hamerlik (G2), w kategorii klas 
4-6 - wyróżnienie Weronice Makowskiej (SP10), a w kat. zespól wokalny 
- III m-ce zespołowi Fall In Love (SPiT Fart).

 Gratulujemy!!!!

Młody, przystojny i utalento-
wany – tak krótko można przedsta-
wić Zbigniewa Masternaka, pisa-
rza, autora scenariuszy filmowych 
i dramaturga. Pochodzi z małej wsi 
Piórków w Górach Świętokrzyskich, 
która liczyła raptem siedemnaście 
chałup. Od małego uważany był w 
swojej wsi za odmieńca. W wieku 
czterech lat przeczytał mitologię i 
„Krzyżaków”, a kiedy miał siedem 
lat napisał bajkę o starożytnej Spar-
cie. Potem zaczął grać w piłkę, żeby 
nie być zupełnie odrzuconym przez 
rówieśników. Grał w piłkę coraz le-
piej, ale kontuzja kolana wykluczyła 
wszelkie marzenia o zostaniu wy-
bitnym piłkarzem. A literatem mógł 
jeszcze zostać, chociaż ojciec nie 
wierzył w słowo drukowane, za to 
dziadek rozbudził w nim chęć szu-
kania innego świata, który „istnie-
je gdzieś bardzo daleko, za ostat-
nim płotem świętokrzyskiej wiochy i 
warto go zobaczyć, a może nawet 
opisać”.

Więc wyruszył w świat. Stu-
diował najpierw prawo w Lublinie, 
ale oblał egzamin z prawa rzym-

skiego i bał się przyznać matce, 
która zawsze chciała, żeby został 
kimś ważnym w życiu. Wyjechał do 
Wrocławia, gdzie studiował poloni-
stykę. 

Pierwszą książką, którą napi-
sał było „Księstwo”. Powieść opo-
wiadająca o młodości autora spę-
dzonej w Górach Świętokrzyskich, 
wydana została później przez wy-
dawnictwo Zysk i S-ka pod tytułem 
„Niech żyje wolność”. Książka stano-
wi pierwszą część wielotomowego 
cyklu powieściowego. Dotychczas 
ukazały się trzy księgi z tego cyklu: 
„Niech żyje wolność” (2006), „Chmu-
rołap” (2006), „Scyzoryk” (2008), na 
podstawie których reżyser Andrzej 
Barański kręci w  Górach Święto-
krzyskich film „Księstwo”. Masternak 
jest też współautorem książki „Kino 
polskie 1989-2009. Historia krytycz-
na” oraz noweli filmowej „Jezus na 
prezydenta”.

W 2005 roku na podstawie 
opowiadania „Stacja Mirsk” (pierw-
szy rozdział powieści „Scyzoryk”) 
powstał film, którego Zbigniew Ma-
sternak był współproducentem. 
Obraz ten otrzymał Grand Prix na 
IX Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym „KRAKFFA”, był emitowany 
w Telewizji Kino Polska, w Canal 
Plus.

Obecnie Zbigniew Masternak 
przygotowuje dwie kolejne powieści 
z cyklu „Księstwo”, scenariusz filmu 
fabularnego „Transfer” (wspólnie z 
Jackiem Raginisem i Kubą Wasia-
kiem) o tematyce piłkarskiej oraz 
13-odcinkowy serial „Zielony Pa-
rasol” (wspólnie z Jackiem Ragini-
sem).

14 kwietnia (czwartek) o 
godz. 17:00 w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej przy ul. Stefana Że-
romskiego 43 odbędzie się spo-
tkanie autorskie ze Zbigniewem 
Masternakiem, na które zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych 
postacią i twórczością pisarza.        
Wstęp wolny.

  Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna

Spotkanie autorskie ze zbigniewem masternakiem

Pippi wchodzi na pokład
Astrid Lindgren
Książka dźwiękowa
Czyta: Edyta Jungowska
Nośnik: 1 CD
Format: mp3
Łączny czas nagrania: 3 godziny
Pippi woli zostać piratem niż ele-

gancką damą, a wakacje kocha bardziej 
niż tabliczkę mnożenia. Uwielbia robić 
niespodzianki i nie pozwoli skrzywdzić 
słabszego. Teraz szykuje się do drogi, 
bo do portu zawinęła „Podfruwajka” i 
właśnie Pippi wchodzi na pokład.

Do zabawy z Pippi zaprasza Edyta 
Jungowska. Jej ciepły i pełen charakteru 
głos wydaje się być stworzony do opowie-
ści o tej szalonej i dzielnej dziewczynce.

Miejska Biblioteka Publiczna

Z teki audioteki
Książka dźwiękowa dla dzieci i młodzieży

Szatan z siódmej klasy
Kornel Makuszyński
Książka dźwiękowa
Czyta: Wojciech Malajkat
Nośnik: 1 CD
Format: mp3
Łączny czas nagrania: 
9 godzin 13 minut
Który z chłopców nie pragnął po-

czuć się przez moment Sherlockiem 
Holmesem? Niezwykle inteligentny i 
szlachetny siedemnastoletni Adam Ci-
sowski pokazuje, że każdy może nim 
zostać. Opowieść pełna trzymających 
w napięciu przygód, napisana z nie-
zwykłym humorem, do dziś nie traci nic 
ze swej świeżości. Od czasu ukazania 
się tej arcyważnej książki w 1937 roku, 
cieszy się ona niesłabnącą popularno-
ścią. Po wielekroć wznawiana, trzy-
krotnie zekranizowana, wielokrotnie 
przenoszona na scenę teatralną. Teraz 
również do wysłuchania w doskonałej 
interpretacji Wojciecha Malajkata.

Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
Książka dźwiękowa
Czyta: Magdalena Różczka
Nośnik: 1 CD
Format: mp3 

Klasyka literatury dla dzie-
ci i młodzieży o rudowłosej Ani, 
dziewczynce o nieprzeciętnym 
temperamencie i wybujałej fanta-
zji. Nie starzejący się międzynaro-
dowy bestseller, od lat zyskujący 
nowe rzesze wiernych czytelni-
ków – teraz w wersji audio w zna-
komitej interpretacji Magdaleny 
Różczki.

W wieku przedszkolnym dziec-
ko staje się dociekliwe oraz na swój 
sposób uparte w działaniu i pozna-
waniu. Ten okres w rozwoju dziecka 
charakteryzuje się nieograniczonym 
potencjałem twórczym, pomysło-
wością i naturalną kreatywnością. 
Rozwojowi aktywności poznawczej 
służy zabawa, a zwłaszcza zabawa 
badawcza. Jest ona jednym z rodza-
jów spontanicznej działalności zwią-
zanej z operowaniem przedmiota-
mi, odkrywaniem ich i poznawaniem 
związków i zależności między nimi.

Dzieci noszą w sobie wyjątko-
wą ciekawość świata i stawiają mnó-
stwo pytań, by móc go poznawać. 
W takim właśnie doświadczeniu 
uczestniczyły dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 7 „Kubusia Puchat-
ka” w Bielawie, które wraz ze swo-
imi rodzicami wzięły udział w turnieju 
pod hasłem „Mały badacz przyrody”, 
zorganizowanym przez nauczycielki: 
Lucynę Szady i Justynę Grzesiak. 

Drużyny, w których skład 
wchodzili: dziecko i rodzic z każdej 
grupy, rywalizowały w różnych kon-
kurencjach, oczywiście rywalizacja 
ta oparta była wyłącznie na dobrej 
zabawie. Zadania podzielone były 
na te przeznaczone tylko dla rodzi-
ców, tylko dla dzieci lub wspólne. 
W przerwie między konkurencjami 
reszta dzieci z przedszkola, która 
kibicowała drużynom, miała okazję 
sprawdzić swoją wiedzę rozwiązu-
jąc zagadki przyrodnicze. Uczestni-
cy turnieju podjęli następujące za-
bawy badawcze: mieszanie kolorów, 
dmuchanie balona w butelce, zbie-
ranie papierków balonem, co pływa? 

„Mały badacz przyrody”
co tonie?, fruwające piłeczki, zaba-
wa z magnesem. Były emocje… ale 
przede wszystkim uśmiech na twa-
rzy uczestników, którzy z wielką chę-
cią i zaangażowaniem wcielili się w 
rolę badaczy, chcących odkryć cie-
kawe zjawiska. Jak w każdym turnie-
ju przystało, za każdą konkurencję 
przyznawane były punkty, które po 
przeliczeniu wyłoniły zwycięską dru-
żynę. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz paczki z 
niespodzianką.

Dziękujemy rodzicom: p. Ka-
mili Klusek, p. Justynie Smoliń-
skiej, p. Monice Żukowskiej, p. 
Annie Pazdan, p. Wiolecie Zasta-

wie, p. Monice Radziemskiej, za 
wspólną zabawę w małych i dużych 
badaczy.

Przy okazji zachęcamy wszyst-
kich do podejmowania tego typu za-
baw, które rozwijają wyobraźnię, my-
ślenie, a dziecko w sposób czynny 
i w dużej mierze samodzielny zdo-
bywa doświadczenie umysłowe. A 
na koniec zabawa dla wszystkich: 
mamy do dyspozycji balon, rurkę do 
napoju oraz pustą butelkę. Spróbuj-
cie nadmuchać balon w butelce. Po-
wodzenia. 

Justyna Grzesiak –
naucz. Przedszkola Publicznego Nr 7 

„Kubusia Puchatka” w Bielawie.

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, 
ale surowego metalu;
 dopiero pilna praca go obrobi
 i wartość mu szlachetną nada”

W Ekologicznej Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie  z okazji 
pierwszego dnia wiosny odbyła się 
impreza  pod hasłem „Mam talent”. 
Była ona powiązana z ogłoszonym 
przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej  Rokiem Odkry-
wania Talentów.  

A czym jest ta-
lent? Najprościej mó-
wiąc mieć talent, to ro-
bić z łatwością to, co 
jest trudne dla innych, 
dlatego chcieliśmy 
zachęcić uczniów do 
pokazania, czym zaj-
mują się po lekcjach, 
jakie mają hobby, 
czym się pasjonują. 

Uczniowie  podzielili się na 
kilkanaście grup według własnych 
zainteresowań. W ciągu trzech 
godzin lekcyjnych poszczegól-
ne grupy przygotowywały pokazy 
swoich talentów. Kulminacyjnym 
punktem imprezy były prezenta-
cje grup. 

Na scenie podziwiać mogliśmy 
talenty wokalne, taneczne, sportowe 
(zapasy, judo, piłkarskie), plastycz-
ne, aktorskie, odbył się też pokaz 
mody i fryzur wiosennych.

Dobra zabawa, uśmiech i radość 
towarzysząca wszystkim zarówno pod-
czas trzygodzinnych przygotowań, jak 

i podczas pokazów sprawiła, że 
impreza była bardzo udana.

W tym dniu każdy uczeń 
mógł zaprezentować to, co lubi 
i robi najlepiej, z pasją, mógł 
odkryć swój talent i pochwalić 
się szerszej publiczności, po-
kazać się z innej strony. Łącz-
nie na scenie zaprezentowało 
się 300 uczniów – i to jest naj-
większy sukces!

Anna Kuś–Smaga, Beata 
Kudyra

SIÓDEMKOWE TALENTY
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LAS ŻYWYCH TRUPÓW – reż. Mariusz Wirski 
Animacja poklatkowa. Z wojskowej ciężarówki wypa-

da beczka z tajemnicza substancją. Substancja wylewa się 
i wsiąka w ziemię. Jak się okazuje w tym miejscu funkcjono-
wał kiedyś cmentarz.

NA JAGODY - reż. Radosław Staszewski
 Trzech przyjaciół ze szkolnej ławy organizuje po la-

tach spotkanie na „łonie natury”. Do rozmów przy ognisku 
dołącza miły gajowy, który opowiada im o historii jaka wyda-
rzyła się kiedyś w okolicy.

GŁOWA DO KOCHANIA ( Head to love ) – reż. Van 
Kassabian ( kooprodukcja POL -USA ) 

Młody artysta zakochuje się w portrecie nieznanej ko-
biety, który wykonany jest sprayem na murze. Po kilku dniach 
spotyka autora graffiti, ten zaprasza go do swojej pracowni. 

KRWAWY KSIEŻYC – reż. Błażej Kujawa 
Piękna księżycowa noc. Piękna ona. Piękny on. Piękny sa-

mochód. Ale nie wszystko jest takie piękne jakby się mogło wy-
dawać.

DAR – reż. Jakub Brzękowski
Życie studenta podczas egzaminów, jak wiadomo, 

bywa bardzo ciężkie. Imprezy, dziewczyny a tutaj praca do 
napisania. Wszystko może się zmienić jeśli w ręce studenta 
trafi magiczny gadżet wypełniony tuszem. 

Kilkadziesiąt filmów z Polski i zza granicy. Produkcje amatorskie 
i filmy studentów szkół filmowych. Wszystkie podszyte nutą tajemniczo-
ści i strachu. Festiwal Niezależnych Filmów Fantastycznych i Horrorów-
zaprasza wszystkich miłośników tych gatunków na niezależną ucztę fil-
mową. Prezentacje filmowe będą odbywać się w sobotę 9 i niedzielę 10 
kwietnia. Również w niedzielę w godzinach popołudniowych odbędzie 
się uroczysta gala: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród najlepszym 
twórcom. Dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, którzy chcą rów-
nież rozpocząć przygodę z filmem, organizatorzy zabezpieczyli możli-
wość udziału w warsztatach filmowych. Zajęcia prowadzone będą przez 
osoby, które spędziły wiele dni na planach filmów i popularnych seriali 
oraz specjalistów od kreowania obrazu i języka filmu.  Warsztaty z cha-
rakteryzacji poprowadzi Agata Czyżewska – pracująca nad wszelkimi ra-
nami w serialu „Fala zbrodni”.  Warsztaty z montażu poprowadzi Adam 
Kwiatek ( również juror konkursu festiwalu ) - montażysta seriali „Nazna-
czony”, „Przystań”, „Ratownicy”. Warsztaty z efektów specjalnych prowa-
dzone będą przez twórcę reklam, teledysków i niezależnych projektów 
filmowych Stanisław Mąderek, znany z projektu „Stars in black”. Udział w 
warsztatach to koszt 10 zł za jedne. ( info. 74 83 35 333 )

Podczas festiwalu odbędzie się również pierwsza, publiczna pre-
zentacja fragmentów niezależnej produkcji fantasy pt. „Drużyna”. Projekt 
zakłada realizację serialu, który byłby prezentowany w internecie. Re-
alizowany jest przez osoby zawodowo pracujące przy produkcjach fil-
mowych ( reżyserem jest Szymon Szymański pracujący na co dzień w 
wytwórni EUROCOM ). Reszta to zapaleńcy, ludzie związani z grami te-
renowymi i grupami szermierskimi. Nie brakuje również aktorów o zna-
nych nazwiskach. Produkcja realizowana jest na zasadzie „non profit”, 
czyli zupełnie za darmo. Pierwsze rezultaty można już zobaczyć oglą-
dając trailer filmu ( dostępny np. na stronie http://www.youtube.com/
watch?v=1TdXP-tiMqU). Po prezentacji odbędzie się spotkanie z twórca-
mi, którzy opowiedzą o projekcie i możliwościach wzięcia w nim udziału.

Najważniejszą częścią festiwalu jest jednak konkurs. W tym 
roku jest on podzielony na konkurs główny festiwalu i konkurs Fanta-
stycznie Nakręcone Słowa, do którego trzeba zrealizować film na pod-
stawie opowiadania polskiego, współczesnego autora SF lub horror. 
Filmu oceniać będzie jury w składzie: 
Krzysztof Spór – Redaktor Naczelny portalu filmowego STOPKLATKA
Robert Gonera – aktor,  
Grzegorz Mostowicz-Gerszt – aktor 
Maciej Parowski – pisarz, scenarzysta, twórca kultowego komiksu 
„Funky Koval”, redaktor NOWEJ FANTASTYKI
Adam Kwiatek – ( wspomniany wyżej ) montażysta filmowy

Zapraszam serdecznie wszystkich miłośników niezależnego fil-
mu. Wstęp na dwa dni festiwalowe to symboliczne 4 zł. Wraz z kar-
netem wejściowym otrzymacie państwo kartę do głosowania, celem 
przyznania nagrody publiczności. Wśród oddanych kart, rozlosowane 
zostaną atrakcyjne nagrody. UWAGA: Ze względu na charakter festi-
walu wstęp dla osób powyżej 15 roku życia.

Współpracują: portal filmowy STOPKLATKA, wydawnictwo FABRYKA 
SŁÓW, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego ( fundator nagrody publiczności).

Festiwalowi patronują portale: STOPKLATKA, FILMFORUM, 
HORROR COM., DOBA PL, LŚNIENIE, SCIENCE FICTION - FAN-
TASY I HORROR, KINO AMATORSKIE PL,oraz TYGODNIK DZIER-
ŻONIOWSKI i WIADOMOŚCI BIELAWSKIE.

Ze względu na czas związany z przygotowaniem Wiadomości 
Bielawskich do druku (filmy konkursowe nadal spływają) przedstawio-
na lista i opisy filmów to efekt pierwszej eliminacji. Lista wszystkich 
zakwalifikowanych filmów znajduje się na stronie www.efha.pl .  

Fes „eFHa Festiwal” 2011
WOJNY KOSZYCZKOWE – reż. Grzegorz Kowalczuk
Drugi świat, równoległa rzeczywistość czyli surrealistycz-

na wariacja filmowa z Alicją w krainie czerwonego kapturka.  

LEGENDA O CZARCIEJ ŁAPIE – reż. Agnieszka Ko-
sińska i Michał Wojtasik

Animacja komputerowa. Historia, która podobno wy-
darzyła się w lubelskim sądzie w XVII wieku. Pewna wdowa 
zostaje niesłusznie oskarżona i rzuca klątwę na sąd. W sali 
rozpraw pojawia się ….

TAM I Z POWROTEM – reż. Michał Baczuń
Film powstał na motywach opowiadania Janusza Zaj-

dla. Nieuleczalnie chory mężczyzna postanawia poddać się 
hibernacji. Kiedy zostaje wybudzony okazje się, że minęło 
więcej czasu niż zaplanowano, a przyczyną tego jest nie-
oczekiwanie wielka liczba hibernowanych osób. 

MYSTIC GAME – PRZEBUDZENIE – reż. Jakub 
Brzękowski 

To miała być trylogia, ale powstała tylko jej druga 
część. Siły ciemności uwalniają się z gry i wciągają w nią 
kilku młodych graczy. Aby przeżyć w wirtualnym świecie i 
uratować swojego guru muszą stoczyć wiele walk z wyko-
rzystaniem świetlnych mieczy. 

POKÓJ - reż. Marek Kurzok
Noc. Chory na astmę chłopiec sam w pokoju..............
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PROTEST RZEMIEŚLNIKÓW 
ZRZESZONYCH W BIELAWSKIM CECHU

11. marca br. podczas Walnego Zgromadzenia 
Członków Cechu Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie, Cech działając w imieniu bielawskiego 
środowiska rzemieślniczego, wyraził stanowczy sprzeciw 
wobec decyzji Rządu o ograniczeniu wydatków z Fundu-
szu Pracy na wspomaganie pracodawców zatrudniają-
cych młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe pracowników młodo-
cianych jest od lat uważane za najlepszą formę organi-
zacji nauki zawodu, zarówno w systemie szkolnych, jak 

i pozaszkolnym. Obecnie trwają prace nad reformą kształcenia zawodowe-
go – systemu, który w założeniach ma dużą szansę odbudować zniszczone 
kilka lat temu szkolnictwo zawodowe. Ograniczenie środków budżetowych 
z Funduszu Pracy na rok 2011 związany z pokryciem kosztów dotyczących 
refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek opłacanych za pracowników 
młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego jest zda-
niem całego środowiska rzemieślniczego z powiatu dzierżoniowskiego, jak i 
z całej Polski niczym innym, jak ograniczeniem możliwości pobierania nauki 
u pracodawcy. Należy pamiętać, że takie podejście Rządu związane z ogra-
niczeniem wydatków na Fundusz Pracy (fundusz, który tworzą pracodawcy) 
skutkować będzie nie odbudową szkolnictwa zawodowego w Polsce, ale jego 
dalszym upadkiem. Kompletnie niezrozumiałe jest to, że z jednej strony rząd 
wprowadza reformę oświaty, twierdząc, że odbudowa szkolnictwa zawodo-
wego w Polsce jest dla kraju priorytetem, mówi się o stworzeniu dodatkowych 
zachęt m.in. finansowych dla pracodawców, a z drugiej strony ogranicza się 
środki na ten cel (wstrzymanie refundacji).

W obecnym stanie demograficznym niezwykle ważnym staje się za-
chęcenie młodzieży do nauki w zawodach rzemieślniczych i robotniczych 
oraz motywowanie właścicieli przedsiębiorstw do podejmowania dodatko-
wego zadania w postaci przekazywania wiedzy i umiejętności związanych 
z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Problemem i dużym ryzykiem 
dla polskiej gospodarki, jest również fakt, że Niemcy chcąc pozyskać wy-
kwalifikowaną kadrę fachowców, oferują młodzieży po szkole gimnazjalnej 
korzystne warunki zdobycia zawodu – zakwaterowanie, kurs języka nie-
mieckiego oraz stypendium w wysokości min. 750 euro. W związku z po-
wyższym oczywisty staje się fakt, że młody człowiek wybierze kształcenie 
zawodowe u naszych zagranicznych sąsiadów, a Polska pozostanie w naj-
bliższych latach bez specjalistów. Stąd dziwi nas podejście polskiego Rzą-
du do kształcenia zawodowego. Polska zamiast brać przykład z Niemców 
i zachęcać młodzież do pozostania w kraju, poprzez refundowanie stypen-
diów – blokuje możliwość kształcenia się młodych ludzi w zakładach rze-
mieślniczych, poprzez wstrzymywanie refundacji z Funduszu Pracy.

Cech jako organ założycielski i prowadzący od 2003 roku Zasadniczą Szko-
łę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jest 
przekonany, że utrzymanie dotychczasowych ograniczeń będzie w naszym rejo-
nie przyczyną całkowitego wstrzymania naboru uczniów do klas I w roku szkolnym 
2011/2012. I w tym miejscu należy zadać pytanie: co w takiej sytuacji poczną ro-
dzice dzieci, które będą chciały uczyć się zawodu, a żaden zakład pracy nie przyj-
mie do siebie na praktykę ich dziecka, w związku z brakiem refundacji.

Protest w sprawie wstrzymania refundacji dla pracodawców kształcą-
cych młodocianych pracowników, został złożony na ręce uczestniczącego w 
obradach Walnego Zgromadzenia Członków CRRiMP w Bielawie – Senato-
ra Stanisława Jurcewicza oraz Władz Miasta Bielawa – Burmistrza Mariusza 
Pacha i Przewodniczącego Rady Miasta Leszka Stróżyka. Pisemny protest 
skierowany został także do Elit Rządzących Państwem, jak i osób mających 
wpływ na politykę naszego kraju z prośbę o ponowne przeanalizowanie tak 
drastycznych decyzji w Funduszu Pracy, które tak naprawdę uderzają w pra-
codawców. Do protestu bielawskiego Cechu przyłączyła się także Izba Rze-
mieślnicza w Świdnicy oraz wiernie wspierająca środowisko rzemieślnicze – 
Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka, z oddziałem terenowym w Bielawie. Cech, 
jako organizacja zrzeszająca pracodawców, jest przekonany, że tego typu 
działania doprowadzą do tego, że za kilka lat na rynku pracy zaistnieje brak 
kadry wykwalifikowanych robotników do wykonywania poszczególnych za-
wodów. Wynikiem tego będą utrudnienia w prowadzeniu małych firm, w tym 
zakładów rzemieślniczych, a w konsekwencji nastąpi ich likwidacja.

Zarówno Senator, jak i Władze Miasta Bielawa, zobowiązali się zająć po-
pierające rzemieślników i wszystkich pracodawców stanowisko w tej sprawie, 
aby umożliwić realizację dotychczasowych form wsparcia pracodawców za-
trudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. 

    Katarzyna Wierzbicka
   Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

*****
Bielawa, dnia 23 marca 2011r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych 
i Jedności Rzemieślniczo - Kupieckiej przekazali nam do wiadomości prote-
sty dot. decyzji Rządu w sprawie ograniczenia wydatków z Funduszu Pracy 
przeznaczonych na wspomaganie pracodawców zatrudniających młodocia-
nych w celu przygotowania zawodowego.

Bielawa to 32 tysięczne miasto, w którym upadek przemysłu włókien-
niczego spowodował utratę pracy dla około 13.000 osób. Obecnie na tere-
nie miasta stopa bezrobocia sięga 23,3%.  Głównym źródłem utrzymania 
naszych mieszkańców są dochody z pracy w małych i średnich przedsię-
biorstwach, które zatrudniając niewielką liczbę osób,  potrzebują wykwalifi-
kowanej kadry. 

Władze miasta podejmują szereg działań w celu stworzenia nowych 
miejsc pracy. Dzięki ich staraniom w lutym 2010 roku, Rząd podjął decyzję 
o utworzeniu w Bielawie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

W celu ułatwienia młodym mieszkańcom naszego miasta zdobywa-
nia zawodu, w 2003 roku bielawski samorząd przekazał Cechowi Rze-
miosł Różnych budynek szkolny z przeznaczeniem na  ogólne kształcenie 
uczniów i naukę zawodu. Nauka praktyczna zawodu odbywa się natomiast 
w zakładach rzemieślniczych, w ramach umów o naukę zawodu. Wiąże się 
to z wieloma dodatkowymi obowiązkami i obciążeniami finansowymi rze-
mieślników.  

 Obawiamy się, że decyzja Rządu zniechęci pracodawców do zatrud-
niania młodocianych, a tym samym pozbawi młodych ludzi możliwości zdo-
bywania zawodu. Obecnie mamy  rzeszę ludzi z wykształceniem średnim 
i wyższym, dla których brakuje miejsc pracy zgodnych z ich kwalifikacjami 
i brak wykwalifikowanych rzemieślników, których potrzebują przedsiębiorcy 
tworzący nowe miejsca pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe,  popieramy protest.
     Z poważaniem

            Leszek Stróżyk          Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Miasta Bielawa
                 Bielawy

Do wiadomości:
Cech Rzemiosł Różnych
Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka

Legendy są to takie pałeczki w 
sztafecie pokoleń. Starsi przekazują 
młodszym, żeby nie zaginęła pamięć 
o tym, co kiedyś było, co się dawno, 
dawno temu zdarzyło – (…) z prośbą, 
żeby przekazali je następnym poko-
leniom. Bo najcenniejszym skarbem 
każdego narodu jest jego tradycja.                                                                                                                                 
Wanda Chotomska

Nasza „Mała Ojczyzna”, po-
dobnie jak inne regiony Polski, 
posiada swoje legendy i poda-
nia. Duch Gór, bielawskie skrza-
ty, Zielony Myśliwy, Nocny Strze-
lec, rycerz, który przez swój nałóg, 
stracił swoją ukochaną żonę-ru-
sałkę, siedmiu braci, co cały wiek 
przespali, to niektóre legendar-
ne sowiogórskie postaci. Chcąc 
je przybliżyć najmłodszym i nie-
co starszym czytelnikom, Miej-
ska Biblioteka Publiczna (MBP) w 
Bielawie przy ul. Stefana Żerom-
skiego 43 zorganizowała konkurs 
plastyczny dla wszystkich dzieci w 
wieku od 5 do 13 lat zatytułowany 
„Duch Gór i inne legendarne posta-
ci Gór Sowich na obrazkach”.

W dniu 24 marca w Dzia-
le Dziecięco-Młodzieżowym MBP 
doszło do spotkania podsumo-

wującego konkurs, na które zo-
stali zaproszeni: dyrektor MBP dr 
Rafał Brzeziński, jury w składzie: 
prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy (TPB) Ewa Glura jako 
przewodnicząca, Małgorzata Gre-
iner – nauczyciel Zespołu Szkół i 
Zdzisław Golmont – członek TPB, 
pracownik Działu Dziecięco-Mło-
dzieżowego i zarazem organiza-
tor konkursu Jolanta Matuszczak, 
laureaci wraz z opiekunami. Pod-
czas uroczystości wręczenia na-
gród przebiegającej w bardzo 
miłej i pogodnej atmosferze, w 
której uczestniczyło 55 osób, zo-
stała  również otwarta wystawa 
prac małych twórców.

Komisja konkursowa przy-
pomniała uczestnikom spotkania 
regulamin konkursu, kryteria oce-
ny oraz poziom artystyczny prac. 
Również poinformowała, że do 
Organizatora wpłynęły 83 prace 
plastyczne, z których wybrała 20 
najlepszych. Oto lista nagrodzo-
nych: Malwina Ubych (lat 5-PP3 
„Bajka”), Anna Chlebica (lat 7-NP 
Montessori), Lena Hyrlik i Piotr Ni-
ski (lat 6-NP Montessori), Jacek 
Wrona (lat 6-EPN), Ala Stachur-

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Konkurs plastyczny „Duch gór i inne legendarne postaci 

gór Sowich na obrazkach” –  rozstrzygnięty !!!

ska, Amelia Ubych i Hania Za-
rzycka (lat 6-PP3 „Bajka”), Marek 
Mroczkowski i Oskar Stankiewicz 
(kl.I-SP4 z OI), Weronika Jego-
row (kl.III-ESP7), Natasza Białek 
i Nikola Pichniarczyk (kl.III-SP10 
z OS), Izabela Czerwińska (kl.III-
-SP4 z OI), Weronika Krzesińska, 
Mateusz Kubiak i Karol Strej (kl.
IV-SP4 z OI), Patrycja Skwarek i 
Agnieszka Wierzbicka (kl.V-SP10 
z OS) oraz Radosław Boczoń (kl.
VI-SSP).

Laureaci zostali uhonorowa-
ni nagrodami książkowymi z serii: 
Młody obserwator przyrody, Ency-
klopedia dla Dzieci, Zadziwiający 
świat faktów, Ilustrowana biblio-
teka wiedzy. Te pięknie ilustrowa-
ne  publikacje, poruszające szeroki 
zakres tematów, pozwolą młodym 
czytelnikom znaleźć odpowiedzi 
na niemal wszystkie zadawane 
przez siebie pytania oraz będą mo-
gły zdobywać i pogłębiać wiedzę o 
otaczającym ich świecie. Dzieci z 
zainteresowaniem oglądały otrzy-
mane książki, z których były bar-
dzo zadowolone. 

Na zakończenie spotkania 
laureaci z dumą i radością poka-
zywali zebranym swoje prace i 
chętnie podawali tytuły legend Gór 
Sowich, m.in. o: bielawskich kra-
snoludkach, pochodzeniu nazwy 
Gór Sowich,  bazyliszku ze Świdni-
cy, pięknej Kindze i rycerzach-roz-
bójnikach. 

Ekspozycja sowiogórskich 
obrazków mieści się w Dziale 
Dziecięco-Młodzieżowym MBP 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43, 
na którą serdecznie zaprasza-
my. Na pewno dostarczą każde-
mu moc wspaniałych, niepowta-
rzalnych wrażeń oraz pozwolą 
na nowo odkrywać cudowną moc 
magicznego świata.

Autorom nagrodzonych prac 
gratulujemy. Wszystkim dzieciom i 
ich opiekunom dziękujemy za za-
interesowanie naszym konkursem 
plastycznym i zachęcamy do licz-
nego udziału w następnych kon-
kursach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Bie-
lawie.

       Jolanta Matuszczak

Dla Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie był to wy-
jątkowy dzień – w piątek 15 marca 
drużyna chłopców wraz ze swoim 
opiekunem, panem Stefanem Łu-
czyńskim odniosła historyczny suk-
ces w rozgrywkach piłki siatkowej 
klas szóstych. Uczniowie wykaza-
li się niezwykłymi umiejętnościami, 
chartem ducha i ogromną wolą wal-
ki. Dzięki temu pomyślnie przebrnęli 
przez eliminacje miejskie, powiato-
we i półfinał strefy wałbrzyskiej, zdo-
bywając w nich I miejsca. 

Na tym jednak nie kończy się 
pasmo sukcesów naszych „siódem-
kowych” mistrzów, którzy występo-
wali w składzie: Paweł Bajak, Mate-
usz Bortnik, Jakub Janicki, Dawid 
Januszewicz, Patryk Jędrychow-
ski, Kacper Majcher, Krystian Mu-
rawski, Nikolas Oleksak, Wiktor 
Paśnik, Bartłomiej Polakowski, 
Piotr Rozpędzik i Krystian Rycą-
bel. Uczniowie okazali najlepszymi 
również w Finale Strefy Wałbrzy-
skiej. Laury zwycięstwa zdobyli w 
mistrzowskim stylu, bowiem prze-
ciwnik nawet przez moment nie miał 
wątpliwości, że ma do czynienia z 
mistrzami. Chłopcy rozkoszowali się 
smakiem sukcesu podczas trwania 
całego finału, nie tracąc w nim nawet 
seta! Należą się im za to zasłużone 
brawa i gratulacje! 

Zwycięska drużyna siatkarzy 
z ESP7 wraz z opiekunem, panem 
Stefanem Łuczyńskim

W drodze do Finału Dolnoślą-
skiego młodzi sportowcy pokonali 
wielu wymagających przeciwników:

- w powiecie : SP 10 Bielawa 
, SP 9  Dzierżoniów  i  SP  Piława 
Górna,

HISTORYCZNY SUKCES MŁODYCH SIATKARZY Z SIÓDEMKI !!!

- w półfinale  strefy: SP 1 Lą-
dek Zdrój i SP 1 Ząbkowice Śląskie ,

 - w  finale strefy: SP 12 Wał-
brzych i SP 3 Głuszyca .

W sporcie obowiązuje zasada, 
że gra się na tyle, na ile pozwala ry-
wal. Siatkarze z Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7 nie odpuścili 
nawet na chwilę, gdyż konkurencja 
była silna. Przez cały czas trwania 
rozgrywek „siódemkowa” drużyna 
była jednak niezwykle zdetermino-
wana i nastawiona na sukces. 

Obecnie młodzi sportowcy 
przygotowują się pod czujnym okiem 

nauczyciela wychowania fizycznego 
- pana Stefana Łuczyńskiego do fi-
nału województwa dolnośląskiego, 
który rozegrany będzie w kwietniu 
w Świdnicy. Wiara we własne siły, 
poparta wytężoną pracą i nabytymi 
umiejętnościami będą szansą dla 
chłopców na odniesienie kolejnego 
sukcesu. Wszyscy będziemy trzy-
mali mocno za nich kciuki i liczymy 
na to, że już niedługo po raz kolejny 
doznamy słodyczy zwycięstwa.  

Jeszcze raz gratulujemy!
Stefan Łuczyński
Kamilla Jelonek



9

 W sobotę 19 marca w 
Gniechowicach odbyły się zawody 
zapaśnicze Kadetów w stylu kla-
sycznym, w których walczono o 
awans do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży i w tych zawodach nie 
zabrakło zawodników z Zapaśnicze-
go Klubu Bielawianka Bielawa. 

Bielawiankę reprezentowali: 
Kuczyński Dawid, Janecki Woj-
ciech, Wiśniewski Remigiusz, 
Pestkowski Bartosz, Szulc Da-
mian, Wróblewski Daniel. Awans 
wywalczyli: Kuczyński Dawid, 
Pestkowski Bartosz, Szulc Da-
mian.

Nie możemy pominąć dwóch 
wiernych kibiców i kolegów z klubu 

Na sześciu startujących w sobotnich 
zawodach trzech na olimpiadzie !!!

Sieradzkiego Patryka i Majkuta 
Grzegorza.

Uzyskane wyniki:
Pestkowski Bartosz  I m w kat 

wagowej do 100 kg. 
Kuczyński Dawid   II m w kat 

wagowej do  50  kg. 
Szulc Damian         II m w kat 

wagowej do  46 kg. 
Janecki Wojciech   V m w kat 

wagowej do  50 kg. Wiśniewski Re-
migiusz Vm w kat wagowej do 58 kg. 

Wróblewski Daniel VII m w kat 
wagowej do 69 kg.

Opiekunowie i trenerzy: Wła-
dysław Stolarczyk, Kamila Tygiel-
ska, Marcin Kujawa, Jacek Zamirski

    Opracował: Grzegorz Majkut 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 
                        Wiadomości Bielawskie     Towarzystwo Przyjaciół Bielawy

  Świąteczny konkurs 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

oraz

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY OD 12 DO 19 KWIETNIA 2011

W MOKiS UL. PIASTOWSKA 19a

Regulamin oraz dodatkowe informacje:

1.  Konkurs ma charakter otwarty. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek, startują w jednej kategorii.
2.  Uczestnicy stają do konkurencji indywidualnie, organizator wyklucza grupowe zgłoszenia.
3.  Prace należy złożyć w terminie 12 do 19 Kwietnia, w biurze  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie,
     Piastowska 19a, w godz. 900 do 1530

4.  Wśród zgłoszonych prac powołana przez organizatora komisja wyłoni zwycięzców w poszczególnych kat-
egoriach i  przyzna ew. wyróżnienia.

5.  Uczestnik może wystawić do konkursu prace, które będą startowały w obu kategoriach.
6.  Kategorie i kryteria oceny:
 Kategoria I – JAJO Z KLASĄ
 W kategorii tej tytuł “JAJA Z KLASĄ” zdobędzie te najpiękniejsze i zdobione technikami tradycyjnymi,  

 odznaczające się kunsztem wykonania.
 Kategoria II – JAJO Z FANTAZJĄ
 Główne kryteria oceny to: pomysłowość wykorzystanych materiałów, fantazyjność, wkład pracy własnej,  

 nowatorskość pracy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – kosze pełne upominków na świąteczne stoły – nastąpi 21 kwietnia 

2011 w galerii korytarz o godz. 1700 (Teatr-Kino, ul. Piastowska 19a).
7.  Prace konkursowe przechodzą na własność MOKiS-u. Szczegóły i informacje pod numerami telefonów:  

 tel.: 74 833 30 07, 74 833 53 33.

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
KOŁA PZW BIELAWA NA ROK 2011

8 maja – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Koła PZW 
Bielawa (kat. junior, senior), zbiornik „Owiesno” – zawody zamknięte

22 maja – Spławikowe Zawody Wędkarskie „Majówka 2011” (klasyfi-
kacja indywidualna i drużynowa), zbiornik „Sudety” – zawody otwarte

5 czerwca – Spławikowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, 
zbiornik „Cegielnia” (zawody tylko dla dzieci z Bielawy)

3 lipca – Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Koła PZW Bielawa (kat. 
junior, senior), zbiornik „Sudety” – zawody zamknięte

16 lipca – Spławikowe Zawody Wędkarskie „Sudeckie Lato” – zawo-
dy otwarte

24 lipca – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Senatora Stani-
sława Jurcewicza, zbiornik „Cegielnia” – zawody otwarte

7 sierpnia – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Po-
wiatu Dzierżoniowskiego, zbiornik „Owiesno”

14 sierpnia – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Koła PZW 
Bielawa (kat. kobieta, junior, senior), zbiornik „Cegielnia” – zawody otwarte

- zawody otwarte – organizowane dla wszystkich wędkarzy.
zawody zamknięte – organizowane dla członków Koła PZW Bielawa.
       viktor0

OGŁOSZENIE !!!
Dnia 9 kwietnia Zarząd Koła PZW w Bielawie organizuje prace po-

rządkowe na zbiorniku wodnym w Owieśnie. Do czynnego udziału w pra-
cach zapraszamy wszystkich wędkarzy i ochotników z naszego powiatu i 
nie tylko ;). 

Planowany początek prac  jest przewidziany na godz. 9.00.
Po owocnej i satysfakcjonującej pracy będzie czekała kiełbaska z gril-

la i gorące podziękowania za współpracę.
Bo wszystko co zrobimy - robimy dla siebie !!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
UWAGA!!!
Zbiornik wodny w Owieśnie będzie udostępniony do wędkowa-

nia w niedzielę 17 kwietnia  od godziny  18.00.
       viktor0

  

Pogłębianie wiedzy mitolo-
gicznej może łączyć się z zabawą. 
24 marca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie odbył się 
Konkurs Mitologiczny, którego orga-
nizatorkami były Pani Dorota Kot 
oraz Pani Teresa Rodak. Każdą kla-
sę reprezentowało dwóch uczniów. 
Uczestnicy odpowiadali na trudne 
pytania dotyczące postaci oraz moty-
wów mitologicznych. W drugiej części 
konkursu przedstawiono prezentację 
multimedialną dotyczącą antycznych 
dzieł sztuki. Uczniowie musieli także 
dokonać interpretacji poezji współ-
czesnej sięgającej do mitów. 

Ukoronowaniem całości były 
sceny mitologiczne prezentowane 
przez uczniów wszystkich klas. Od 
samego rana uczniowie paradowali w 
eleganckich prześcieradłach. Uczest-
nicy konkursu mieli za zadanie odgad-
nąć jaka historia została przedstawio-

na. Czy „Jabłko dla najpiękniejszej” 
a może „Wykradnięcie ognia”. Odpo-
wiedzi te były wysoko punktowane. 

Ostatecznymi zwycięzcami w 
kategorii uczniów gimnazjum zosta-
li: Paweł Rybiński i Patryk Pawlak 

z kl. 1b. Wśród licealistów najlepsze 
okazały się uczennice kl. 1a Krystyna 
Podłęcka i Klaudia Rokoszna. Omó-
wienie mitologii wspomogło uczestni-
ków w przygotowaniach do konkursu. 
Laureatom konkursu podczas wrę-
czenia nagród towarzyszyli weseli bo-
gowie olimpijscy z klas starszych.

  Aleksandra Froń

„Byłam piękną Heleną”
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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

01 -03.04
ZWERBOWANA MIŁOŚĆ 

godz.20.00 prod. POL
Andrzej (Robert Więckiewicz) 

i Siejka (Krzysztof Stroiński), agen-
ci służb specjalnych, planują mis-
terny międzynarodowy przekręt. 
Stawką są grube pieniądze i tajne 
dokumenty. Żeby zrealizować 
intrygę, potrzebują odpowiedniej ko-
biety – wciągają więc do akcji nic-
zego nie podejrzewającą Annę (Jo-
anna Orleańska). Nieoczekiwanie 
między Andrzejem i Anną wybucha 
gorące uczucie. Niestety kobieta 
odkrywa, że jest tylko pionkiem w 
grze bezwzględnych agentów. Post-
anawia wziąć sprawy w swoje ręce 
i z pomocą przyjaciółek zrealizować 
śmiały, niebezpieczny plan. 

08 -10.04 EFHA- FESTIWAL 
NIEZALEŻNYCH FILMÓW FAN-
TASTYCZNYCH I HORRORÓW

15 -17.04
LUDZIE BOGA prod. FRA 
Piątek, Sobota godz. 16.00 i 18.00 
Niedziela tylko godz.16.00
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 związany 
z nimi niepokój. Wojsko proponuje za-
konnikom ochronę i opuszczenie miej-
sca zagrażającego ich życiu. Jednak 
mnisi bez względu na rosnące wokół 
nich niebezpieczeństwo, decydują się 
zostać. Niedługo potem otrzymują od 
terrorystów ostrzeżenie... Film jest za-
inspirowany wydarzeniami, które mia-
ły miejsce w Tibhirine w Algierii, mię-
dzy 1993 a 1996 rokiem. 

   kom.lg

W niedzielne popołudnie 13 
marca na deskach Teatru Robotni-
czego Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki gościło Rudzkie Trio Appas-
sionata. Tym samym zespół zain-
augurował „Weekendowe Spotkania 
z Muzyką”. Licznie zgromadzona 
bielawska publiczność  z przyjem-
nością wysłuchała półtoragodzinne-
go koncertu, w trakcie którego po-
jawiły się najbardziej znane utwory 
klasyczne, a także muzyka filmowa 
i rozrywkowa. W programie znala-
zły się między innymi dzieła Piotra 
Czajkowskiego, Sergiusza Proko-
fiewa, Arama Chaczaturiana, Astora 
Piazzolli, Jeerego Bocka, jak rów-
nież muzyka polskich kompozyto-
rów: Waldemara Kazaneckiego, An-
drzeja Kurylewicza, i wielu innych. 
Nowatorskie aranżacje utworów, 
autorstwa pianistki Klaudii Krause, 
sprawiły, iż nawet wytrawny znawca  

muzyki mógł wybrać się w nową po-
dróż do bajecznego świata muzyki. 
Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Katowicach wspaniale rozpisała 
partie skrzypcowe i akordeonowe, 
które wyeksponowały bogaty warsz-
tat artystyczny Łukasza Grabiń-
skiego  i Mirosława Krause. 

Warto dodać, że nazwa Trio 
wskazuję na  wielką pasję z jaką 
podchodzą do muzykowania i rze-
czywiście ogromne zaangażowanie, 
a zarazem przyjemność ze wspól-
nego muzykowania, można było za-
uważyć podczas występów na sce-
nie MOKiS-u. 

W ramach cyklu „Weekendo-
we Spotkania Muzyczne” prezen-
towana będzie muzyka klasyczna, 
dzieła operowe, jazz i inne formy, ta-
kie jak na przykład alternatywa. Już 
teraz na nie wszystkich serdecznie 
zapraszamy. 

TRIO APPASSIONATA W BIELAWIE

19 marca w podpoznańskiej 
miejscowości Czerwonak odbyły się 
Mistrzostwa Polski NO-GI w brazylij-
skim jiu-jitsu. Zapaśniczy Klub Spor-
towy Bielawianka Bielawa  repre-
zentowali Bartłomiej Grabowski, 
Wiktor Osial, Mateusz Urban oraz 
Norbert Warchoł.

Mistrzostwa Polski okazały się 
po raz kolejny wielkim sukcesem 
naszych zawodników którzy zdobyli 
dwa brązowe krążki. 

Bartłomiej który walczył w kat. 
-61,49kg potwierdził swoją wyso-
ką formę w walkach eliminacyjnych. 
Chwila rozluźnienia w walce półfina-
łowej pozbawiła naszego zawodni-
ka możliwości wystąpienia w walce 
finałowej. Mimo przegranej w tym 
pojedynku Bartłomiej zdobył brązo-
wy medal tej imprezy. Drugi krążek 
tego samego kruszcu zdobył wal-
czący trener Norbert Warchoł, któ-
ry występował w kat. – 67,49kg. Po 
zaciętych walkach eliminacyjnych z 
turnieju mimo wielkiej ambicji odpa-

dli Wiktor Osial – 73,49kg oraz Ma-
teusz Urban -85,49kg. Dla tych za-
wodników był to debiut w zawodach 
tej rangi.   

„Jestem bardzo zadowolony 
ze startów swoich zawodników. Bar-
tłomiej po raz kolejny zdobywa me-
dal na zawodach. Mam nadzieję, że 
jest to dobry początek jego kariery 
sportowej na matach krajowych oraz 
światowych. Swój start uważam za 
udany lecz w dalszym ciągu muszę 
pracować nad poprawą elementów 
technicznych. Cieszy mnie to że co-
raz większa liczba osób z nasze-
go klubu startuję na zawodach. Te-
raz czas na krótki odpoczynek oraz 
większe przygotowanie do walki w 
kimonach (GI). 

Wyjazd na zawody nie mógł-
by się odbyć bez wsparcia władz 
naszego klubu oraz Urzędu Mia-
sta. Kolejne nasze starty to II GOLD 
TEAM OPEN POLISH CHAMPION-
SHIP oraz Memoriał Helio Grace” – 
Norbert Warchoł

Złoty medal Michała Kiełtyki na 
Mistrzostwach Polski w BJJ NO-GI ! 

Zmiany  w  Aquariusie

Od 1 marca br. na Pływalni Aqu-
arius w Bielawie wprowadzono nowy 
Elektroniczny System Obsługi Klien-
ta. Zastosowanie nowego systemu  
spowodowało  zmianę sposobu rozli-
czania klienta. Dotychczasowy  godzi-
nowy sposób naliczania opłat  zastą-
piony został  wartościowym systemem 
rozliczania.   System godzinowy z góry 
określał ilość czasu do wykorzystania. 
Obecny – wartościowy, zawiera  okre-
śloną wartość pieniężną , którą klient 
może wykorzystać w dogodny dla sie-
bie sposób. Nowe rozwiązanie daje 
możliwość elastycznego korzystania z 
usług pływalni i studia odnowy biolo-
gicznej a także  na dokładną kontrolę 
czasu pobytu. Pozwala na to specjal-
ny czytnik czasu pobytu zamontowa-
ny na hali basenu. 

Wprowadzenie nowego systemu  
pozwoliło też na zmiany w cenniku usług.

Znaczące zmiany to m.in :
stała cena 5,50 zł  dla  dzieci 

niepełnosprawnych (bez względu na 
godzinę i dzień tygodnia),

bilet wstępu rodzinny (im więk-
sza rodzina tym większa zniżka):

- rodzina 4 os - 10% rabatu,
- rodzina 5 os - 20% rabatu.
wejścia grupowe dla uczniów 

szkół nie prowadzonych przez Gmi-
nę Bielawa, które podpiszą umowę 
na korzystanie z pływalni na okres 
nie krótszy niż trzy miesiące kalen-
darzowe -opłata za bilet 5,50zł za 
godzinę od osoby.

oferta na zakup biletów dla firm:
- obecnie już od 100 szt. czy-

li kwota 850zł /wcześniej minimalna 
ilość to 250 szt. za kwotę 2125zł.

Zniesiono obowiązek używa-
nia czepków dla osób korzystają-
cych z niecki rekreacyjnej. Czepki 
obowiązują w niecce sportowej oraz 
grupy zorganizowane

 Czesław Szewczyk

MOKiS  informuje i zaprasza
1 kwietnia (piątek)
g. 18.00  - Sławomir Mrożek  BRUNO SZNAJDER – reżyseria i opra-

cowanie A.Pawlik. Premierowe przedstawienie (nieznanej jednoaktówki)  
grupy  teatralnej BIEL’ARTE – teatr kino MOKiS   

3 kwietnia ( niedziela)
g. 17.00 – MUSICALE, MUSICALE – koncert zespołów i solistów MO-

KiS przygotowany pod kierunkiem E. Zachowskiej – teatr kino MOKiS
4  kwietnia  (poniedziałek)
g. 11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Tabu w kulturze” - wykład 

Janiny Weretki- Piechowiak - Teatr-kino MOKiS
8  kwietnia  (piątek)
g. 12.00  – ODKRYWCA SKARBÓW I UROKÓW  BIELAWY– mię-

dzyszkolny konkurs na małych przewodników, organizowany przez Ekolo-
giczną Szkołę Podstawowa nr 7 w Bielawie  - Teatr-kino MOKiS

9-10 kwietnia (sobota niedziela)
EFHA FESTIWAL – II Ogólnopolski  festiwal filmów fantastycznych i 

horrorów  - teatr kino Mokis
11  kwietnia  (poniedziałek)
g. 11.00  – Uniwersytet III Wieku –  „Japonia – opowieść o kul-

turze, zabytkach i ciekawostkach” wykład Grażyny Lisewskiej - Teatr-
-kino MOKiS

Przypominamy
21 maja Joscho Stephan niezwykły wirtuoz gitary z Niemiec wraz ze 

swoim kwartetem zagra na koncercie w Bielawie. Bielawa jest jednym z pię-
ciu miast, które muzyk odwiedzi podczas polskiego tournee.

Gitarzysta reprezentuje styl określany mianem „gypsy jazz” lub „gypsy 
swinging guitar”, którego został okrzyknięty niezrównanym mistrzem. Jo-
scho Stephan zwany jest też często następcą legendarnego Django Rein-
hardta. 

Koncert 21 maja odbędzie się w wyjątkowej sali koncertowej jaką jest 
kościół Bożego Ciała w Bielawie. Obok wirtuoza zagrają: jego ojciec Günter 
Stephan (gitara rytmiczna), Sebastian Reimann (skrzypce) oraz Max Scha-
af (kontrabas). 

Bilety na bielawski  koncert JOSCHO STEPHAN QUARTET będą  w 
sprzedaży od 20 kwietnia. Kupić je będzie można w kasie MOKiS w  cenie 
30 zł (przedsprzedaż). Rezerwacje przyjmowane są pod nr. 74 8335333. 
Więcej szczegółów niebawem.  Zapraszamy również do obejrzenia 
stron na yutubie np. tegoroczne Joscho Stephan Quartet - Limehouse 
Blues oraz stronie internetowej artysty: www.joscho-stephan.de 

OSiR - WYKAZ IMPREZ
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie serdecznie zaprasza miesz-

kańców Bielawy i okolic na imprezy sportowe, które dla Państwa zorganizo-
waliśmy w pierwszym półroczu 2011r.

Kwiecień:
30.04-01.05.2011r. - VIII Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Pły-

waniu w Kategorii  Masters - Bielawa 2011r. Miejsce: Pływalnia Aquarius.
Maj:
01-03.05.2011r. - Majówka 2011, Miejsce: Bielawa OWW Sudety.  
03-05.05.2011r. - Biegi Sztafetowe - Szkoły Podstawowe i Gimnazja, 

Miejsce: Bielawa Pl. Wolności.
06-08.05.2011r. - Szlakiem Grodów Piastowskich - wyścig kolarski 

Miejsce: Bielawa.
13-15.05.2011r. - Polska Biega - wiosna 2011r. Miejsce: Bielawa 

OWW Sudety.
21.05.2011r. - Submission Wrestling, Miejsce: Sp. nr. 10 z Oddziałami 

Sportowymi w Bielawie.
26.05.2011r. - X Mistrzostwa Szkół Podstawowych Bielawy w Pływa-

niu. Miejsce: Pływalnia Aquarius.
27.05.2011r. - X Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Bielawy w Pływa-

niu. Miejsce: Pływalnia Aquarius.
28-29.05.2011r. - Moto Show Bielawa. Miejsce: al. Jana Pawła II. (obwodnica )
Czerwiec:
01.06.2011r. - Aquashow - zabawy dla dzieci. Miejsce: Pływalnia Aquarius.
04.06.2011r. - IV Ogólnopolski Bieg Przełajowy Szlakiem Powstania 

Tkaczy Śląskich Miejsce: Bielawa.
11.06.2011r. - VII Otwarte Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływaniu. 

Miejsce: Pływalnia Aquarius.
22.06.2011r. - Puchar Lata Bielawa-Aquarius. Miejsce: Pływalnia 

Aquarius.
Bliższe informacje o zawodach można uzyskać pod numerem tel. 

(074) 833-95-10 wew. 15
Pełny kalendarz imprez dostępny jest na stronie: www.osir.bielawa.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


