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DK SYSTEM - nowy inwestor w Bielawskim Parku Przemysłowym
Firma DK SYSTEM zainwestuje w Bielawskim Parku
Przemysłowym przy alei Jana Pawła
II. Na początku października przedsiębiorstwo kupiło od miasta teren o powierzchni 0,67 ha, a obecnie przygotowuje się do budowy hali produkcyjnej i
zatrudnienia nowych pracowników.
DK SYSTEM jest prężnie
działającą firmą wytwarzającą termostaty i regulatory do pomp oraz
kotłów obsługujących m.in. układy
solarne. Posiada ona własne opatentowane produkty, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród odbiorców.
12 października w Urzędzie
Miejskim odbyła się oficjalna prezentacja firmy, w której uczestniczyli dyrektor generalny DK SYSTEM Jacek Witkowski, burmistrz
Bielawy Ryszard Dźwiniel i wiceburmistrz Andrzej Hordyj.
- Nasza firma długo szukała
miejsca pod nową inwestycję.
Wybór padł na Bielawę ze względu
na
doskonale
przygotowany
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SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA BIELAWA

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy
zaprasza
na

MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI

teren inwestycyjny, potencjał
mieszkańców oraz pomoc jaką
otrzymaliśmy od władz miasta.
- powiedział podczas spotkania z
mediami, dyrektor przedsiębiorstwa Jacek Witkowski.Utworzenie
Bielawskiego Parku Przemysłowego,
budowa nowych dróg i uzbrojenie terenu wewnątrz obwodnicy
przynoszą wymierne efekty. DK SYS-

TEM jest już drugą firmą (po Frech
Tools Poland), która w tym roku
zdecydowała się zainwestować w
11.11.2012 (niedziela)
BPP. – powiedział burmistrz Bielawy
godzina 11.30 - Uroczystości pod Obeliskiem na Placu Kombatantów
Ryszard Dźwiniel. - Cieszymy się,
że mimo kryzysu Bielawa rozwija się
• Odśpiewanie hymnu państwowego
• Okazjonalny występ artystyczny przygotowany przez Zespół Szkół Społecznego
gospodarczo i przyciąga inwestorów,
Towarzystwa Oświatowego w Bielawie
nie tylko do Bielawskiego Parku
• Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego RM Leszka Stróżyka
Przemysłowego ale też do Podstrefy
• Złożenie kwiatów
Ekonomicznej przy ulicy Grunwaldz• Wysłuchanie „Roty”
kiej (firma TECH-SPRING) – dodał ok. godziny 12.10 uformowanie pochodu i przemarsz z orkiestrą dętą SART
wiceburmistrz Andrzej Hordyj.
do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie
W sumie ze sprzedaży 3
działek inwestycyjnych miasto godzina 12.30 - Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę koncelebrowana
przez księdza kanonika Cezarego Ciupiaka
osiągnęło w 2012 r. dochód blisoraz w godzinach:
ko 1,8 mln zł.
12.00 – 16.00 do Muzeum Miejskiego (ul. Piastowska 19c) do obejrzenia ekspozycji
Według zapowiedzi przedsta- „Wojskowość i Kombatanci” - wstęp bezpłatny
wicieli firmy, budowa hali produk16.00 do Kina MOKiS na film dokumentalny w reżyserii Maji Baczyńskiej,
cyjnej DK SYSTEM powinna sięMIŁA PADNIJ !
zakończyć w przyszłym roku.
Filmowy portret zmarłej w 2009 r. Teresy Lewtak-Stattler z domu Szuch, „Miry”
Wszelkie informacje o DK
z batalionu „Parasol”, czternastoletniej uczestniczki zamachu na kata Warszawy
SYSTEM znaleźć można na stroE. Brauna, „Miłej” z batalionu „Żubr”, piętnastoletniej uczestniczki Powstania
nie www.dksystem.pl.
Warszawskiego, więźniarki Oberlangen. - wstęp bezpłatny
		
Łukasz Masyk

ODZNACZENI PRZEZ PREZYDENTA RP
W
uroczystości
udział
wzięli także Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Pan
Bogdan Zdrojewski, Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego
Pan Rafał Jurkowlaniec, Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Skorupa, parlamentarzyści
i senatorowie Dolnego Śląska
oraz lokalne władze samorządowe.

8
października 2012
r.,
podczas
pobytu
Prezydenta
RP
Pana
Bronisława Komorowskiego na
Dolnym
Śląsku, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy mieli okazję
uczestniczyć w bezpośrednim
spotkaniu z głową naszego Państwa. Podczas oficjalnej uroczystości w Ząbkowicach Śląskich,
Pan Prezydent Bronisław Komorowski wręczył zasłużonym rze-

BIELAWSKIEGO

Reprezentanci Izby Rzemieślniczej w Świdnicy wystąpili w tradycyjnych strojach rzemieślniczych,
promując
tym
samym kulturę i tożsamość rzemieślniczą. Za niezwykle istotny
uważamy fakt, że podczas tak
ważnego wydarzenia z udziałem najważniejszych osobistości państwowych i lokalnych, w
sposób znaczący mogliśmy zaznaczyć naszą obecność i podkreślić wkład rzemiosła w dorobek regionu, co znalazło wyraz
w uhonorowaniu rzemieślników
najwyższymi
odznaczeniami
państwowymi.

mieślnikom odznaczenia państwowe. Złoty Krzyż Zasługi
otrzymali Pan Jerzy Jankowski
(Pierwszy Podstarszy CRRiMP
w Dzierżoniowie) oraz Pan Kazimierz Rachowiecki (w jednej osobie Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego
w Warszawie, Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i Starszy
bielawskiego Cechu). Brązowy
Krzyż Zasługi otrzymali Pan Jerzy Jabłoński (Starszy CRRiMP
Małgorzata Lucińska
w Ząbkowicach Śląskich) oraz
Dyrektor Izby Rzemieślniczej
Pan Jerzy Kirklo (Vice Prezes w Świdnicy
Izby Rzemieślniczej w Świdnicy
oraz Członek Zarządu CRRiMP
Katarzyna Wierzbicka
w Świdnicy).
Dyrektor CRRiMP w Bielawie

Obradowali bielawscy radni
26 września odbyła się sesja
Rady Miejskiej Bielawy podsumowująca realizację budżetu gminy
za I półrocze 2012 roku.
Na dzień 30 czerwca br.
plan dochodów zamykał się kwotą
99.412.638 zł, po stronie wydatków
była to kwota 101.773.318 zł.
Dochody w I półroczu zostały
zrealizowane
w
kwocie 39.404.635,38 zł, czyli w
42,48%. Wydatki zamknęły się
kwot 40.618.956,68 zł, co stanowi
39,91% planu rocznego.
Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2012 roku została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz przez wszystkie
komisje Rady Miejskiej Bielawy.
Podczas sesji realizację budżetu za I półrocze 2012 roku pozytywnie oceniło 14 radnych, a 7
wstrzymało się od głosu.

Ponadto radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawach:
- podziału gminy Bielawa na
okręgi wyborcze,
- zmian budżetu gminy na
2012 rok,
- zmiany uchwały Nr XVII/170/11
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28
grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielawa na lata 2012-2026,
zmiany
uchwały
Nr
XXXII/239/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2008
roku w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do Spółki „Wodociągi i
Kanalizacja” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Gośćmi wrześniowej sesji
byli radni powiatowi Irena Skibniewska-Kozak i Kazimierz Florczak.
Barbara Lesiewicz

1 listopada – Wszystkich Świętych
2 listopada – Dzień Zaduszny
znów zapaliłam ci świeczkę.
siadłam przy tobie troszeczkę.
kwiaty w wazonie zmieniłam.
w nocy myślami przy tobie byłam
i dniami także bywam stale
targana niekończącym się żalem.
		

(Ewa Willaume-Pielka)

Bielawa liderem w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej
Bielawa po raz
kolejny jest liderem w regionie w pozyskiwaniu unijnych
pieniędzy. Według statystyk Urzędu Marszałkowskiego, nasze miasto od początku 2007
do września 2012 roku,
pozyskało ponad 16
mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego. Fundusze unijne znacząco
wsparły przede wszystkim rozwój gospodarczy miasta, budowę
dróg, działania ekologiczne oraz inwestycje
w obiekty oświatowe.
Środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego nasze miasto przeznaczyło również na adaptację poprzemysłowego obiektu na Bielawski Inkubator
Przedsiębiorczości (1,3 mln zł), w którym
zatrudnienie znalazło około 120 osób.
Równie istotną ze względów społecznych inwestycją, było otwarcie publicznego przedszkola w dolnej części
miasta, do którego obecnie uczęszcza

Dzień Edukacji Narodowej

około 100. najmłodszych mieszkańców.
Na ten cel Bielawa pozyskała ponad 1,2
mln zł z funduszy unijnych.
Jednocześnie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansował w Bielawie
budowę: Interaktywnego Centrum
Poszanowania Energii (1,3 mln
zł), Szkoły Leśnej (1,2 mln zł), czy
kompleksu lekkoatletycznego przy

Gimnazjum nr 1 (820 tys. zł). Warto wspomnieć, że obecnie przy finansowym udziale RPO (2,7 mln zł), trwa
adaptacja poprzemysłowego budynku
przy ulicy Piastowskiej na Dolnośląski
Inkubator Art-Przedsiębiorczości.
Aktywność Bielawy w pozyskiwaniu pieniędzy z RPO dotyczyła
niemal wszystkich priorytetów ustalonych dla naszego województwa.
Nasze miasto otrzymało fundusze
z priorytetów: „Przedsiębiorstwa i
innowacyjność”, „Transport”, „Turystyka i kultura”, „Społeczeństwo
informacyjne”, „Miasta” oraz „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”. Szczegółowo przedstawia to
tabela załączona do informacji.
		
Łukasz Masyk

Bielawa na międzynarodowym forum gospodarczym w Dreźnie
Ministerstwa
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Saksonii we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, były organizatorem międzynarodowego forum
gospodarczego w Dreźnie. Tym
razem, odbywająca się od dziewięciu lat konferencja, została poświęcona łączeniu inicjatyw ekologicznych z biznesowymi, a także
racjonalnemu
wykorzystywaniu
energii w budynkach użyteczności publicznej. Bielawa otrzymała
zaproszenie do udziału w międzynarodowym forum od Urzędu Marszałkowskiego, jako lider ekologii
w województwie.

Kilka tygodni temu zakończyła się
budowa ogrodu dydaktycznego
przy Szkole Leśnej. Dzieci, które
odwiedzają ekologiczną placówkę,
mają więc do dyspozycji nie tylko
świetnie wyposażoną pracownię i
mini laboratorium, ale także fascynujące elementy edukacyjne wokół
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Osiągnięcia w dziedzinie
poszanowania środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej
zaprezentował wiceburmistrz Andrzej Hordyj. Burmistrz Bielawy uczestniczył w dyskusji wraz
z saksońskim ministrem Gospodarki i Transportu, wiceministrem Gospodarki RP oraz
przedstawicielami
niemieckiego i polskiego biznesu. Tuż po
prezentacji, kilka niemieckich i
polskich samorządów, zgłosiło
chęć przyjazdu do Bielawy i obejrzenia ekologicznych inwestycji. Największe zainteresowanie
wykazał w tej sprawie Urząd Miasta Wrocławia.

Wiceburmistrz
Andrzej
Hordyj skorzystał z możliwości,
jakie stwarza forum i opowiadał na
nim nie tylko o ekologicznych dokonaniach Bielawy, ale zachęcał
również przedstawicieli biznesu do inwestowania w naszym
mieście. Konferencja jest bowiem
przedsięwzięciem, które słynie z
nawiązywania współpracy biznesu z samorządami oraz z podejmowania wspólnych działań
służących rozwojowi gospodarczemu Polski i Niemiec.
Dodatkowym punktem konferencji była dyskusja na temat efektywnego wykorzystywania energii.
Okazuje się bowiem, że zarówno w
Saksonii, jak i w Polsce duża część
energii (40%), jest wykorzystywana
do ogrzewania budynków. Energetyczna modernizacja obiektów oraz
zastosowanie efektywnych urządzeń
technicznych, są decydującymi elementami gospodarowania energią,
spełniającymi wyzwania przyszłości.
Dzięki specjalistycznym prezentacjom, które można było obejrzeć podczas forum oraz dyskusji,
doszło do wymiany doświadczeń
dolnośląskich i saksońskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie.
9. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze odbyło się 10 października.
Łukasz Masyk

SZKOŁA LEŚNA
szkoły. Na terenie ogrodu znajdują
się m.in.: piec chlebowy, pszczelarnia, zegar słoneczny, ścianka
badawcza, zielona klasa, grill kamienny, szklarnie oraz tzw. zielona

klasa. Tym samym Szkoła Leśna
posiada już wszystkie, niezbędne do edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne. Budowa placówki była możliwa
dzięki pozyskanym przez miasto
środkom zewnętrznym w łącznej
wysokości 2,2 mln zł (Unia Europejska – 1.254.673 zł, Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU,
Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska – 987.650
zł). Dzięki funduszom zewnętrznym Bielawa dołożyła do budowy
Szkoły Leśnej, którą corocznie odwiedza około 3,5 tys. osób, jedynie
221.586 zł.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta spotkał się
z bielawskimi nauczycielami, aby
złożyć im życzenia i podziękować
za całoroczny trud kształcenia dzieci i młodzieży. 12 października najbardziej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół zostali
uhonorowani Nagrodą Burmistrza Miasta.
Wyróżnienie
przyznawane
jest od kilku lat osobom, najbardziej zaangażowanym w podnoszenie jakości kształcenia i funkcjonowania oświaty. W trakcie
uroczystości burmistrz Ryszard
Dźwiniel złożył również gratulacje pedagogom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Lista nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Burmistrza Miasta
Bielawa: Elżbieta Niemczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, Magdalena Zagórska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, Anna Janecka – nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
Małgorzata Cieślik - dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Bielawie, Kamilla Jelonek – nauczyciel Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Barbara
Olejnik - nauczyciel Ekologicznej
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Wioletta Turzańska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 z
Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Anna Lutz - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Bożena
Kuś - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Jarosław Szeremeta – nauczyciel Gimnazjum nr 1 w
Bielawie, Małgorzata Jagielska –
nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Jerzy Pieszczuch - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Bielawie,

Jadwiga Flis – dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Bielawie, Elżbieta Gałwiaczek – wicedyrektor Gimnazjum nr
2 w Bielawie, Dariusz Niemczyk nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Bielawie, Aldona Rak – nauczyciel
Ekologicznego Gimnazjum nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
Nauczyciele którzy otrzymali
gratulacje w związku z uzyskaniem
tytułu nauczyciela mianowanego Kamilla Jelonek - nauczyciel Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Bielawie,
Nauczyciele którzy otrzymali
gratulacje w związku z uzyskaniem
tytułu nauczyciela dyplomowanego:
Małgorzata Murszewska–Woropaj
– nauczyciel Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielawie, Kamilla Szczechowiak
- nauczyciel Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie,
Barbara Olejnik - nauczyciel Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr
7 w Bielawie, Joanna Białek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Jacek Bielecki - nauczyciel
Gimnazjum nr 2 w Bielawie, Jerzy
Musialik - nauczyciel Gimnazjum nr
2 w Bielawie.
Podczas
spotkania
w
ramach Dnia Edukacji Narodowej odbyła się premiera filmu, prezentującego inwestycje
wykonane przez miasto w ciągu
ostatnich 5 lat w bielawskiej
oświacie. W większości pieniądze
przeznaczone na rozwój oświaty (ponad 20 mln zł) pochodzą z
Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość pozyskanych funduszy sięga 16 mln zł, co stanowi
80% kosztów wszystkich modernizacji i remontów. Tym samym
oświata stała się obok budowy dróg
i tworzenia warunków do rozwoju
gospodarczego, najbardziej doinwestowaną sferą życia miasta.
		
Łukasz Masyk

Nowa flaga Bielawy
Na sesji w dniu 29 sierpnia radni podjęli uchwałę w
sprawie ustanowienia flagi miasta Bielawa.
Stosownie do ustanowionego herbu Miasta Bielawa miejskimi barwami Bielawy ustala się barwę niebieską
i białą. Jednocześnie ustala się umieszczenie na środku
niebieskiego pasa – czółenko tkackie białe, a na środku
pasa białego – czółenko tkackie niebieskie.

Flaga ta stanowi własność gminy i jest znakiem
prawnie chronionym. Prawo do używania flagi – na mocy
uchwały – przysługuje: Radzie Gminy i Burmistrzowi,
Urzędowi Miasta, miejskim jednostkom organizacyjnym
oraz podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze
użyteczności publicznej. Jedynie Burmistrz Miasta może wydać zgodę na
wykorzystanie wizerunku flagi w celach komercyjnych.
						
B.Lesiewicz

Siłownia w parku otwarta

Siłownia
plenerowa,
która we wrześniu wybudowana została w parku miejskim,
doczekała się oficjalnego otwarcia. Udział w wydarzeniu,
obok władz miasta, wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, uczniowie Gimnazjum nr
1 z Oddziałami Sportowymi oraz
wielbiciele aktywnego wypoczynku. W sumie w otwarciu siłowni
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wol- pod „chmurką”, które odbyło się

BURMISTRZ INFORMUJE

ności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1, 2 do Zarządzenia nr 260/2012 i wykaz
nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia
261/2012 z dnia 17 października 2012 roku.
*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności
1, oraz MZBM Sp. z o.o. z/s Bielawa ul. 3 Maja 48, został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości (lokal użytkowy) przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 264/12 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 17.10.2012 r.
*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności 1, oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z/s Bielawa
ul. 3 Maja 48, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości (lokal użytkowy) przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 265/12 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 17.10.2012 r.
*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności 1,
oraz MZBM Sp. z o.o. z/s Bielawa ul. 3 Maja 48, zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem lokalu niemieszkalnego w budynku przy ul. Wolności 63 w Bielawie. Przetarg odbędzie się 9.11.2012 roku.

28 września, uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
Zadowoleni ze strefy fitness, z której korzystać można
bezpłatnie w każdy dzień i o każdej porze, są osoby starsze. Nic w
tym dziwnego, ponieważ pomysł
wybudowania siłowni pochodzi
od
słuchaczy
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Jeszcze przed
oficjalnym otwarciem strefy fitness,
to właśnie oni najczęściej korzystali

REGULAMIN SIŁOWNI PLENEROWEJ

1. Siłownia Plenerowa zwana dalej Siłownią, jest
to obszar zlokalizowany w Parku Miejskim w Bielawie przy ulicy Wojska Polskiego.
2. Siłownia jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-sportowe, przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Użytkownicy
korzystają z Siłowni Plenerowej na własną odpowiedzialność.
3. Na terenie Siłowni użytkownicy zobowiązani są do:
1) zachowania ładu i czystości;
2) użytkowania urządzeń znajdujących się na
terenie Siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem;
3) przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Zabrania się na terenie Siłowni:
1) przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki
osoby pełnoletniej;
2) wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających;

3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
oraz palenia tytoniu;
4) prowadzenia gier hazardowych;
5) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, fajerwerków, innych wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących lub farbujących oraz innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być użytych jako broń;
6) niszczenia zieleni, dewastacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i innych elementów małej architektury znajdujących się na terenie Siłowni;
7) wprowadzania psów i innych zwierząt;
8) wjazdu na teren i poruszania się pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, i rowerami;
9) umieszczania reklam bez zgody Burmistrza
Miasta;
10) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody
Burmistrza Miasta.
5. Siłownia i jej wyposażenie stanowi mienie Gminy.

Pożar w fabryce peletu

Interaktywne Centrum Poszanowania Energii zostało otwarte
Jeszcze do niedawna niewiele
osób słyszało o starym i niszczejącym budynku przepompowni wody,
po byłym zakładzie włókienniczym
Bielbaw. Jednak kilka miesięcy temu
władze miasta dostrzegły w nim
ogromny potencjał i postanowiły pozyskać pieniądze na remont obiektu.
Na bazie znajdujących się w
budynku zabytkowych, jedynych
tego typu pomp w Polsce i Europie,
miasto postanowiło utworzyć Interaktywne Centrum Poszanowania
Energii, wyposażone m.in. w laboratorium i urządzenia służące produkcji
energii do celów edukacyjnych. Projekt był na tyle interesujący, że wsparły go finansowo Unia Europejska
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego (1,35 mln zł), a także
Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU (500 tys. zł).
Modernizacja obiektu w okolicach ulicy Sportowej trwała 18 miesięcy. W tym czasie poprzemysłowy
budynek został gruntownie odrestaurowany, zarówno w środku jak i
na zewnątrz. W pobliżu obiektu wybudowano parking i wykonano nowy
most nad potokiem, który ma ułatwić
dojazd autokarom.
Oficjalne otwarcie Interaktywnego Centrum Poszanowania

Energii odbyło się 20 września.
Udział wzięli w nim m.in. przedstawiciele Konsulatu Republiki Federalnej
Niemiec, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU i Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu.
Symbolicznego przecięcia
wstęgi
dokonali
Burmistrz
Bielawy Ryszard Dźwiniel i przedstawiciel DBU Ulrich Witte, który powiedział, że projekt Centrum
wpisuje się nie tylko w koncepcję
rozwoju miasta i działalności niemieckiej fundacji, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Ulrich Witte
dodał, że Bielawa staje się jednym z
najważniejszych ośrodków edukacji
ekologicznej w Polsce i Europie.
W trakcie uroczystości gratulacje na ręce władz miasta złożyli
m.in. posłanka Agnieszka KołaczLeszczyńska i profesor Stanisław
Januszewski z Fundacji Otwartego
Muzeum Techniki, który od początku
był wielkim zwolennikiem tego projektu.
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii będzie dostępne
dla mieszkańców i turystów od początku przyszłego roku.
		
Lukasz Masyk

z nowej atrakcji od rana do późnego wieczora.
Mimo, że lato dobiegło końca,
wszyscy którzy już zdążyli polubić
nowe ćwiczenia zapowiadają, że
będą tu przychodzić nawet w chłodniejsze dni. Oczywiście do korzystania z prostych w obsłudze
urządzeń zapraszamy każdego,
kto chce poprawić kondycję czy
własną sylwetkę, ponieważ siłownia przeznaczona jest dla osób od
10 roku życia.
W dzień otwarcia odbyła
się prezentacja wszystkich
urządzeń i pokaz ćwiczeń z
udziałem instruktora fitness
z Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Symboliczną wstęgę przeciął
w towarzystwie przedstawicielki UTW i ucznia Gimnazjum nr
1, Burmistrz Miasta Ryszard
Dźwiniel.
Siłownia plenerowa powstała w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z czeskim
miastem Hronov pn. „Polsko-czeska zdrowa jesień życia”. Całkowita wartość projektu 124.000,00 zł, w tym: wartość
dofinansowania z Unii Europejskiej - 105.400,00 zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa
- 12.400,00 zł, wkład własny Gminy Bielawa - 6.200,00 zł.
		
Łukasz Masyk

Przez kilka dni trwało gaszenie pożaru w hali magazynowej
przy ul. Wolności w dolnej części
miasta, w której znajdowały się bele
słomy służącej do produkcji peletu. Pożar wybuchł ok. godz. 14.00
w piątek 28 września. W gaszeniu
wzięło udział 20 zastępów straży
pożarnej. Dym wydostający się z
budynku był tak gęsty, że w poważny sposób ograniczał widoczność i
utrudniał oddychanie. Dla bezpieczeństwa ewakuowano niektóre
zakłady pracy w pobliskiej okolicy.
Dla ruchu zamknięto ulicę Żeromskiego i ulicę Wolności, która już
w sobotę od 14.00 była przejezdna. Dym był najbardziej dokuczliwy

Z wizytą w Szkole Leśnej

Dnia 2 października dzieci z klasy II A oraz III C ze Szkoły
Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie
były na wycieczce w Leśnej Szkole
w Bielawie. Podczas zajęć, dzieci
szukały i opisywały owady. Oglądały pasiekę i słuchały o pracy
pszczelarza. Podczas wędrówki po
lesie rozpoznawały tropy zwierząt
i obserwowały zwierzęta. Zajęcia
prowadzone były bardzo profesjonalnie i dostosowane były do wieku uczniów. Wycieczka bardzo podobała się dzieciom. Wyraziły chęć
do ponownego odwiedzenia Szkoły
Leśnej.
dla mieszkańców ulicy ŻeromskieJolanta Skowronek
go. Na miejscu pożaru burmistrz
Wychowawczyni klasy III C
Ryszard Dźwiniel rozmawiał
ze strażakami o ewentualnym
zagrożeniu dla sąsiednich budynków i pomocy mieszkańcom.
W pożarze na szczęście nikt
nie ucierpiał, gdyż wszyscy pracownicy zdążyli opuścić obiekt, zanim ogień się rozprzestrzenił. W
budynku pozostały jednak wszystkie urządzenia do produkcji peletu. Dogaszanie pożaru trwało do
czwartku 4 października, ale już
dwa dni wcześniej rozpoczęto rozbiórkę zniszczonego przez pożar
obiektu.
			
BL

Ważne dla korzystających z komunikacji autobusowej
W dniach 30,31 października 1 i 2 listopada roku zostanie uruchomiona specjalna linia autobusów
komunikacji miejskiej oznaczona literą „A” łącząca bielawskie cmentarze. Natomiast w dniu 2 listopada
roku autobusy komunikacji miejskiej ZKM będą kursowały zgodnie z rozkładami sobotnimi.
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Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Towarzystwo Przyjaciół Bielawy powstało 35 lat temu
zainaugurował rok akademicki
wy 1990-2004, Legendy Gór Sowich,

8 października w sali teatralnej MOKiS-u odbyła się inauguracja roku akademickiego
2012/2013 Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła pieśń
Gaudeamus Igitur, którą wykonał
zespół ERATO. Zaproszonych
gości w osobach: Danuta Powierza – radna powiatowa, burmistrz
Bielawy Ryszard Dźwiniel, Leszek Stróżyk – przewodniczący
Rady Miejskiej Bielawy, Stefania Pagórska – bielawska radna,
ks. Grzegorz Mędrala z parafii
pw. WNMP, prof. Józef Monkiewicz i dr Katarzyna Rogowska
z Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ząbkowic, Nowej Rudy i Dzierżoniowa
powitała prezes Grażyna Smolińska. Oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego dokonał burmistrz Ryszard Dźwiniel,
który zwracając się do Pani prezes, słuchaczy i zaproszonych
gości powiedział:

„Poczytuję sobie za zaszczyt możliwość uczestniczenia
w inauguracji roku akademickiego
2012/2013 Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uniwersytet ten liczy już sobie 7 lat i z roku na rok przybywa
słuchaczy, co świadczy o jego znaczeniu dla osób starszych, dla których nie metryka jest ważna, ale
otwartość na świat i szansa kontaktu z drugim człowiekiem.
Ten rok, obchodzony jako
Międzynarodowy Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, ma w szczególny sposób podkreślić jak ważne dla społeczeństwa jest zapewnienie osobom starszym godziwej
i w pełni satysfakcjonującej późnej dorosłości, zwanej jesienią życia.
Każdy dziś zauważa, że społeczeństwo polskie starzeje się,
ale nie każdy zdaje sobie sprawę,
że problem ten wymaga od nas
wszystkich nowych wyzwań. Z drugiej strony, dzięki Uniwersytetom
Trzeciego Wieku widać, że seniorzy stają się coraz bardziej aktywni
na polu społecznym.
Te nowe wyzwania stoją także przed samorządami. Bielawskie władze miasta od początku
wspierają działalność Uniwersytetu, nie zapominając tym samym
o seniorach, którzy po trudach życia znajdują tu miejsce dla siebie,
mają czas na realizację swoich
marzeń, na rozwijanie się, posze-

rzanie swojej wiedzy i umiejętności. Cały czas odnotowujemy
duże zainteresowanie słuchaczy
szerokim wachlarzem oferty edukacyjnej i zajęć z zakresu aktywności fizycznej.
Nie tak dawno stworzyliśmy
właśnie szansę tym osobom, które lubią relaks na świeżym powietrzu. 28 września oddaliśmy
oficjalnie do użytku siłownię plenerową w parku miejskim, wyposażoną w różne urządzenia
do ćwiczeń. Na powstanie tej
strefy fitness miasto pozyskało
pieniądze z Unii Europejskiej i
budżetu państwa w wysokości
120 tys. zł, co stanowi 95% kosztów. Najważniejsze jednak, że
osoby starsze mogą tu się zrelaksować i poprawić swoją kondycję.
Działalność
Bielawskiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku została dostrzeżona i doceniona
przez Fundację Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ubiegłym
roku
nadała naszej placówce
samoakredytację, świadczącą o
jej poziomie dydaktycznym i organizacyjnym. Z pewnością jest
to ogromną zasługą osób w niej
działających, a przede wszystkim Pani Prezes Grażyny Smolińskiej. Serdecznie dziękuję za
zaangażowanie, za poświęcanie
serca, energii i czasu, by bielawski uniwersytet stał się miejscem
przyjaznym dla wszystkich jego
uczestników, którym życzę zapału i inspiracji do realizacji swoich
zamiarów i pragnień.
Życzę, by ten nowy rok akademicki przyniósł każdemu słuchaczowi wiele satysfakcji i zadowolenia.
Swoje wystąpienie zakończę
sentencją pisarza i zakonnika Phila
Bosmansa: „Mamy młode serce tak
długo, jak długo umiemy kochać
życie, takim jakie ono jest”.
Rok akademicki 2012/2013
na Bielawskim Uniwersytecie trzeciego Wieku uważam za otwarty”.
Były również wystąpienia zaproszonych gości, a następnie zebrani wysłuchali pięknego koncertu
zespołu ERATO, który działa w bielawskim MOKiS-ie pod kierunkiem
Elżbiety Zachowskiej.
Inauguracyjny wykład „Kresowa Atlantyda” wygłosił prof. zw. dr
hab. Stanisław Sławomir Nicieja z Instytutu Historii Uniwersytetu
Opolskiego. Uzupełnieniem wykładu był film o zamkach kresowych
Rzeczypospolitej.
Barbara Lesiewicz

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 28 września w Ekologicznej
Szkole Podstawowej Nr 7, gdzie Towarzystwo ma swoją siedzibę, oficjalnie otwartą 14 czerwca br.. Uroczystość zaszczycili ją swoją obecnością
m.in.: w imieniu senatora RP Stanisława Jurcewicza – Sylwia Ganowicz-Kotus, w imieniu prezesa
Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu
– Jan Wojtaś, Halina Pezowicz –
prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej, Teresa
Bazała – redaktor naczelna „Ziemi
Kłodzkiej”, wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, Zofia Mirek
– radna powiatu dzierżoniowskiego,
Emilian Kupiec – burmistrz Bielawy
I kadencji, Honorowy Obywatel Miasta Bielawa, Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy,
Barbara Pachura – radna Bielawy,
Mariusz Pach – wiceburmistrz Bielawy, ks. Paweł Łabuda z parafii pw.
WNMP oraz przedstawiciele: Bielawskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku
– Pelagia Kabaj, bielawskiego Zarządu Kombatantów RP i BWP – prezes Bronisław Wilk, Cechu Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości
– dyrektor Katarzyna Wierzbicka,
bielawskiego Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – prezes Tadeusz Kowalczyk, Jadwiga Horanin
– dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie,
Rafał Brzeziński – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie,
Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki, Wojciech
Tłokiński – pierwszy prezes Towarzystwa i Andrzej Świętczak – kolejny
jego prezes.
Uroczystość otworzył krótkim
występem zespół ERATO pod kierunkiem Elżbiety Zachowskiej, po
którym Jarosław Florczak – wiceprezes Towarzystwa odczytał, specjalnie przygotowany na jubileusz
Towarzystwa przez Krzysztofa Pludrę – członka Zarządu Towarzystwa
i Honorowego Obywatela Miasta Bielawa, referat pt. „Towarzystwo Przyjaciół Bielawy w latach 1977-2012”. Poniżej kilka fragmentów tego referatu.

W ramach XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Koncerty w bielawskich kościołach
23 września w kościele pw.
Bożego Ciała mszę świętą, którą odprawił ks. kanonik Cezary Ciupiak,
uświetnił występ chóru STANAVAN
z czeskiego miasta Broumov. Zespól wykonał pieśni liturgiczne przy
akompaniamencie organów, a następnie, już po mszy świętej, zaśpiewał acapella dwie pieśni.
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Chór STANAVAN powstał w
1971 r., początkowo jako chór męski, a od 2000 roku jest już chórem
mieszanym. Śpiewacy to głównie amatorzy z Broumova i okolic,
ale śpiewają przepięknie. Prowadzącym i dyrygentem chóru jest
Ladislav Šikut - nauczyciel Artystycznej Szkoły Sztuk Pięknych w

Broumovie, akompaniator, organista, w Teplice nad Metuji prowadzi
zespół kameralny LAETITIA. Zespół koncertuje regularnie w Czechach, Polsce, ale również w Austrii i Niemczech.
Szkoda tylko, że tak niewielu
bielawian było obecnych w kościele
podczas tego koncertu.

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy powołano dokładnie 3 marca
1977 r. podczas spotkania miejscowych działaczy społeczno-politycznych, zainteresowanych przeszłością, teraźniejszością i przyszłością
miasta. Pierwszym przewodniczącym
Towarzystwa został wybrany Ludwik
Trzepla, wiceprzewodniczącymi Jan
Weznerowicz i Zbigniew Głodowski, a sekretarzem Janusz Woźniak.
Towarzystwo postawiło przed sobą
zadanie odtworzenia historii miasta,
zbierania pamiątek z przeszłości,
podjęcia starań o utworzenie w Bielawie muzeum. Już w kilka miesięcy
od powstania Towarzystwo liczyło
129 członków.
W 1978 r. członek zarządu
TPB i jednocześnie przewodniczący
komisji ds. opracowania kroniki miasta – Kazimierz Tłokiński – emerytowany dyrektor i profesor historii
miejscowego liceum, przygotował do
druku zwięzłą monografię miasta. Ta
40-stronicowa monografia zawierała
krótki rys historyczny, przebieg jego
rozwoju w okresie powojennym oraz
plany dalszej rozbudowy. Opatrzona został tytułem „Bielawa wczoraj –
dziś – jutro”.
13 grudnia 1981 r. wprowadzony został w całym kraju stan wojenny
i działalność Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy została zawieszona, tak jak
działalność wszystkich organizacji
społecznych.
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, po długiej 15-letniej
przerwie, została reaktywowana staraniem dawnych członków. Walne
Zgromadzenie dokonało 11 grudnia
1996 r. wyboru nowych władz Towarzystwa. Pierwszym prezesem został
Wojciech Tłokiński, a następnie funkcję tę pełnili Andrzej Świętczak oraz
Ewa Glura.
W całym okresie powojennym TPB prowadziło wielokierunkową działalność. Zgodnie z przyjęty w
1977 r. planem, który zakładał „merytoryczne przygotowanie i rozwinięcie
działalności wydawniczej na temat
Bielawy”, ukazały się w okresie 19932011 następujące pozycje wydawnicze: Kronika Bielawy od czasów
najdawniejszych do 1945 r. Kronika
Bielawy 1945-1990, Kronika Biela-

*****
7 października w kościele pw.
Ducha Świętego odbył się KONCERT NA SKRZYPCE I FORTEPIAN. Wystąpili: skrzypaczka Maria Ołdak i Dominik Zabłocki
– organy, fortepian. W programie
koncertu znalazły się utwory Jana
Sebastiana Bacha - Sonata E-dur
BWV 1016 (skrzypce i organy),
Preludium i Fuga a-moll BWV 559
(organy) i Chorał „Jesus bleibet
meine Freude” z Kantaty „Herz und
Mund und Tat und Leben”, BWV
147 (fortepian), Wolfganga Amadeusza Mozarta - Sonata C-dur na
skrzypce i fortepian KV 303 oraz Alfreda Schnittke - Suite im alten Stil
na skrzypce i fortepian.
To był piękny koncert, swego rodzaju uczta dla ducha. Zgromadzona w kościele publiczność
gromkimi brawami nagrodziła jego
wykonawców, były więc jeszcze
dwa bisy.
Po koncercie Leszek Stróżyk
– przewodniczący Rady Miejskiej
Bielawy w imieniu swoim i obecne-

Bielawscy twórcy, Powstanie tkaczy
sowiogórskich, Gospody u stóp Gór
Sowich, Bielawskiej Bawełny blaski
i cienie. W przygotowaniu jest zbiór
wspomnień najstarszych mieszkańców Bielawy, którego wydanie planowane jest na miesiące XI/XII 2012 r.
Dla podsumowania działalności
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy niech
mi będzie wolno zacytować fragmenty
jubileuszowych gratulacji, jakie otrzymaliśmy od władz miasta, od Panów
Leszka Stróżyka, Przewodniczącego
Rady Miejskiej i Ryszarda Dźwiniela,
Burmistrza Bielawy:
„Z okazji jubileuszu proszę
przyjąć gratulacje oraz wyrazy uznania za niezwykle bogata działalność,
zwłaszcza kulturalną, która stała się
udziałem wszystkich członków Towarzystwa.
Podejmowane przez Państwa
inicjatywy, przyczyniły się do utrwalenia i szerokiej promocji naszego miasta, za co w imieniu wszystkich bielawian dziękujemy. Nie do przecenienia
są m. in. publikacje Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy, w tym najważniejsza - „KRONIKA BIELAWY” oraz liczne wystawy, konkursy i uroczystości
kulturalne.
Chcemy wyraźnie podkreślić,
że swoją postawą i zaangażowaniem
członkowie Towarzystwa udowodnili,
że są prawdziwymi przyjaciółmi Bielawy.”
W dalszej części zebrani obejrzeli projekcję zdjęć „Bielawa wczoraj i dziś” autorstwa obecnego na
uroczystości Tadeusza Łazowskiego – Honorowego Obywatela Miasta
Bielawa, po czym prezes Ewa Glura
przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa w I półroczu 2012
r., sprawozdanie finansowe za okres
sprawozdawczy omówił skarbnik Tadeusz Dzigoński, a sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej przedstawił jej
przewodniczący Józef Kosiński.
Kolejnym punktem uroczystości
był występ dzieci z Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, na który złożyły
się wiersze i piosenki, przede wszystkim
poświęcone ukochanej Bielawie.
Następnie
przewodniczący
Rady Leszek Stróżyk i wiceburmistrz
Bielawy Mariusz Pach wręczyli list
gratulacyjny z okazji Jubileuszu na
ręce prezes Ewy Glury wraz z upominkiem – aparatem fotograficznym,
by służył dokumentowaniu najważniejszych wydarzeń oraz listy gratulacyjne
dla zasłużonych działaczy TPB. Otrzymali je: Wojciech Tłokiński, Andrzej
Świętczak, Tadeusz Łazowski, Jan
Gładysz, Rafał Brzeziński, Tadeusz Dźigoński, Józef Kosiński, Zofia Odjas, Jan Sulimowicz, Janina
Uwsiewicz i Jarosław Florczak.
Były także życzenia i upominki
od zaproszonych gości.
Uroczystość zakończył słodki
poczęstunek.
Barbara Lesiewicz

go burmistrza Ryszarda Dźwiniela
podziękował
wykonawcom
za
wspaniały koncert, publiczności za
tak liczne przybycie, a ks. kanonikowi Krzysztofowi Pełechowi za
udostępnienie kościoła i włączenie
się po raz kolejny w obchody
Polsko-Czeskich
Dni
Kultury
Chrześcijańskiej.
Barbara Lesiewicz

ROCZEK PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO
„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA” I
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
„AKADEMIA MALUSZKA” W BIELAWIE

fot. AFM FOTO KOSTEK

„Każdy przecież początek to tylko
ciąg dalszy, a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie”
(Wisława Szymborska)

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy liczy sobie już 5 lat
Pod hasłem „Szkoła skutecznie
przezwyciężająca trudności wychowawcze” odbyła 5 października w sali
teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia Niepublicznego Gimnazjum
z Oddziałami Przysposabiającymi do
Pracy oraz współpracy z 1-33 Hufcem Pracy w Bielawie. Uroczystość
poprzedziła msza święta w kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą odprawił ks. biskup
Ignacy Dec w asyście ks. prałata dr.
Stanisława Chomiaka – kanclerza
Kurii Świdnickiej, proboszcza parafii oraz ks. dr. Krzysztofa Ory – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.
Podczas mszy nastąpiło poświęcenie
Sztandaru Szkoły. Na awersie sztandaru widnieje wizerunek Orła Białego
na trwałe kojarzącego się z polskością, a na rewersie są atrybuty Naszej
Małej Ojczyzny – na tle krajobrazu
górskiego alegoria mądrości – sowa i
łacińskie przysłowie „volenti nihil difficile” - („trzeba tylko chcieć”).
Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością m. in.:
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel
i burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun – patroni honorowi oraz Dorota
Piotrzowska – asystent poseł Izabeli
Katarzyny Mrzygłockiej, Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej
Bielawy, Anna Wojtysiak – wizytator
Kuratorium Oświaty, Stefania Pagórska – bielawska radna, podinsp. Waldemar Kocyła – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Bielawie,
Iwona Matyja – prezes Towarzystwa
Miast Partnerskich Dzierżoniowa, Renata Giża – dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Bielawie, Anna Petruk
– dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i
Sztuki, Rafał Brzeziński – dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Uczestniczyli w niej także dotychczasowi dyrektorzy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie.
Szczególnym gościem była sędzia
Anna Maria Wesołowska.
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów gimnazjum, po czym Daria Michalska – dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie
powitała wszystkich przybyłych, a następnie w swoim przemówieniu przedstawiła historię szkoły, najważniejsze
przedsięwzięcia i realizowane projekty.
Na zakończenie wystąpienia Pani Dyrektor powiedziała: „Na fundamentach
stworzonych 5 lat temu budujemy dzień
po dniu ,rok po roku - dobry wizerunek
szkoły. Podnosząc i doskonaląc jakość
jej pracy, przełamując stereotypy i obiegowe opinie, stopniowo zmieniamy
obraz szkoły w odbiorze społecznym.
Dzięki wspólnej pracy, wielu wysiłkom
i wyrzeczeniom, szkoła staje się placówką wybieraną przez coraz większą
liczbę gimnazjalistów, cenioną przez rodziców zarówno za dobry klimat wychowawczy, jak i system opiekuńczy, który
ochronił niejednego ucznia przed wykluczeniem społecznym. Sukcesy szkoły i
jej wychowanków to niekwestionowany
powód do dumy, co dziś, w dniu jubileuszu, można i trzeba powiedzieć”.

Z kolei Zofia Studnicka – komendant 1-33 Hufca Pracy w Bielawie
omówiła działalność hufca oraz współpracę z Niepublicznym Gimnazjum z
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, która trwa od 1 września 2007 roku.
Następnie głos zabrało wielu przybyłych gości, a wśród nich burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek
Stróżyk, którzy wraz z prezentem przekazali na ręce Pani Dyrektor serdeczne
gratulacje wraz z życzeniami wszelkiej
pomyślności. „Z pewnością na tych kilka minionych lat składa się szereg szkolnych wydarzeń, które tworzą historię
Szkoły. To jej uczniowie i nauczyciele, to
ich radości i smutki, sukcesy i czasami
niepowodzenia. Chcemy pogratulować
Państwu dotychczasowych osiągnięć z
przekonaniem, że te największe jeszcze
przed Wami. Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu życzymy radości i satysfakcji
z codziennej pracy z młodymi ludźmi.
Uczniom życzymy, by czas spędzony w
szkole wspominali zawsze z sentymentem, a zdobyta wiedza stanowiła klucz
otwierający drogę Ich dalszego rozwoju”.
Szczególnie uroczystym momentem było nadanie Sztandaru
Szkołom Niepublicznym. Został on
przekazany na ręce Pani dyrektor, która następnie przekazała go uczniom
podkreślając, iż Sztandar Szkoły jest
naszą chlubą. Jednoczy uczniów w
ważnych chwilach życia szkolnego.
Uczniowie złożyli ślubowanie:
Ja! Uczeń Szkół Niepublicznych w Bielawie ślubuję uroczyście!
być uczciwym i odpowiedzialnym obywatelem kraju i świata,
- okazywać szacunek wszystkim ludziom,
szanować historię i tradycję w
duchu patriotycznych wartości,
- kształtować w sobie silną
wolę, uczynność, odwagę, koleżeństwo, prawdomówność i tolerancję,
przestrzegać zasad i postanowień Statutu Szkoły,
z wiarą i wytrwale pod tym
Sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra Szkoły, Miasta, Ojczyzny.
Po zaprzysiężeniu Sztandaru w
jego drzewiec zostały wbite tabliczki
fundatorów. Wbili je: Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, Ryszard Dźwiniel –
Burmistrz Miasta Bielawa, Marek Piorun – burmistrz Miasta Dzierżoniów,
Komendant Ochotniczego Hufca Pracy,
przedstawiciel Pracodawcy uczniów,
przedstawiciel Społeczności Szkolnej
oraz dyrektor Daria Michalska.
Jubileuszową uroczystość zakończył wykład sędzi Anny Marii
Wesołowskiej - „Zagrożenia w relacjach interpersonalnych, nękanie,
przemoc psychiczna, porównywanie,
traktowanie instrumentalne jako działania naganne według prawa. Procedura Niebieskiej Karty.”
Z kolei wieczorem sędzia
Anna Maria Wesołowska spotkała
się z rodzicami, pedagogami, uczniami i wszystkimi zainteresowanymi,
by omówić temat „Dziecko, młodzież
w świecie wartości – konieczność
współpracy szkoły z rodziną. Procedura Niebieskiej Karty”.
Barbara Lesiewicz

10 października Przedszkole
Językowe „Europejska Akademia
Dziecka” oraz Niepubliczny Żłobek
„Akademia Maluszka” w Bielawie
świętowały swoje pierwsze urodziny. W uroczystości wzięło udział
liczne grono naszych sympatyków,
wśród nich Mariusz Pach, Wiceburmistrz Miasta Bielawa, Jadwiga Rybiańska, dyrektor Oddziału
BZWBK w Bielawie, Arkadiusz Kleban, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Lech Tkaczyk,
właściciel Wydawnictwa ASTRUM
z Wrocławia, radni samorządowi, dyrektorzy szkół oraz rodzice i
przyjaciele.
Przy tak wspaniałym święcie nie zabrakło występów dzieci z
grupy winogronek i morelek, które
recytowały urodzinowe wierszyki,
śpiewały piosenki i tańczyły. Swoje osiągnięcia zaprezentowały także poszczególne Akademie prowadzone w naszej placówce w ramach
zajęć dodatkowych: AKADEMIA
RYTMICZNO-MUZYCZNA zaprezentowała taniec nowoczesny
pt. „BOMBA”, AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO wykonała piosenkę z elementami ruchu,
AKADEMIA JĘZYKA MIGANEGO
zamigała ze śpiewem „Sto lat”.
Wszystkie zmagania słowno-muzyczne służyły jednemu celowi – stania się pełnoprawnym
przedszkolakiem. Uroczystego pa-

sowania dokonała Pani Dyrektor
Daria Michalska, która pogratulowała udanego występu. Dzieci za
włożony trud otrzymały wspaniałe
rogi obfitości, pamiątkowe dyplomy, gromkie brawa od zgromadzonej publiczności oraz długo oczekiwany tytuł PRZEDSZKOLAKA.
Następnie odbył się uroczysty bankiet, na którym dzieci wraz z Panią Dyrektor zdmuchnęły pierwszą
świeczkę istnienia placówki.
Żłobek godnie zaprezentowały maluszki z grupy mandarynek i
poziomek, przebrane w owoce ilustrujące przynależność do swojej
owocowej grupy.

Rodzice
dopieścili swoje pociechy obdarowując każdą z
grup oryginalnym prezentem, który uatrakcyjni zajęcia edukacyjne
w placówce. Podczas słodkiego
poczęstunku rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i zgromadzonymi gośćmi. Był
to czas do podzielenia się refleksjami i wpisu do KRONIKI PRZEDSZKOLA.
Dziękujemy wszystkim gościom za wspaniałe prezenty i słodkości w imieniu dzieci i grona pedagogicznego i zapraszamy do
galerii.
opracowała I.G.

Poprowadzili oni zajęcia z
uczniami naszego liceum. Zadania polegały głównie na grupowym
W dniach 13 i 14 września li goście z Europejskiego Uniwersyprzygotowywaniu plakatów dotycząZespół Szkół Ogólnokształcących tetu Viadrina. Byli to studenci Julia
cych tematów związanych z życiem
im. Bolesława Chrobrego odwiedzi- i Markus.
studenckim (szukanie stancji, książek, zdrowia i żywności) oraz życia poza uczelnianego. 13 września
miał również miejsce pokaz filmu
„Kokowaah”. Był on niemieckojęzyczny, jednak dla ułatwienia wzbogacono go o angielskie napisy.
Po piątkowych warsztatach
uczestnicy napisali test, mający na
celu wyłonienie dziesięciu osób,
które 19 października wyjadą na
dwudniową wycieczkę do Niemiec.
Szczęśliwa dziesiątka uczestniczyć będzie w uroczystym otwarciu roku akademickiego, a po noclegu w pobliskim akademiku pod
przewodnictwem Markusa zwiedzi
najciekawsze miejsca w Berlinie.
Warsztaty te były dla uczniów
wspaniałą okazją do wykorzystania
języka niemieckiego w praktyce.
Krystyna Podłęcka
Klaudia Rokoszna
kl. 3a LO

Nietypowe lekcje języka niemieckiego

Nowy system
gospodarowania odpadami
Od wielu lat Polska boryka
się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy
system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy
niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych
ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano o reformie systemu gospodarki odpadami.

Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny
za wszystko to, co służy lokalnej
społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie
odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu
będzie mogła kształtować sposób
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda gmina będzie zobowiązana zorganizować
system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami
ustawy oraz z uwarunkowaniami
miejscowymi.

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując
się na doświadczeniach innych
Nowy system gospodarowakrajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodaro- nia odpadami zostanie wprowadzowania odpadami komunalnymi. ny w naszej gminie od 1 lipca 2013r.

MSZA W INTENCJI
RZEMIEŚLNIKÓW, KUPCÓW
I UCZNIÓW RZEMIOSŁA
7 października odbyła się
IV Uroczysta Msza w intencji rzemieślników, kupców i uczniów rzemiosła. Tegoroczna msza została
zorganizowana przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy. W tym roku
w Kościele Świętego Józefa Oblubieńca w Świdnicy, środowisko
rzemieślnicze i kupieckie wspólnie dziękowało za otrzymane łaski i prosiło o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę. We mszy oprócz
przedstawicieli Cechu Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie, udział wzięli rzemieślnicy, kupcy oraz uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych ze Świdnicy, Bielawy, Dzierżoniowa oraz
Ząbkowic Śląskich
Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor CRRiMP w Bielawie
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Oświata Niezależna z Bielawy na Edu Trendy 2012
Pod takim tytułem odbyła się
w dniach 27-28 września w Warszawie ogólnopolska konferencja,
w której uczestniczyła Daria Michalska, dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie.
EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów
edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty,
szukających rozwiązań poprawiających jej jakość i efektywność. To
również wydarzenie, w którym zadania i wyzwania edukacyjne łączą
się z praktycznymi możliwościami
ich realizacji. Głównym trzonem
była Strefa Konferencji i Warsztatów – zintegrowany program, bazujący na czternastoletnich doświadczeniach Krajowej Konferencji
Dyrektorów Szkół i Europejskiej
Konferencji Dyrektorów Przed-

szkoli oraz najnowszych trendach
edukacyjnych na świecie, w których zostały zaprezentowane cele
i zadania w nowym roku szkolnym
oraz zmiany w systemie oświaty w
najbliższych latach, cele i zadania
edukacyjne w kontekście wyzwań
cywilizacyjnych, najnowszych trendów w zakresie organizacji, technik
i metod nauczania, zmian technologicznych oraz praktyczne narzędzia i sposoby służące podnoszeniu jakości edukacji.
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zaprosili znakomitych wykładowców i ekspertów z tematami, które inspirują do poszukiwania
nowych rozwiązań starych i nowych
problemów. Dyrektorzy placówek
oświatowych z całego kraju wzięli udział w panelach dyskusyjnych
dedykowanych wszystkim uczest-

nikom oraz panelach dedykowanych poszczególnym poziomom
edukacyjnym oraz konkretnym problemom. W gronie prelegentów był
m.in. prof. Leszek Balcerowicz, założyciel Forum Obywatelskiego Rozwoju, zwolennik uwolnienia szkół od
przemożnego wpływu lokalnych samorządów na rzecz szkolnictwa niepublicznego i społecznego.
Każdy uczestnik Konferencji
i Warsztatów mógł zdecydować, w
którym panelu weźmie udział, które tematy są dla niego najbardziej
interesujące. Konferencji towarzyszył Salon Wystawców, który dzięki
współpracy z doświadczonym operatorem targowym RedNetMedia,
został rozszerzony oraz uzupełniony o nowe ciekawe i inspirujące
wydarzenia. Dzięki temu połączeniu uczestnicy EDU Trendy 2012,
mogli na miejscu zapoznać się z
szeroką ofertą rozwiązań, bazujących na nowoczesnych światowych
przykładach, przygotowanych z
myślą o wsparciu pracy szkoły i
przedszkola zarówno w procesie
dydaktycznym jak też organizacyjnym, technologicznym i materialnym. Obok kadry zarządzającej w
Edu Trendach 2012 wzięli udział:
samorządowcy odpowiedzialni za
oświatę, przedstawiciele kuratoriów oświaty, kadra pedagogiczna
placówek edukacyjnych, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele instytucji
oświatowych oraz fundacji, osoby
zainteresowane oświatą, trendami
i rozwiązaniami jej dedykowanymi,
eksperci edukacyjni, stowarzyszenia rodziców w szkole, firmy przygotowujące rozwiązania i projekty
dla edukacji. Powiat Dzierżoniowski miał w Warszawie swoją jedyną
reprezentantkę p. Darię Michalską.

Weekend w Leśnej Szkole

Ekologiczna Szkoła Podsta- cję przyrodniczą oraz spotkanie z
wowa nr 7 w Bielawie po raz kolej- panem pszczelarzem. Była to okany udowodniła, jak ważne są dla niej zja na bliższe poznanie naszego tedziałania o charakterze proekolo- renu. Rodzice i dzieci zaopatrzeni w
gicznym. Zajęcia, które mają miejsce lornetki, aparaty fotograficzne i busosię w Leśnej Szkole, stały się nieja- le mieli do pokonania trzy trasy mieko tradycją w Ekologicznej Szko- rzone parokrokami i kątem azymutu.
le Podstawowej nr 7. Do tej pory Czas potrzebny do przejścia każdej z
odbywały się jednak w ramach za- nich wynosił od 1godziny 30 minut do
jęć lekcyjnych i nie budziły tak wielu 2 godzin. Po powrocie zespoły składające się z rodziców i dzieci omaemocji, jak było tym razem…
Profesjonalna organizacja za- wiały swoje trasy i pokazywały zrojęć przeprowadzonych przez p. Jó- bione samodzielnie zdjęcia.
zefa Gajdę pozwoliła na dalsze
Ponadto dzieci rozsadzały ziorozszerzanie wiedzy ekologicznej ła w szklarniach oraz wieszały budki
zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. lęgowe (oczywiście zgodnie z instruk22 i 23 września 2012r. (so- cją i z zachowaniem zasad bezpiebota i niedziela) nauczyciele wraz ze czeństwa). A w pasiece? W ulu eksswoimi podopiecznymi i ich rodzicami pozycyjnym „jak na dłoni” widać było
udali się do Leśnej Szkoły, aby zain- krzątające się w otoczeniu Królowej
augurować cykl działań przeznaczo- pszczółki. A miodzik - palce lizać!
nych dla społeczności uczniowskiej
Wszystkie działania były tak
ESP7 i ich najbliższych. Weekend w zaplanowane, aby mogły w nich
Leśnej Szkole to kolejna propozycja jednocześnie uczestniczyć dzieci
dla wszystkich tych, dla których ży- ze swymi rodzicami. Była to wspacie w zgodzie z naturą jest niezwykle niała okazja na spojenie więzów roważne. W pięknej scenerii malowni- dzinnych oraz uzmysłowienie rodzi11 października w dziale
czych Gór Sowich uczniowie klas IIIc com, jak ważnym elementem życia
dziecięco-młodzieżowym Filii nr
i Va wraz ze swoimi paniami wycho- jest integracja i wspólne spędzanie
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
wawczyniami – panią Jolantą Jasiak wolnego czasu. Zajęcia w Leśnej
Bielawie odbyły się zajęcia z cyklu
i panią Bożeną Wszół oraz z rodzica- Szkole miały również na celu uświa„Biblioteka łączy pokolenia”. Pierwmi i innymi członkami rodziny, spędzili domienie rodzicom i ich dzieciom
sze spotkanie pod hasłem „Opoprzyjemnie czas na poznawaniu tajni- potrzeby istnienia więzi między nimi.
ków przyrody. Przygotowane zajęcia Przy ognisku, gdzie piekły się kiełwieść o Januszu Korczaku” odbyło
pozwoliły na odkrywanie tajemnic flo- baski i pizza, wszyscy uczestnicy
się dla wychowanków Specjalnego
ry i fauny w sposób eksperymentalny. tego niezwykłego weekendu mogli
Ośrodka Szkolno-WychowawczeIch uczestnicy mieli szansę zaznajo- poczuć, jak ważne są relacje rodzingo. Grupa mieszana w wieku od 11
mić się z tajnikami ekologii poprzez ne oparte na wzajemnym szacunku,
do 20 lat. Wspólnie przygotowały i
doświadczenia i własne praktyczne zaufaniu i szczerości.
przeprowadziły spotkanie bibliotedziałania. Dzieci i dorośli byli zachwyCzas poświęcony najbliższym
karka Jolanta Pawlak (MBP) i naceni nową formą lekcji. Chętnie brali to najcenniejszy prezent, jaki możeuczycielka Magdalena Borzestowudział w proponowanych im zada- my im ofiarować. Wszyscy, którzy
ska (SOSW).
niach. Szczególny entuzjazm wzbu- zechcieli udać się do Leśnej Szkoły,
Wstępem do zajęć było opidziły działania z cyklu „Poszukiwanie aby tam w miłej atmosferze zaznasanie „jak się dziś czuję” i rozmowa
tradycji”. Uczestnicy mieli możliwość jomić się z tajnikami przyrody, a jedna temat odczuwania szczęścia. Na
samodzielnego upieczenia chleba i nocześnie przyjemnie spędzić kilka
stole umieszczone zostały książki
wyrobienia masła, wykorzystując przy chwil w rodzinnym gronie - na pewnapisane przez Janusza Korczaka.
tym tradycyjne metody produkcji – no zapamiętają je na długo.
Bibliotekarka przedstawiła postać
czyli maselnicę i piec chlebowy.
Nauczyciele ESP7 w Bielawie
Janusza Korczaka i przypomniała,
Maria Jolanta Jasiak
Źródłem dodatkowych wrażeń
że rok 2012 jest Rokiem Janusza nienia. Babcia bohatera książki opo- kunem”, polegającej na oprowa- był zorganizowany bieg na orientai Bożena Wszół
Korczaka. W 1878 albo 1879 r. w wiada wnukowi o pobycie w siero- dzeniu osoby z zamkniętymi oczazamożnej rodzinie żydowskiej w cińcu przy ulicy Krochmalnej 92 i jak mi w slalomie przeszkód. Dzieci
Miejska Biblioteka Publiczna
Warszawie urodził się chłopczyk, jako mała Frania po raz pierwszy poznały zestaw „Złotych myśli JaHenryk Goldszmit, który został zobaczyła Pana doktora. Bibliote- nusza Korczaka” i wywiązała się
sławnym pisarzem i pedagogiem karka przeczytała kilka fragmentów dyskusja na ich temat. NauczycielJanuszem Korczakiem. Dzieci do- książki „Jest taka historia. Opowieść ka Magdalena Borzestowska przeW czwartek 11 października na ni-teatrzyk wykorzystując zabrane ze
wiedziały się, że był to człowiek o o Januszu Korczaku” a następ- kazała wszystkim kilka karteczek z zaproszenie dyrektorki Elżbiety Ho- sobą kukiełki oraz zadawała proste
gorącym sercu oddany swoim pod- nie uczniowie dokonali porównania określeniami o działalności pisarza łowczyk i nauczycielki Natalii Go- pytania, na które z chęcią udzielały
opiecznym, jako lekarz i wycho- domu rodzinnego z domem dziecka/ i należało dokonać klasyfikacji we- łębiewskiej, grupę II z Przedszkola odpowiedzi. Po wysłuchaniu bajeczwawca. Prowadził Dom Sierot dla internatem. Wymieniali tylko dobre i dług ważności. Wspólne wykona- Publicznego nr 4 odwiedziła biblio- ki, maluchy powiedziały wiersz pt.
dzieci żydowskich oraz Nasz Dom pozytywne cechy domów. Ważne nie pracy plastyczno-technicznej tekarka Działu Dziecięco-Młodzieżo- „Lecą listki”. Następnie miały za zawnioski - dom rodzinny i rodzina to (szkic twarzy Korczaka wykonała wego Miejskiej Biblioteki Publicznej danie rozwiązać prostą zagadkę, któdla osieroconych dzieci polskich.
Współczesna pisarka dla miejsce azylu, dającego szczęście Jagoda) oraz ocena zajęć - świet- (MBP) Jolanta Matuszczak.
rej odpowiedzią był grzyb.
dzieci i młodzieży, Beata Ostrowic- dzieciom a dom dziecka/Internet to nie, dobrze, wesoło stanowiły podPo przywitaniu przybyły gość
Dzieci były bardzo zadowolone
ka, stworzyła wzruszającą opowieść instytucja, w której dzieci osieroco- sumowanie spotkania o Januszu pokazał przedszkolakom przyniesio- ze spotkania w „magicznym świecie
o wychowankach warszawskie- ne mają zapewnioną opiekę i wa- Korczaku, który uważał dziecko za ne z biblioteki niespodzianki: pięknie bajek”. Na zakończenie zaśpiewały
go Domu Sierot i o ich ukochanym runki życia, takie, jakie miałyby w pełnego człowieka i mówił „Nikomu ilustrowaną książeczkę z serii „Kubuś wesołą piosenkę zatytułowaną „Małe
nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem Puchatek” pt. Jesień w Stumilowym czerwone jabłuszko” oraz podarowaopiekunie, Januszu Korczaku, który domach rodzinnych.
Grupa chętnie wzięła udział w jak to się robi”.
poświęcił całe życie, broniąc praw
Lesie oraz czterech bohaterów ze ły zaproszonemu gościowi dyplom
Jolanta Pawlak
dziecka i żądając ich równoupraw- zabawie relaksującej „Jestem opieStumilowego Lasu – Kubusia Puchat- z podziękowaniem „za spotkanie z
ka, Maleństwo, Królika i Tygryska, bajką”. Przed wyjściem bibliotekarka
które wzbudziły wśród nich ogromny Jolanta Matuszczak zachęciła przedZAPROSZENIE
zachwyt. Każdy maluch chciał się z szkolaków do przyjścia do DziaGmina Bielawa, Cech Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Środowiskowy Dom nimi przywitać. Okazało się, że ta baj- łu Dziecięco-Młodzieżowego MBP
ka należy do ich najbardziej ulubio- wraz z nauczycielką Natalią GołęSamopomocy w Bielawie
zapraszają
nych i dlatego słuchały jej z wielkim biewską po bajeczki, które dostarczą
wystawców do wzięcia udziału dnia 16 grudnia 2012 roku w drugim Jarmarku Bożonarodzeniowym w zaciekawieniem. Podczas czytania im moc niesamowitych i niepowtaBielawie. Zgłoszenia osób zainteresowanych postawieniem swoich stoisk podczas Jarmarku, przyjmowane są bibliotekarka pokazywała przedszko- rzalnych wrażeń.
Jolanta Matuszczak
telefonicznie 74/833-43-88 w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, najpóźniej do 15 listopada br. lakom kolorowe ilustracje, robiła mi-

„Opowieść o Januszu Korczaku”

Spotkanie z bajką
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Razem sprzątaliśmy świat!
W dniu 14 września, już po
raz dziewiętnasty, cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie z wielkim zapałem przystąpiła
wraz z całą Polską do akcji Sprzątania Świata. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem „Kocham,
lubię szanuję… nie śmiecę”. Stara
polska wyliczanka przekonała nas
do tego, że aby chronić przyrodę,
trzeba ją naprawdę lubić, a nawet
kochać. Dzięki zdobywanej na lekcjach wiedzy o przyrodzie wiemy,
że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużym stopniu od
nas samych. Właściwe postępowanie każdego człowieka pomnożone

przez liczbę mieszkańców całego
globu, daje rezultaty tak duże, że
trudno jest sobie je wyobrazić.
A jakie daje korzyści dla człowieka? Wystarczy przecież tak niewiele. Można na przykład mniej
śmiecić. Jeśli chcemy, aby nasz
planeta nie zamieniła się w jedno
wielkie wysypisko śmieci, można
na przykład nauczyć się je segregować. Uczniowie naszej szkoły
mieli okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawej lekcji ekologii poprowadzonej przez panią Elżbietę
Wieczorek – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielawie.
Pani Ela przypomniała nam jak w
Bielawie należy segregować odpa-

dy. Wiemy już jak postępować, aby
nie przyczyniać się do nadmiernego wzrostu góry śmieci. Podczas
spotkania dzieci miały także bardzo dużo pytań: o działanie ZGK
Bielawa, o pracowników i obowiązki samej pani prezes. Gość cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na
wszystkie pytania uczniów naszej
szkoły. Po takim spotkaniu, dobrze
przygotowani przystąpiliśmy do
Sprzątania Świata przez duże „Ś”,
którym dla nas jest okolica naszej
szkoły, nasze podwórko i nasze
piękne miasto.
Serdecznie dziękujemy pani
Elżbiecie Wieczorek – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielawie za ciekawą lekcje przyrody!
			

E.Z.

,,Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga”

		

Jednym z podstawowych kryteriów dojrzałości osoby ludzkiej
jest sposób korzystania z wolności.
Dla współczesnego młodego człowieka słowo „wolność” jest niezwykle atrakcyjne, niemal magiczne.
Wolność kojarzona jest przecież z
postępem, z godnością i prawami
człowieka, z jego samorealizacją.
Niestety, czasem można się znaleźć w nieodpowiednim miejscu i w
nieodpowiednim czasie, aby tę wolność utracić na długie lata.
Przekonali się o tym uczniowie ZSZ CRRiMP w Bielawie,
którzy wzięli udział
w programie
edukacyjno-profilaktycznym
,,Przekonaj się, że nie warto! …”.
Wycieczka do Aresztu Śledczego
w Dzierżoniowie niewątpliwie dostarczyła wielu emocji, ale przede
wszystkim wzbogaciła ich wiedzę
o zasady odpowiedzialności karnej
nieletnich, a poznanie historii życiowych skazanych na pewno będzie dla nich przestrogą. Uczniowie
poznali życie więzienne od środka,
organizację pracy służb więziennych i zasady funkcjonowania więzienia. Jednocześnie młodzi ludzie
uświadomili sobie, jakie są konsekwencje nieprzystosowania społecznego i zachowań powszechnie
nieakceptowanych; jak ustrzec się
przed przestępczością i jak postępować, aby uniknąć kłopotów.
Kara pozbawienia wolności
oznacza w praktyce skazanie człowieka na izolację w środowisku zamkniętym. Pierwszą i najbardziej
oczywistą dolegliwością jest po-

(Tukidydes)

zbawienie wolności, a tym samym
ograniczenie swobody działania i
możliwości kontaktów z bliskimi i
znajomymi. Swoboda ta ograniczona jest nie tylko do terenu zamkniętego murami, ale także wewnątrz
tego terenu przez istniejący system
przepustek i krat. Towarzyszą temu
odczucia związane z sytuacją naruszającą więzi z dotychczasowym
otoczeniem, a więc świadomość, że
wyrządziło się krzywdę najbliższej
rodzinie i stąd obawa o jej los oraz
lęk przed jej negatywną oceną, a dalej obawa o opinię sąsiadów i znajomych oraz ewentualny wstyd wobec
nich, żal za utraconą pracą, itp.
Wychowawca więzienny w
sposób obrazowy i przystępny
przedstawił uczniom sytuację skazanych, dla których upływ czasu i
jego przeżywanie jest zjawiskiem
szczególnym. Uwięzieni dotkliwie
odczuwają jego nadmiar i zazwyczaj nie wiedzą, co z nim uczynić.
Czas staje się problemem, bo nie
jest już źródłem, którego można
używać, ale czymś, co trzeba przeżyć, przedmiotem, z którym trzeba
coś zrobić. Ludzie pozbawieni wolności muszą nadmiar czasu, który
odczuwają, wypełnić tak, by znów
upływał w miarę szybko i niepostrzeżenie. Szczęście mają więźniowie mający możliwość podjęcia
pracy w zakładzie karnym (np. przy
roznoszeniu posiłków, w bibliotece
więziennej, porządkowanie terenu)
lub na zewnątrz.
,,A jeśli już zbłądziłeś pamiętaj,
że jeszcze możesz żyć normalnie” –

KLASY POLICYJNE NA STRZELNICY

W poniedziałek 8 października 2012 r. uczniowie klas policyjnych wybrali się na strzelnicę w
Ząbkowicach Śl., gdzie pod czuj-

nym okiem funkcjonariuszy
mendy Powiatowej Policji w
żoniowie i instruktorów z
Strzeleckiej LOK rozpoczęli

z KoDzierSekcji
swoje

SUKCESY SPORTOWCÓW Z GIMNAZJUM NR 1 W BIELAWIE
Turniej siatkówki „Orlik Volleymania”
W dniu 10 września drużyna
chłopców w składzie: Damian Paluszek, Michał Mika, Emilian Drabik,
Jakub Orda, Jakub Kunicki, Wojciech
Radziewicz i Bartosz Gajda (wszyscy z klasy Ia) wzięła udział w turnieju w piłkę siatkową „Orlik Volleymania”. Chłopcy okazali się najlepsi
i uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który odbył się 24 września
we Wrocławiu, zajmując ostatecznie
5 miejsce w województwie.

Wspólnota mieszkaniowa – co to takiego ?

Turniej Orlika o puchar Donalda Tuska
14 września odbył się w Bielawie Turniej Orlika o puchar Donalda Tuska, w którym uczniowie
klasy 1a, pod opieką p. Jarosława Szeremety, odnieśli kolejny
znaczący sukces. Zajęli I miejsce, pokonując wszystkie pozostałe drużyny. W drugiej rundzie
eliminacji, która miała miejsce w
Dzierżoniowie 20 września, również okazali się najlepsi, pokonując 4 drużyny. Dopiero w 3 run-

to druga część tytułu programu. Słowa te mają przede wszystkim uświadomić skazanym, że po odbyciu kary
mogą zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie, mają możliwość zmienić swoje życie, naprawić
błędy młodości, kontynuować ścieżki
edukacyjne, wzbudzić motywacje do
pozytywnego działania.
Większość programów społecznych, politycznych i pedagogicznych odwołuje się właśnie do
obietnicy wolności. Niestety, często wypowiedzi na temat wolności,
nawet wśród ludzi uznawanych za
autorytety w tej dziedzinie, okazują się jednostronne, zawężone, karykaturalne. ,,Wolność polega na
tym, aby śmiało rozpatrywać każdą
sytuację, w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą
stąd odpowiedzialność” – powiedział Jean Paul Sartre.
Dyrekcja, wychowawcy i
uczniowie wyrażają serdeczne podziękowanie służbie więziennej
Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie za umożliwienie zapoznania
się z jej trudną i odpowiedzialną
pracą, a także Komendantowi Środowiskowego Hufca Pracy p. Małgorzacie Bieżanowskiej i wychowawcy ŚHP p. Magdalenie Kisiel
za włączenie do programu uczniów
naszej szkoły. Mamy nadzieję, że udział w programie skłoni młodzież do zastanowienia się
i przemyśleń na temat konsekwencji własnych zachowań oraz ustrzeże przed przestępczością.
Opr. Jadwiga Łakomska
pierwsze zajęcia w nauce strzeleckiego rzemiosła. Pierwszym krokiem było zapoznanie uczniów z
zasadami panującymi na strzelnicy,
dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz prawidłowego celowania.
Instruktorzy punktowali celność strzałów tak samo jak na
ogólnopolskich zawodach. Mistrzem celności wśród dziewcząt okazała się Izabela Kulesz,
a wśród chłopców Piotr Senyszyn.
Zajęcia na strzelnicy są corocznie organizowane dla klas policyjnych, realizujących innowację
pedagogiczną „Edukacja ogólnopolicyjna z elementami prawoznawstwa w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w
Bielawie”.
dzie, w której startowało 6 drużyn,
ponieśli jedną porażkę (0:1), a
jedno ze spotkań zakończyło się
remisem, co spowodowało, że,
niestety, nie awansowali do finału
wojewódzkiego. Możemy im jednak pogratulować, gdyż łącznie w
województwie startowało ok. 430
drużyn, a nasi znaleźli się wśród
32 najlepszych.
Skład drużyny : Orda Jakub,
Kunicki Jakub, Mika Michał, Gajda
Bartosz, Paluszek Damian, Kucharek Dawid, Drabik Emilian, Radziewicz Wojciech, Węgrzyniak Bartłomiej, Ślęzak Sebastian.

Wspólnotę
mieszkaniową
tworzy ogół właścicieli danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w
każdym budynku, w którym ustanowiono odrębną własność choć
jednego lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel
pozostałych lokali. Pozostałe lokale
mogą być własnością wyodrębnioną, potwierdzoną aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej,
albo mogą nie być wyodrębnione i
stanowić własność dotychczasowego właściciela (sprzed ustanowienia odrębnej własności pierwszego
lokalu). Wspólnota mieszkaniowa
składa się co najmniej z dwóch
członków.
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej jest niezależne od woli
właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa,
pozywać i być pozywana, nie ma
jednak osobowości prawnej, nazywana jest często „ułomną osobą prawną”. Wspólnoty funkcjonują w oparciu o: Ustawę o własności
lokali (Dz.U. z 1994 r., nr 85, poz.
388 z późniejszymi zmianami), regulaminy przyjmowane uchwałą
wspólnoty (np. porządku domowego), uchwały wspólnoty i decyzje
zarządu.
Rodzaje wspólnot mieszkaniowych:
duża wspólnota mieszkaniowa (powyżej 7 lokali) - stosuje się
przepisy Ustawy o własności lokali (dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903),
uchwały głosuje się większością
głosów, mała wspólnota mieszkaniowa (do 7 lokali) - zgodnie z
art. 19 Ustawy o własności lokali
do zarządu nieruchomości wspólną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Kodeksu Postępowania Cywilnego o współwłasności, do podjęcia
decyzji właścicieli konieczna jest
jednomyślność. Uchwały właścicieli podejmowane są na zebraniu lub/i w trybie indywidualnego zbierania podpisów. Uchwały
zapadają większością głosów
właścicieli lokali, liczoną według
wielkości udziałów, chyba że w
umowie lub w uchwale postanowiono, że w określonej sprawie
na każdego właściciela przypada
jeden głos. Właściciel lokalu, w
terminie do 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu
właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo
o treści uchwały podjętej w trybie
indywidualnego zbierania głosów,
może zaskarżyć uchwałę do sądu
z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona
zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub
w inny sposób narusza jego interesy.

Prawa i obowiązki właścicieli
lokali.
Do podstawowych obowiązków właścicieli lokali wyodrębnionych ustawa zalicza, obok
konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem
własnego lokalu, uczestniczenie
w kosztach zarządu nieruchomością wspólną obejmującą grunt,
na którym wzniesiono budynek
oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do
użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Właścicielom lokali, oprócz
praw i obowiązków związanych
z utrzymaniem własności i zarządem nieruchomością wspólną
przysługują określone uprawnienia związane z funkcjonowaniem
wspólnoty mieszkaniowej. Należy
do nich prawo do podejmowania
decyzji we wszystkich kwestiach
dotyczących
nieruchomości
wspólnej przekraczających zwykły zarząd. Do tych czynności
zalicza się ustalenie wysokości
opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
na które składają się: wydatki na
remonty i bieżącą konserwację,
opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody
– w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za
antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki
na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
Właściciele lokali podejmują decyzje w formie uchwał. Wysokość zaliczki wynika wprost z
uchwały właścicieli lokali albo z
przewidywanych, ogólnych rocznych kosztów zarządu nieruchomością wspólną, przyjętych w
uchwale właścicieli o rocznym planie gospodarczym zarządu nieruchomością wspólną. Wszyscy właściciele lokali wchodzący w skład
danej wspólnoty pokrywają koszty
zarządu nieruchomością wspólną w ułamkowych częściach proporcjonalnie do ich udziałów we
współwłasności
nieruchomości
wspólnej. Na pokrycie tych kosztów właściciele lokali uiszczają
zaliczki w formie bieżących opłat,
płatne z góry do dnia 10 każdego
miesiąca.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. nr 16 poz. 93
z
późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
O gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. nr 115 poz. 741 z
późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. O własności lokali
(Dz. U. nr 85 poz. 388 z późn.
zm. - tekst jednolity Dz. U. nr 80 z
2000 r. poz. 903)
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Serdecznie dziękujemy następującym firmom za ufundowanie nagród dla naszej publiczności:
Pierogarnia z ulicy Paderewskiego 6 w Bielawie (obok Salubrisu) –
pani Beata Mastalerz (bon o wartości 30 zł), Pierogarnia II z ulicy
Żeromskiego 28a w Bielawie - pani
Agnieszka Łomoć (bon o wartości
30 zł), Pierogarnia I z ulicy Paderewskiego 6 w Bielawie (obok Salubrisu) – pani Beata Mastalerz
(bon o wartości 30 zł), Restauracja Rodos z Bielawy z ul. Kopernika – Pan Piotr Kiner (2 x duża
pizza + sok), Sklep motoryzacyjny
AUTO-EXPERT z Dzierżoniowa z
„Ślubujemy Ci szkoło…” taki
ul. Świdnickiej 38 – Pan Paweł Kosowski (2 x bon o wartości 50 zł do napis przywitał uczniów klas pierwszych w Gimnazjum Ekologicznym
wykorzystania w sklepie)
Nr 3 z Oddziałami Integracyjny*****
mi w Bielawie podczas uroczystej
Kolejna bardzo pewna
Akademii Dnia Pierwszaka. To był
wygrana kadetów
bardzo ważny dzień w życiu naszej szkoły, przygotowany przez
Bielawianki Bester
uczniów klas drugich i trzecich.
W trzecim meczu sezonu
„Pierwszaki” stały się pełnoprawnytrzecie zwycięstwo w grupie B odmi członkami naszej małej społecznieśli nasi kadeci, deklasując w
ności. Cała gala podzielona
meczu wyjazdowym rówieśników
była na dwie części: oficjalną i tę
z Kudowy Zdrój. Dwa sety wygrarozrywkową. Uroczystość została
ne do 9 i jeden do 14 mówią same
otworzona przemową i ślubowaza siebie. Gratulacje dla całego zeniem przedstawicieli klas pierwspołu i sztabu trenerskiego.
szych przed Dyrektorem Szkoły,
ULKS Opal Kudowa Zdrój który odczytywał rotę przyrzeczeBielawianka Bester 0:3 (-9, -14, -9)
nia. Tę podniosłą chwilę wszyscy
Kadeci zagrali w składzie: Jarek
z pewnością na długo zapamiętają,
Biłozor (K - rozegranie), Oskar Gragdyż był to niezwykłe wzruszający
bowski (atak), Bartosz Rudzki (lewe
moment. Po części oficjalnej czas
przyjęcie), Michał Skwarcan (prawe
zabaw należało rozpocząć. Prowaprzyjęcie), Łukasz Usowicz (środek),
dzący przedstawił wszystkim obecKrystian Gawrysiak (środek), Maksym
nym na sali jury oraz zaprosił do
Chabiński (libero), oraz Wojtek Skwarkonkurencji klasowych. Uczniowie
can, Tomasz Wierzbicki, Wojtek Tylka,
klas pierwszych przez cały wrzeAdrian Spaczyński i Michał Kuśnierz
sień przygotowywali swoje prezentacje w poszczególnych konTabela grupy B po trzech kokurencjach. Uczestnicy akademii
lejkach przedstawia się następująco: http://bielawianka-siatkowka.pl/
index.php?i=52
Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

Ślubowanie klas pierwszych w Gimnazjum Nr 3!

Częstochowa pokonana w trzech setach
W sobotę 13 października w
meczu trzeciej kolejki II ligi grupy 2
Bielawianka Bester Bielawa pokonała w trzech setach zespół Delic-Pol Norwid Częstochowa, prowadzony przez wybitną osobowość
w środowisku siatkarskim - Pana
Stanisława Gościniaka. Goście
nie byli w stanie przeciwstawić się
dobrze dysponowanym siatkarzom
Bielawianki oraz wspaniale dopingującej swój zespół miejscowej publiczności. Bielawianka odniosła
zatem drugie zwycięstwo w tym sezonie i awansowała po trzech kolejkach na 5 miejsce w tabeli grupy 2,
gdzie występuje 12 zespołów.
Bielawianka Bester Bielawa
– Delic-Pol Norwid Częstochowa
3:0 (21, 21, 20)
Bielawianka zagrała w składzie: Kurpiel, Gogola, Borkowski (K),
Jerzyk, Pacioch, Skibicki, Budziński (libero) oraz Król, Dobrzański.
Delic-Pol Częstochowa: Matuszczyk, Krulicki, Grajoszek (K), Miarka, Herman, Woźnica, Mikołajczyk
(libero) oraz Ratajczak, Wróbel,
Glód.
Pierwszy set do stanu 19:18
gra toczy się praktycznie punkt za
punkt, raz po raz jedna bądź druga
drużyna kończy swoje akcje doprowadzając do remisu lub jednopunktowej przewagi. O tego momentu
miejscowi odskakują na dwa a potem trzy punkty i wygrywamy pierwszą partię do 21.
Set nr 2 to od samego początku wypracowana kilku punktowa przewaga Bielawianki Bester
(10:6, 15:10, 20:15), która została
dowieziona do samego końca. Co
prawda Delic-Pol w samej końcówce zmniejszył stratę do 3 punktów
(23:20), ale to było wszystko na co
było ich stać w tym secie.
Set nr 3 również od prowadzenia rozpoczęli Bielawianie i w
połowie seta wypracowali sobie 4
punktową przewagę (14:10), jednak po chwili ambitni Częstochowianie zbliżyli się na jeden punkt

(17:16). Jednak od tego momentu
karty rozdawała Bielawianka, kończąc seta przy drugie piłce meczowej i wygrywając do 20.
W spotkaniu tym dobrze zaprezentował się środkowy bloku
Wojciech Gogola, który w pierwszej szóstce zastąpił kontuzjowanego Błażeja Szymeczko. Zawodnik, który w tym sezonie dołączył do
zespołu wielokrotnie posłał w tym
meczu asy serwisowe i momentami był jak ściana nie do przebicia
przez atakujących Częstochowy.
Wyróżnić można także atakującego Dawida Paciocha, który był nie
do zatrzymania w ataku oraz uprzykrzał życie swoją zagrywką zawodnikom Delic-Polu, podobnie zresztą jak Piotr Borkowski. Gratulacje
należą się dla całego zespołu i trenera Zemanka i powodzenia w kolejnych spotkaniach.
Wszystkie wyniki i tabelę znajdują się na stronie PZPS:
http://www.pzps.pl/II-Liga/Mezczyzni//1/leagueStage,group,2.html

szkolnej mogli podziwiać swoich
młodszych kolegów w konkursach:
plastycznym - plakat promujący
naszą szkołę, prezentacja klasy –
wiersz bądź piosenka, przedstawienie mody szkolnej „na wesoło”,
konkurs łgarza- usprawiedliwienie się w humorystyczny sposób
przed nauczycielem, mini playback
show, quiz szkolny, okrzyk klasowy.
Oczywiście rywalizacji towarzyszyły otrzęsiny - golenie linijką, jedzenie cytryny i siłowanie się na rękę z
trzecioklasistą.
Po zakończeniu konkurencji
jury rozpoczęło obrady, a na wszystkich gości czekała niespodzianka –
pokaz naszych młodych chemików i
ich pomysłowych, chemicznych reakcji „wybuchowych”. Uroczystość
ta zyskała duże uznanie wśród
uczniów i rodziców. Dobra zabawa połączona ze zdrową rywalizacją okazała się być przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”. Pierwszaki
nie muszą się już czuć nieswojo, bo
to ich szkoła w pełnym słowa tego
znaczeniu. A my jesteśmy dumni, że
tak świetnie się przygotowali.
Pedagog szkolny

Ja, moja szkoła i okolica…

Pod takim hasłem upłynął
wrzesień w Szkole Podstawowej nr
4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. Realizowany cyklicznie na początku roku szkolnego projekt edukacyjny ma na celu poznanie przez
wszystkich uczniów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Statutu Szkoły. W tym czasie uczniowie
poznają pracowników szkoły i ich zadania oraz uczą się okazywania im
szacunku. Każdy uczeń naszej szkoły wie już, gdzie znajdują się gabinety
szkolne, sala gimnastyczna, gabinet
dyrektora, psychologa szkolnego,
pedagoga, logopedy, sekretariat, gabinet lekarski, bawialnia, sala rekreacyjna oraz sklepik szkolny.
Podczas
realizacji
projektu uczniowie biorą udział w różnych
konkursach. Jednym z ciekawszych
okazał się konkurs plastyczny „Ja i
moja szkoła przez dziurkę od klucza”.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużym poczuciem humoru, a nauczyciele
dowiedzieli się jak widzą ich uczniowie.
Nie zabrakło także konkursów drużynowych. Podczas jednego z nich przygotowano albumy z życia każdej klasy. Bogactwo
nagromadzonych pamiątek, zdjęć,
opowieści i rysunków będzie pa-

miątką szkoły na długie, długie lata.
Dzieci zawarły kontrakty ze swoimi
wychowawcami, w których znalazł
się zaakceptowany przez nie „kodeks postępowania” w ciągu całego
roku szkolnego. Wrzesień to także
czas, w którym uczniowie poznają historię, misję i wizję swojej szkoły.
W pierwszych dniach roku
szkolnego spotkaliśmy się także ze strażnikiem miejskim - panią
Agnieszką Osiewałą, która szkoliła nas, jak bezpiecznie poruszać się
po drogach, a także poprawnie zachowywać się w środkach komunikacji miejskiej. Korzystając z pięknej
pogody, którą obdarowało nas odchodzące lato, wyruszyliśmy także
na wycieczki w Góry Sowie. Szczególną atrakcją okazało się zwiedzanie nowej platformy widokowej, a
krajobraz, który podziwialiśmy z zapartym tchem, utwierdził nas w przekonaniu, że okolica, w której mieszkamy jest najpiękniejsza na świecie!
Warto jest poznawać siebie, swoją
szkołę, która przecież jest naszym
drugim domem. Pożądanym byłoby
więc także znać, podziwiać i chronić
okolicę, w której mieszkamy, bawimy się i po prostu żyjemy.
			
E.Z.

i koleżanki ze szkoły i z podwórka
- wszyscy tworzymy lokalną wspólnotę. Łączy nas nie tylko geograficznie określone miejsce zamieszkania, lecz także myśli, pragnienia,
27 września 2012 r. Towarzy- dziecka. Nasze rodziny, znajomi z
marzenia związane z naszym restwo Przyjaciół Bielawy obchodzi- bliższej i dalszej okolicy, koledzy
gionem. Uczniowie podło jubileusz 35-lecia
kreślali, że jako młodzi
swojego istnienia. Z tej
Polacy kochają i szanują
okazji uczniowie Ekoswoją ojczyznę, Polskę. A
logicznej Szkoły Podto, co w niej dla nich najstawowej nr 7 w Biecenniejsze, mają blisko
lawie pod kierunkiem
siebie - to właśnie ich mała
p.Anny
Kuś-Smagi,
Ojczyzna — Bielawa. Młop.Barbary Olejnik i
dzi patrioci zadeklarowali
p.Lilianny Rządeczko
chęć poznawania jej histoprzygotowali ujmująrii, ludzi i miejsc z nią zwiący za serce program
zanych, a w przyszłości
słowno- muzyczny pt.
decydowania o jej losach.
„Moja mała Ojczyzna”.
Swoim
występem
Dzieci mówiły o
Piszesz wiersze, śpiewasz, grasz na instrumencie, lubisz słuchać poezji? Zamłodzież zasłużyła na słotym, że mała Ojczyzna
wa uznania, jakie padły praszamy do udziału w VII NOCY POETÓW, która odbędzie się 9 listopada od godz.
to miejsce, gdzie się
pod jej adresem z ust za- 19.00 w klubie Pozytywka przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie. Szczegóły
urodziliśmy, wzrastau organizatora imprezy - Barbary Pachury pod numerem telefonu (74) 645 09 62.
proszonych gości.
liśmy, które znamy od
					
Z A P R A S Z A M Y !!!
B.Olejnik

Uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Bielawie uczcili jubileusz
35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

Wyjdź z cienia …
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PRZEDSZKOLAKI W LEŚNIEJ SZKOLE
Wydawać by się mogło,
że cóż takiego ciekawego dzieci
mieszkające na wsi mogą zobaczyć podczas wycieczki do lasu. A
jednak w dzisiejszej rzeczywistości, gdy rodzice są coraz bardziej
zapracowani i mają coraz mniej
czasu dla swoich dzieci, taka wycieczka ma sens.
Oglądanie ilustracji, nawet
najpiękniejszych to nie to samo, co
możliwość samodzielnego złapania
owada w ogrodzie, obejrzenia go w
powiększeniu, a nawet posłuchania
jego odgłosów.
Już po raz drugi dzieci z
Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie 27 września miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pana
Józefa Gajdę w Leśnej Szkole w
Bielawie. Zajęcia te dostarczają
dzieciom wiele frajdy, zwłaszcza,
że spotykają tutaj wiele sprzętów
na co dzień dzieciom niedostępnych, takich jak łapki na owady,
lupy itp.
Choć o pszczołach dzieci słyszały bardzo dużo i wiele o nich wiedzą, to jednak z fascynacją przyglądały się jak zbudowany jest ul,
a nawet samodzielnie go rozbierały
na części (niech się rodzice nie martwią, ul był bez pszczół). Udały się
także do pszczelarza. Pasieka pana
Piaseckiego położona jest niedale-

ko Leśnej Szkoły. Tam dzieci mogły
przyglądać się ulom, a także posłuchać w jaki sposób powstaje w nich
miód. Przez szybę mogły podziwiać
prawdziwy plaster i na nim pracowite pszczoły. Ciekawe dla dzieci było
także to, że mogły własnoręcznie
spróbować ubijać masło w maselnicy, a później posmakować masła
i pysznego miodu, który dostały od
pszczelarza.
Mała szklarnia w ogrodzie pozwoliła dzieciom nie tylko zobaczyć

różne zioła, ale także je dotknąć i
powąchać. Bardzo ważny jest tutaj
bliski kontakt z przyrodą.
Ten prosty, zwyczajny świat
ukazany przez pasjonata przyrody,
jakim jest pan Józef Gajda, nabiera zupełnie innej barwy. ”Zwykły robak” to już nie owad, ale fascynujące stworzenie.
Poprzez zabawę dzieci uczą
się współżyć ze światem przyrody i
wychodzą z Leśnej Szkoły z niezapomnianymi wrażeniami.

Mianowanie na czeladnika

Sukcesy młodych wokalistów w Woźnikach Śląskich

W dniach 5-7 października uczestniczyliśmy w 24 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
im. H. Hampla „Spotkajmy się
w piosence” w Woźnikach Śląskich. W festiwalowych zmaga-

niach wzięło udział 26 solistów i
6 zespołów wokalnych w 5 kategoriach. Bielawę reprezentowały
dwa zespoły i dziesięciu solistów.
Wszystkie występy oceniało jury w
składzie: dr Renata Danel, dr Mi-

Nowe turystyczne drogowskazy
W ostatnim czasie na terenie miasta pojawiły się nowe tabliczki kierunkowe, wskazujące
drogę do najważniejszych miejsc
w Bielawie. Dzięki nim osoby odwiedzające nasze miasto, z łatwością trafią m.in. do Pływalni Aquarius, wieży widokowej, Urzędu
czy na teren Ośrodka Sudety. Turystyczne drogowskazy ułatwiające
przede wszystkim pieszą wędrówkę po mieście, spotkać można niemal na każdym skrzyżowaniu.
Koszt wykonania i montażu tabliczek wyniósł 100 tys.
zł, ale Bielawa, dzięki pozyskanym pieniądzom unijnym i z
budżetu państwa, zapłaciła tylko 5 tys. zł. Łatwo zauważyć, że
turystyczne drogowskazy zostały wykonane w trzech kolorach –
niebieskim (ułatwiają dotarcie do
budynków użyteczności publicznej), zielonym (wskazujące drogę
do obiektów sportowych i rekreacyjnych) oraz brązowym (informujące o atrakcjach turystycznych). W sumie dzięki tabliczkom
wykonanym w języku polskim i
czeskim (wymóg projektu unijnego) turyści mogą w prosty spo-

sób trafić do 30 najważniejszych
miejsc w Bielawie.
Turystyczne
drogowskazy
zostały sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej, w ramach projektu o nazwie „Przyjazny system
polsko-czeskiej informacji miejskiej” (85 tys. zł), z budżetu państwa (10 tys. zł) i budżetu Bielawy

W
Zespole Szkół Zawodowych CRRiMP w
Bielawie 12 października odbyła
się uroczystość, w
czasie której dokonano mianowania absolwentów szkół zawodowych na czeladników. W obecności
Vice Prezesa Izby Rzemieślniczej
ze Świdnicy, Zarządu bielawskiego Cechu, przedstawicieli władz
Miasta oraz Prezesa Jedności
Rzemieślniczo-Kupieckiej, Prezes
Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy i jednocześnie Starszy Cechu w Bielawie
- Kazimierz Rachowiecki Szablą
im. Jana Kilińskiego (najwyższym
odznaczeniem w rzemiośle) mianował 26 absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej na czeladników
w zawodach: mechanik pojazdów
samochodowych, elektryk, fryzjer,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik samochodowy,
cukiernik, piekarz, elektromechanik
i stolarz.
W gronie mianowanych znalazła się osoba wybitnie zasłużona,
która egzamin czeladniczy zdała
na ocenę celującą. Jest to absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych

i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Marcin Rybarczyk, uczeń
p. Ryszarda Jagiełły z Sudeckiej
Komunikacji Autobusowej S.A. w
Dzierżoniowie. W gronie wyróżnionych znaleźli się także ci, którzy
egzamin czeladniczy zdali na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne
gratulacje zasługuje uczeń Pana
Dariusza Sidorczyka – Damian
Antosik – młody czeladnik w zawodzie monter instalacji i urządzeń
sanitarnych. Gratulacje należą się
również czeladnikom mechanikom pojazdów samochodowych,
którzy naukę zawodu odbywali u
Pana Jakuba Błaszczyka, są to:
Kamil Gil, Patryk Lipiński, Bartłomiej Świżek i Sebastian Brewczyński oraz Roman Popielnicki,
uczący się u Pana Rafała Szozdy, a także Damian Bób – uczeń
Pana Krzysztofa Adamka i Kamil
Chodor – uczeń p. Tomasza Orasińskiego. Wyróżnieni w dowód
uznania otrzymali ozdobne dyplomy ufundowane przez Cech, które
wręczyli dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka.
Wszystkim młodym czeladnikom składamy najserdeczniejsze
gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.
Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu

rosława Knapik, Elżbieta Jatulewicz i Jarosław Wasik.
Kategoria 12-15 lat okazała się najmocniejsza na festiwalu. Jury miało duży problem w wyłonieniu laureatów i
nie przyznało niestety nagród
w zespołach wokalnych. Pomimo bardzo surowej oceny jurorów, nasza grupa pokazała
swoje umiejętności i przywiozła
z Woźnik 9 nagród oraz bardzo
pochlebne opinie wszystkich
oceniających.
GRAND PRIX otrzymała KAROLINA ŁOPUCH
W kat. do 11 lat - I miejsce
„Smok Publiczności 2012” dla
Patrycja Bzdeń, II miejsce Julia Lisiewicz, III miejsce Natalia
Niepublicznego Przedszkola Językowego
Skwarek, w kat. 12-15 lat - I miejsce Patrycja Czyżewska, II miej„Europejska Akademia Dziecka”
sce Weronika Krystek, III miejsce
Karina Warzycha, wyróżnienie
towarzyszyli nam goBarwne stoisko
Aleksandra Czop, w kat. zespół
ście o dużej rozpiętości
wystawiennicze
Eupowyżej 12 lat - wyróżnienie zespół
wieku. Potwierdziła się
ropejskiej Akademii
FARCIK.
prawda, że z dziecka
Dziecka zarządzanej
nie wyrasta się nigdy.
przez dyr. Darię Mi(5 tys. zł). Tabliczki są kolejną częJuż w trakcie Prezenchalską na tegoroczścią turystycznego rozwoju Bielatacji zebraliśmy w beznych Prezentacjach
wy. Wcześniej również przy 95%.
pośrednich rozmowach
Dzierżoniowskich
udziale funduszy zewnętrznych,
wiele komplementów,
przyciągnęło
uwagę
miasto wykonało nową stronę
zwiedzający dostarczyli
licznych
zwiedzająinternetową, folder, album z
nam też nowych pomycych.
fotografiami
Bielawy,
mapę
słów, cennych rad, które
Profesjonalna
turystyczną, tzw. witacze przy
z przyjemnością przyjęekspozycja oferty eduwjazdach do miasta oraz tablice
liśmy i z których z pewkacyjnej, prezentacja
przy zabytkach.
nością skorzystamy.
multimedialna wizuali		
Łukasz Masyk
W roku 2011
zująca codzienne zaprzedstawiliśmy
Niejęcia przedszkolaków,
publiczne Przedszkole
ulotki reklamowe, nadJęzykowe „Europejska
to atrakcyjne nagrody
do wylosowania za oddanie głosu Akademia Dziecka” w kategorii demikroprzedsiębiorstw
sponsorskiego (tablet, DVD, firmo- biutujących
we smycze i długopisy) to zaledwie i zdobyliśmy „Wyróżnienie Smoka
fragment tego, co w ciągu dwóch Biznesu”. Ubiegłoroczny sukces podni działo się w „miniaturze przed- twierdziliśmy dobitnie w tym roku,
szkola” przeniesionej do hali dzier- zdobywając najcenniejsze dla przedżoniowskiego OSiRu ze stałej sie- siębiorców trofeum „Smok Publiczdziby w budynku banku BZ WBK w ności 2012”.
Bon sponsorski wrzuciły
Bielawie przy ul. 1 Maja 34 .
W korowodzie odwiedzających do naszej urny aż 462 osoby.
Duma nas rozpiera, ale też
ekspozycje wystawiennicze przy stoisku placówki gromadzili się szcze- przyjmujemy ten Państwa niezwygólnie rodzice ze swoimi pociecha- kle sympatyczny gest jako barmi, ale też dziadkowie i wszyscy ci, dzo odpowiedzialne zobowiązaktórych zauroczyła Królewna Śnież- nie do doskonalenia naszej pracy.
ka - Pani Kasia. W krainie zabawy Wszystkim Państwu, którzy wyróżdzieci mogły rysować, malować, ko- nili nas przesyłamy radosne uśmierzystać ze wszystkiego co im przypa- chy przedszkolaków i serdeczne
dło do gustu, dlatego nieprzerwanie słowo - Dziękujemy.
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Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

Odnowiona sala teatralna i hol
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie od kilku lat zabiegał o
środki zewnętrzne na remonty i doposażenie techniczne. W roku 2012
starania zakończyły się sukcesem.
Złożony wniosek, w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultur”
został oceniony pozytywnie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał MOKiS-owi kwotę
100 000 złotych na zakup i montaż
300 sztuk foteli teatralno - kinowych.
W ramach wniosku mieściła się również naprawa podłogi, celem przygotowania jej do montażu nowych foteli.

Procedury przetargowe rozpoczęto w maju, a prace przygotowawcze z końcem czerwca.
Oprócz naprawy podłogi, odnowienia powierzchni ścian i sufitu sali
widowiskowej, modernizacji okna
scenicznego oraz usprawnienia
oświetlenia awaryjnego, wyremontowano również hol teatru. Zamontowano nowe drzwi do sali widowiskowej, odnowiono ściany, na
których znalazła się stała ekspozycja historyczna o ludziach tworzących podwaliny bielawskiej kultury
w budynku teatru.

Od połowy września, po
wszystkich odbiorach wykonanych
prac, mieszkańcy Bielawy mogą
korzystać z odnowionej sali teatralnej. Przypominamy, że w Miejskim
Ośrodku Kultury i Sztuki działają
trzy zespoły teatralne, dwie grupy
taneczne, zespoły wokalno-muzyczne a z sali korzysta kilkanaście
bielawskich podmiotów kulturalno-oświatowych, organizując w niej
imprezy okolicznościowe. Natomiast w weekendy zapraszamy do
kina MOKiS na filmy, które zupełnie
inaczej ogląda się w wygodnych fotelach.
Odnowienie i wymiana foteli nie jest zakończeniem planowanych prac modernizacyjnych teatru, trwają poszukiwania środków
zewnętrznych na pełną modernizacje obiektu obejmującą spiętrzenie
sali, całkowitą modernizację i przebudowę sceny wraz z zapleczem
oraz wyposażeniem jej w nowoczesne systemy techniczne, nagłośnienie i oświetlenie.
Cieszymy się, że po minimalnie dłuższej przerwie wakacyjnej, w
całości wykorzystanej na odnowienie sali, możemy gościć Szanownych Mieszkańców w warunkach
polepszających odbiór dóbr kultury. Życzymy wielu wrażeń.
Koordynatorem prac związanych z realizacją wniosku MKiDN
był Jarosław Florczak, a większość prac modernizacyjno-remontowych wykonano własnymi siłami.

Pieniądze na remont Szkoły Podstawowej nr 10 any jest na 2,5 mln zł, a na taki

W przyszłym roku Szkoła
Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Sportowymi zyska nowy wygląd.
Bielawa pozyskała pieniądze
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, na termomodernizację
całego budynku.
Jest to bardzo dobra informacja dla uczniów i nauczycieli z największej podstawówki w mieście.
Koszt całego projektu szacow-

wydatek z własnego budżetu Bielawy nie byłoby stać. Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał
miastu dotację w wysokości 750
tys. zł i dodatkowo udzielił na preferencyjnych warunkach pożyczki
w kwocie 1 mln zł. Za te pieniądze
zostanie wykonana modernizacja elewacji szkolnych budynków
i sal gimnastycznych oraz
nastąpi wymiana oświetlenia na
energooszczędne. Z kolei wymiana okien i drzwi została wykonana
w ostatnich latach, za sprawą sukcesywnie pozyskiwanych środków
z budżetu państwa (łącznie 750
tys. zł).
Warto przypomnieć, że w tym
roku na terenie „dziesiątki” oddano
do użytku plac zabaw i przeprowadzono remont sali gimnastycznej.
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Śnigucki – dyrektor Dolnośląskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych,
Lesław Chudzyński – przedstawiciel
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Anna Solska - doradca
metodyczny Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
W obradach uczestniczyli również przedstawiciele samorządów z terenu Dolnego Śląska, m. in. burmistrz
Bielawy pan Ryszard Dźwiniel, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie nagrodzonych placówek oświatowych.
Spośród kilkudziesięciu placówek z terenu Dolnego Śląska biorących udział w projekcie, wyłoniono
3 najlepsze, wśród których znalazła
się Ekologiczna Szkoła Podstawowa
nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie,
dzięki realizowanemu projektowi „W
dziewięćsiłach nasza siła”, którego
autorkami są : p. Anna Sobierajska
(koordynator), p. Anna Kuś- Smaga,
p. Barbara Olejnik i p. Krystyna Grzyb.
Projekt został napisany z myślą
o poszerzaniu wiedzy dzieci i młodzieży szkolnej na temat bogatych zasobów przyrodniczych okolic Bielawy.
Jego głównym założeniem było stworzenie ścieżki przyrodniczej na Łysej
Górze, gdzie nauczyciele będą prowadzić lekcje przyrody i uczyć dzieci
o roślinności kserotermicznej, pochodzącej z cieplejszych terenów Europy
i Azji, o budowie geologicznej wzgó-

Wystawa malarska Jiriego Kollerta
3 października w Galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki odbył się wernisaż wystawy malarskiej Jiriego Kollerta. Ten
czeski malarz urodził się w 1936 r.
w Policach nad Metuji. Już od najmłodszych lat zdradzał zainteresowanie sztuką malarską, ale momentem przełomowym stała się dla
jego twórczości artystycznej wystawa prac malarskich Antoniego Slavicka, którego impresjonistyczne
obrazy „zaprogramowały” Kollerta.
Jiri Kollert jest uczestnikiem
wielu międzynarodowych plenerów
malarskich (również w Bielawie),
wystaw zbiorowych i indywidualnych. Najchętniej maluje pejzaże,
ale również martwą naturę, znakomicie oddając urodę kwiatów.
Na bielawskiej wystawie, a to
już druga wystawa artysty w Bielawie podczas Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, zapre-

zentował prawie 40 olejnych obrazów. Większość z nich to pejzaże
(m. in. zbiornik Sudety, nasze góry,
droga na 3 Buki, bielawski kościół
pw. WNMP) oraz obrazy przedstawiające kwiaty w wazonach.
Jiri Kollert uchodzi za jednego z najlepszych czeskich malarzy,
a bielawska wystawa potwierdziła
jego wielki talent.
W
wernisażu
wystawy
uczestniczyli m.in.: Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i wiceburmistrz Mariusz Pach oraz jej organizatorzy
Ewa Glura – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy i Jan Gładysz –
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Wernisaż uświetnili swoimi występami Dominika Boczula i
Sandra Nalewajka z grupy ERATO
oraz zespół CZERWONA JARZĘBINA pod kierunkiem Anny Rataj.
Barbara Lesiewicz

Łukasz Masyk

EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 LIDEREM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W dniu 25 września w Centrum Kongresowym w Pawłowicach (kompleks pałacowo parkowy
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu) odbyła się IV Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej, podczas której dyrektor
Ekologicznej Szkoły Podstawowej
nr 7 w Bielawie, pani Małgorzata
Cieślik, odebrała dla szkoły tytuł
LIDERA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w roku 2012, nagrodę - czek
na kwotę 1000 zł, a wicedyrektor,
pani Renata Sznajder-Zając Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój.
Konferencja została zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Panią Beatę Pawłowicz i była podsumowaniem IV
edycji funkcjonowania Dolnośląskiej
Sieci Szkół Promujących Ekorozwój
„Ziemia dla Wszystkich”, mającej na
celu wyłonienie placówek oświatowych, które najefektywniej prowadzą działalność prośrodowiskową.
Udział w niej wzięli: Ewa Wanda Wolak – poseł na Sejm RP, prof. dr
hab. Roman Kołacz - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
dr Marek Mielczarek – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, Małgorzata Matusiak –
wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Piotr

W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

rza oraz o pobliskich formach terenu
widocznych ze szczytu wzniesienia.
Przebieg realizacji projektu
zaprezentowały w niezwykle ciekawy sposób uczennice ESP7 - Aleksandra Głogowska i Weronika Wolf.
Po wystąpieniu przedstawicieli
nagrodzonych placówek głos zabrał
burmistrz Miasta Bielawa, pan Ryszard Dźwiniel, który podkreślił, że w
Bielawie od wielu lat olbrzymi nacisk
kładzie się na kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Na
wszystkich poziomach edukacji realizowane jest kształcenie ekologiczne,
miasto może się poszczycić także
Szkołą Leśną czy otwartym we wrześniu Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii, wyposażonym m. in.
w laboratorium i urządzenia służące
do produkcji energii, gdzie uczniowie,
ale i dorośli mieszkańcy miasta, będą
mogli dowiedzieć się, jak wytwarza
się energię elektryczną w sposób
przyjazny dla środowiska.
W ostatniej części konferencji pani Maria Kramarczyk - dyrektor
WRE Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podsumowała działalność Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących
Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”,
zapraszając jednocześnie do udziału w
kolejnych edycjach, życząc sukcesów i
zadowolenia z uzyskiwanych efektów.
		
Autorzy projektu

I KONKURS LITERACKI
NA UTWÓR INSPIROWANY FOTOGRAFIAMI BIELAWY
Organizatorzy:
Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
Redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”.
Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań lokalną historią. Propagowanie niezwykłych
wydarzeń i miejsc w Bielawie. Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – w roku 2012 jest to zdjęcie z 1943r., przedstawiające 6
słoni pijących wodę z bielawskiej fontanny z sową na pl. Wolności.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.
Kategorie wiekowe:
Uczniowie szkół podstawowych,
Uczniowie szkół ponadpodstawowych,
Dorośli.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul.Lotnicza 5, w terminie do
1 grudnia 2012r., wiersza lub opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem. Objętość opowiadania nie powinna przekraczać jednej strony wydruku
komputerowego (czcionka Times New Roman o wielkości 12 punktów).
Nadesłane utwory opublikowane zostaną w okolicznościowym tomiku. Prace nagrodzone ukażą się w roczniku „Bibliotheca Bielaviana”.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2012r. o
godz. 17.00 w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.
					
Organizatorzy konkursu

Następne wydanie „Wiadomości
Bielawskich” ukaże się 1 grudnia
Artykuły, które nie znalazły się w tym
wydaniu gazety, ukażą się w następnym

Memoriał im. Michała Wojtanowskiego
W sobotę 29 września na OW Sudety odbył się memoriał Michała
Wojtanowskiego, trenera i założyciela klubu ULKS MUFLON Bielawa. Organizatorami biegu był: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz klub
ULKS MUFLON. Zawody rozpoczęły się minutą ciszy oraz modlitwą z ks.
Krzysztofem Pełechem. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Bielawa Pan Ryszard Dźwiniel.
Na listę startową wpisało się 170 zawodników z roczników: 19921995, 1996-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2005. Szkoły podstawowe miały do pokonania dystanse 200m, 400m, 600m. Z kolei młodzież
gimnazjalna i ponadgimnazjalna rywalizowała na trasach o długości
800m oraz 1000m. Bieg główny rozpoczął się o godzinie 12:00. Wystartowało 52 zawodników na dystansie 2150m. Jednym z nich był wicemistrz
świata w sztafecie 4x400m Piotr Kuśnierz. Trasa została poprowadzona
koroną jeziora OW Sudety.

Orlik Volleymania w ESP7

Dla Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie były to
wyjątkowe dni. 10 i 11 września
na terenie kompleksu sportowego
„Orlik” w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie spotkali
się młodzi ludzie, których połączyła
wspólna pasja – piłka siatkowa.
Organizatorem turnieju „Orlik
Volleymania” była ESP7, a nad całością czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: pani Marzena Mazur
i pan Jarosław Szeremeta. Warto
podkreślić, że była to duża nobilitacja, bowiem boisko znajdujące się
na terenie tej placówki dydaktycznej
zostało wyróżnione spośród innych.
W każdym województwie tylko osiem
tego typu obiektów sportowych upoważniono do przeprowadzenia rozgrywek siatkarskich. Jesteśmy jednocześnie dumni i zaszczyceni, że to
właśnie na terenie bielawskiej „Siódemki” mogliśmy zorganizować tak
ważną imprezę sportową.
Rozgrywki cieszyły się dużą
popularnością. Do malowniczej Bielawy przybyły 24 drużyny dziewcząt
i chłopców, które w malowniczej
scenerii Gór Sowich postanowiły
sprawdzić swoje umiejętności siatkarskie podczas zmagań turniejowych. Swoją obecnością uświetnili
to sportowe święto młodzi ludzie z
wielu miast. Gościliśmy między innymi pasjonatów z Ząbkowic Śląskich, Świdnicy, Piławy Górnej, Gim
1, Gim 2, Gim 3, ESP7, SP4 z Bielawy, Gimnazjum nr 1 z Ząbkowic
Śląskich, uczniów z Uczniowskiego
Klubu Sportowego z Piławy Górnej,
reprezentantów KS BielawiankaBester Bielawa, sportowców z Gimnazjum nr 3 Świdnica, przedstawicieli HS –ZTS Ząbkowice Śląskie.
Były to eliminacje do finałów
wojewódzkich, które miały na celu
wyłonienie najlepszej drużyny dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach
wiekowych: dziewczęta i chłopcy z
rocznika 1999-2000 i 1998-1997.

W sporcie obowiązuje zasada, że gra się na tyle, na ile przeciwnik pozwala. Uczestnicy turnieju doskonale zdawali sobie sprawę z tej
maksymy, dlatego wszystkie mecze
odbywały się na wysokim poziomie.
Stawka była bowiem niebagatelna.
Zwycięskie drużyny będą reprezentowały województwo w drugim etapie turnieju „Orlik Volleymania”, w
finałach wojewódzkich. Smakiem
sukcesu mogą cieszyć się następujące drużyny: dziewczęta - Gimnazjum nr 1 z Ząbkowic Śląskich
(rocznik 1999 –2000) i HS-ZTS
Ząbkowice Śląskie (rocznik 19981997), chłopcy - Gimnazjum nr 1 z
Bielawy (rocznik 1999 – 2000), Bielawianka 2 –KS Bielawianka- Bester Bielawa (rocznik 1999-2000).
Prowadzenie imprez sportowych jest przedsięwzięciem, które
samo w sobie ma bardzo szlachetny cel – poprzez aktywność ruchową
młodzi ludzie pokonują własne słabości, uczą się rywalizacji według zasad
„fair play”, aktywnie spędzają wolny
czas. Aby tego typu uroczystości były
„ucztą dla ciała i ducha”, przed twórcami stawia się wysokie wymagania. Organizatorzy tegorocznego „Orlik Volleymania”, czyli Ekologiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 doskonale wywiązali się z powierzonego im zadania. Miał
okazję przekonać się o tym obecny na
imprezie Burmistrz Miasta Bielawa,
Dyrekcja ESP7 oraz wszyscy młodzi
sportowcy i przybyli goście.
Zarówno wygranym, jak i
przegranym życzymy, aby wiara
we własne siły, poparta wytężoną
pracą i nabytymi umiejętnościami
zaowocowała wieloma sukcesami.
Niech duch sportowej rywalizacji
„fair play”, jaki zrodził się na terenie bielawskiego „Orlika”, towarzyszy młodym ludziom każdego dnia,
prowadząc ich do zwycięstwa.
		
Autorzy:
		
Marzena Mazur
		
Kamilla Jelonek

Wyniki:

Bieg na 200m - dziewczęta 2003-2005
Magdalena Hołub SP 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Gracjana Torenc ESP 7 w Bielawie
Karolina Kozieł Lutomia Dolna
Bieg na 200m - chłopcy 2003-2005
Dawid Suchorski SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Oskar Ewulum ESP 7 w Bielawie
Kamil Mazur ESP 7 w Bielawie
Bieg na 400m - dziewczęta 2001-2002
Ewa Nurkiewicz SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Dominika Kamińska Bystrzyca Oławska
Natalia Pastuszka SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Bieg na 400m - chłopcy 2001-2002
Damian Drzyzga Sp 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Ryszard Jaworski SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Patryk Czajka SP 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Bieg na 600m - dziewczęta 1999-2000
Aleksandra Hołub Gimnazjum nr 2 w Bielawie
Martyna Podleśna Gimnazjum nr 5 w Bielawie
Weronika Podgórska SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Bieg na 600m - chłopcy 1999-2000
Gracjan Kunicki Bystrzyca
Mateusz Lepczyński Bystrzyca
Oskar Pastuszka Gimnazjum nr 3 w Bielawie
Bieg na 800m - dziewczęta 1996-1998
Paulina Szakiel Lubachów
Aleksandra Pańkowska Bystrzyca Oławska
Justyna Mucha		
Bystrzyca Oławska
Bieg na 800m - chłopcy 1996-1998
Paweł Szylew Bystrzyca Oławska
Michał Karaś Bielawa
Michał Nacfalski Bielawa
Bieg na 1km - dziewczęta 1992-1995
Patrycja Hadryś Bielawa

Marlena Januszkiewicz Bielawa
Bieg na 1km - chłopcy 1992-1995
Grzegorz Jankowski Bielawa
Piotr Giża Bielawa
Adrian Prokop Bielawa
Bieg Główny - 2150m
Kategoria: K-20
Alicja Kaucka		
Bielawa
Angelika Stępień		
Ruda Śląska
Milena Pędziwiatr		
Dzierżoniów
Kategoria: K-30
Marta Wojtanowska
Wałbrzych
Kategoria M-20
Paweł Szyler		
Bystrzyca Oławska
Mateusz Łaski		
Bielawa
Mariusz Pazdan		
Bielawa
Kategoria: M-30
Sławomir Bartosiewicz
Bielawa
Krzysztof Felsztyński
Bielawa
Mariusz Krzyczmonik
Bielawa
Kategoria: M-40
Ireneusz Rogalski		
Bielawa
Kategoria: M-50
Zbigniew Pańkowski
Bystrzyca Oławska
Eugeniusz Marcinowski
Bielawa
Kategoria: M-70
Czesław Marciak		
Bielawa
Mikołaj Witczak		
Bielawa
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkową przypinkę, natomiast 3 najlepsze osoby z każdej kategorii
wiekowej zostały nagrodzone dyplomem, medalem oraz
nagrodą rzeczową. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
uczestnictwo i zapraszamy za rok.
Pełne wyniki dostępne są na stronie: www.osir.bielawa.pl

Walczyli zapaśnicy

Trenerzy i opiekunowie: Artur
Czypionka, Jacek Zamirski.
*****
Udany występ Bielawskich
zapaśników w Pieńsku !

Zawody zapaśnicze w Brzegu Dolnym
W dniu 29 września w Brzegu
Dolnym odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Zapasach Styl Wolny Chłopców i Dziewcząt. Nie zabrakło na tych zawodach
naszych zawodniczek i zawodników
z Zapaśniczego Klubu Sportowego
„BIELAWIANKA” Bielawa. Nasz klub
reprezentowali: Nikola Wiśniewska,
Roksana Łosyk, Klaudia Załuska,
które zdobyły brązowe medale, zajmując trzecie miejsca w swoich kategoriach wagowych. Natomiast chłopcy Sebastian Szyngier i Sebastian
Moskal zajęli XIII miejsca w swoich
kategoriach wagowych.
Opiekunowie i trenerzy: Jacek Zamirski i Artur Czypionka.
*****
Dwa złote i dwa srebrne
medale Bielawskich zapaśników
na międzynarodowych zawodach w Czechach!
W dniach 5-6 października
w TJ Sokol Hradec Kralowe odbył
się Międzynarodowy Turniej Zapa-

13 października w Pieńsku
odbył się turniej w ramach Ogólnopolskiej Ligi Młodzika, w której
brało udział ośmiu zawodników z
Zapaśniczego Klubu Sportowego
„ Bielawianka” Bielawa: Sebastian
Habas - zdobywca złotego medalu,
Piotr Stolarczyk - zdobywca srebrnego medalu, Sebastian Moskal,
Patryk Sieradzki, Damian Nurkiewicz, Krystian Adamski, którzy zdobyli brązowe medale zdobyli oraz
Sebastian Szyngier i Daniel Pakosz, którzy uplasowali się na 5.
miejscach.
Trenerzy i opiekunowie: Jacek Zamirski, Łukasz Stolarczyk.

śniczy „Memoriał J. Salona”, w którym do rywalizacji przystąpili nasi
zawodnicy z Zapaśniczego Klubu
Sportowego „BIELAWIANKA” Bielawa. Patryk Sieradzki i Grzegorz
Majkut wywalczyli na tych zawo*****
dach złote medale, a medale srebrBardzo Dobry Występ Grzene zdobyli Sebastian Moskal i Barsia Majkuta na Drużynowych Mitosz Pestkowski.
Trenerzy i opiekunowie: Mar- strzostwach Polski!!
cin Kujawa, Mateusz Zamirski.
W dniu 13. października w
Brzegu Dolnym odbyły się Dru*****
Zawody MMM w Gniechowicach żynowe Mistrzostwa Polski w Zapasach styl wolny, na które został
Jeden brązowy medal i dwa zaproszony do reprezentowania
miejsca punktowane to efekt wystę- Drużyny Brzegu Dolnego zawodnik
pu zawodników ZKS „BIELAWIAN- ZKS „Bielawianka” Bielawa GrzeKA” Bielawa na Międzywojewódz- gorz Majkut, który w dużej mierze
kich Mistrzostwach Młodzików w przyczynił się do zdobycia brąZapasach Styl Klasyczny w Gnie- zowego medalu, wszystkie swoje
chowicach 6 października. Piotr walki wygrał w pierwszej rundzie
Drążewski wywalczył brązowy me- na plecy.
Trenerzy i opiekunowie: Artur
dal, na punktowanych V miejscach
znaleźli się Sebastian Szyngier i Czypionka, Mateusz Zamirski.
Maciej Orawiec, dalsze miejsca zaOpracowali Grzegorz Majkut
jęli Oskar Dębski oraz Damian Nuri Sebastian Moskal
kiewicz.
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MOKIS informuje i zaprasza

2 – 4.11
WICHROWE
WZGÓRZA
godz.19.00 prod. ANG
Na podstawie klasycznej powieści Emily Brontë. Osierocony
młody chłopiec imieniem Heathcliff
(James Howson) zostaje przygarnięty przez zamożną rodzinę Earnshaw. U nich dorasta i z czasem
zakochuje się z wzajemnością w
młodszej z przybranych sióstr - Catherine (Kaya Scodelario).
9 – 11.11
MERIDA
WALECZNA
godz.17.00 prod. USA
Od zarania dziejów w dzikich i
górzystych regionach Szkocji historie epickich bitew oraz mistyczne legendy przekazywane są z pokolenia
na pokolenie. W nowym filmie studia
Disney/Pixar odważna Merida stawia
czoło tradycji, przeznaczeniu i okrutnym bestiom, a nowa opowieść dołącza do ludowych przekazów. Merida
jest doskonałą łuczniczką a zarazem
porywczą córką króla Fergusa i królowej Elinor. Niezależna i zdecydowana iść własną drogą, Merida postępuje wbrew prastarym zwyczajom,
którym hołdują władcy krainy. Jej czyny przypadkowo sprowadzają na królestwo chaos i zniszczenie, a kiedy
dziewczyna szuka pomocy u tajemniczej staruszki, ta spełnia jej niefortunne życzenie. Niebezpieczeństwo
zmusza Meridę do odkrycia prawdziwej odwagi, by cofnąć straszliwą klątwę, zanim będzie za późno.
16 – 18.11
BEZ WSTYDU godz.19.00
prod. POL
Wracając do rodzinnego miasteczka Tadek (Kościukiewicz) odkrywa, że jego ukochana siostra
Anka (Grochowska) związana jest
z żonatym mężczyzną (Maciej Marczewski). Zazdrość o powszechnie
szanowanego biznesmena o politycznych ambicjach przeradza się w
obsesję, wykraczającą poza moralne i obyczajowe normy miejscowej
społeczności. Wiedziony szaleńczą
fascynacją Tadek uczyni wszystko,
by skompromitować kochanka siostry. Nie zauważa nawet, że sam
jest obiektem westchnień miejscowej piękności, Irminy...
23 – 24.11
YUMA godz. 19.00 prod. POL.
Akcja filmu rozpoczyna się
trzy lata po upadku PRL. Zyga
(Gierszał) ma serdecznie dość
oglądania kolorowego świata tylko
w młodzieżowych pismach. Z pomocą kumpli, a także obrotnej ciotki (Katarzyna Figura), zostaje królem „jumy” – drobnych kradzieży
tuż za Odrą. Proceder szybko się
rozpowszechnia, miejscowość Zygi
dokonuje prawdziwego skoku cywilizacyjnego, a lokalny król jumaków zyskuje powszechny szacunek i powodzenie u płci pięknej (o
jego serce wojują w filmie Karolina
Chapko i Helena...)
30.11 – 2.12
ZAKOCHANI W RZYMIE
godz.19.00 prod. HISZ.
Komedia „Zakochani w Rzymie”, poświęcona jest Amerykanom i
Włochom zmagającym się w Wiecznym Mieście z rozlicznymi miłosnymi
perypetiami, kusi widzów najatrakcyjniejszą komediową obsadą tego
roku. Poza najgorętszymi, młodymi
gwiazdami Hollywood - nominowanymi do Oscara Ellen Page („Juno”)
i Jessem Eisenbergiem („The Social
Network”), Allen zaprosił do współpracy najsłynniejszych europejskich
laureatów nagrody Amerykańskiej
Akademii – swoją muzę z „Vicky Cristina Barcelona” Penelope Cruz oraz
nieobliczalnego komika numer jeden, Włocha Roberto Benigniego
kom lg
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Znane aktorki na bielawskiej scenie
4 października na scenie sali
teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki mogliśmy podziwiać
znane polskie aktorki: Adriannę
Biedrzyńską, Ewę Kuklińską, Halinę Rowicką, Mimi Kokoski i w
epizodycznej roli Marię Bujas Łukaszewską. Panie wystąpiły w komedii Jana Jakuba Należytego
„Dieta cud”, którą wyreżyserował
Piotr Dąbrowski, a której producentem jest Leszek Kwiatkowski.
„Dieta cud” to satyra na naszą
współczesną telerzeczywistość i na
naszą obsesję na punkcie odchudzania. Akcja dzieje się na planie re-

ality show „W domu Slim Brothera”,
gdzie trzy finalistki walczą o szczupłą
sylwetkę, wielką wygraną, o sławę i
dostatnie życie. Panie stosują nieuczciwe chwyty, ale i telewizja doskonale nimi manipuluje, w efekcie
zmuszając je do solidarnej walki o
szczęśliwy finał, w którym odkrywają,
że lekiem na wszystko jest... miłość.
Dobre, żartobliwe teksty, pełna humoru refleksja nad życiem, a
przede wszystkim doskonała gra
aktorska, złożyły się na całkiem
fajną zabawę, na swoistą kurację
śmiechem bez wstawania z krzeseł.
Barbara Lesiewicz

Sporty walki dla najmłodszych !
Miło nam poinformować że od
października Zapaśniczy Klub Sportowy Bielawianka Bielawa otwiera
kolejną sekcję dla dzieci i młodzieży. Zajęcia zapaśnicze z elementami
ćwiczeń ogólnorozwojowych cieszą
się w Bielawie wielką popularnością.
Codziennie zajęcia sportowe prowadzone są przez kilku instruktorów w
różnych miejscach: sala ul. Waryńskiego - Władysław Stolarczyk, sala
TKKF Sowa ul. Piastowska - Artur
Czypionka oraz Kamila Tygielska,
sala Szkoły Podstawowej nr 7 ul
Wolności - Marcin Kujawa.
Wkrótce treningi ogólnorozwojowe z elementami zapasów oraz jiu- jitsu
rozpoczną się w Szkole Podstawowej

nr 10 w Bielawie ul. Grota Roweckiego 6. Zajęcia prowadzić będzie Norbert
Warchoł. Treningi odbywać się będą w
każdy wtorek oraz piątek w dwóch grupach wiekowych: dzieci w wieku 7-10
lat 15.45 – 16.45 oraz grupa starsza
11-13 lat od 16.45 do 17.45.
Zarząd ZKS Bielawianka Bielawa
chciałby podziękować dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 10 w Bielawie z Oddziałami Sportowymi za możliwość prowadzenia zajęć sportowych na obiektach szkoły. Na zajęcia zapraszamy
zarówno chłopców jak i dziewczynki!
Wszelkich informacji udziela
Norbert Warchoł pod numerem telefonu 693 981 359.

do 16 listopada
SACRUM i PROFANUM wystawa obrazów Marka Cieśli – galeria Korytarz
5 listopada
godz. 11.00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład dr Pawła
Szyszkowskiego „Wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Chinach” - teatr kino MOKiS
9 listopada
godz. 11.00 - O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ - konkurs historyczny współorganizowany z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - Teatr Kino MOKiS
11 listopada
godz. 11.30 – Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości –
plac kombatantów
godz. 16.00 - DKF MOKiS zaprasza - „MIŁA PADNIJ” – film dok.
M.Baczyńskiej – teatr kino-mokis
godz. 17.00 - DKF MOKiS zaprasza – „ONEMINUTES” prezentacja
najlepszych filmów jednominutowych międzynarodowego Festiwalu Filmów Jednominutowych - teatr kino-mokis
14 listopada
godz. 16.00 Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich. - teatr kino MOKiS
18 listopada
godz.12.00 DKF MOKiS zaprasza - THE BEST OFF - FILMOWE
PODLASIE ATAKUJE – prezentacja najlepszych niezależnych produkcji akcji FPA. Akcja narodziła się na Podlasiu – w miejscu styku wielu kultur i religii, krainy artystów, żubrów, dziewiczej przyrody i jedynego w swoim rodzaju
potencjału, który znajduje ujście w oryginalnych działaniach twórczych. FPA!
to swoiste „filmowo - artystyczne wrota” łączące wszystko to, co najlepsze w
Europie Wschodniej z najlepszymi pierwiastkami Europy Zachodniej!!!
19 listopada
godz. 11.00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład Leszka Sieronia „Bajkał – jezioro, kraina, ludność”. - teatr kino MOKiS
20 listopada
godz. 17.00 – Gerhart Hauptmann życie i twórczość – Konferencja
zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, MOKiS i ESP 7 w
Bielawie z okazji 150 rocznicy urodzin G. Hauptmanna, noblisty, autora
dramatu TKACZE – Teatr Kino MOKiS
22 listopada
godz. 10.00 – ZABAWA i FANTAZJA W POEZJI – XXI Miejski przegląd poetycki
klas 1- 3 współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 7 w Bielawie - Teatr Kino MOKiS
25 listopada
godz. 16.00 – PIOTRUŚ PAN i PIRACI – rewelacyjne widowisko dla dzieci i
rodziców - spektakl teatru Klinika Lalek z Wrocławia. Wstęp 5 zł - spektakl dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – teatr kino Mokis
26 listopada
godz. 11.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład Janusza Manieckiego „Najsłynniejsze romanse i miłosne historie Polski szlacheckiej” - teatr kino MOKiS
29 listopada
godz. 10.00 – ZABAWA i FANTAZJA W POEZJI –XI Powiatowy
Przegląd Poetycki
klas 1- 3 organizowany ze Szkoła Podstawową nr 7 w Bielawie Teatr Kino MOKiS
godz. 17.30 – Uroczystości jubileuszowe 65.lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie - Teatr Kino MOKiS
Zajęcia stałe:
Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – zajęcia poniedziałki i środy godz. 16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” prowadzi Rafał Smoliński – poniedziałki godz.
17.00 – 21.00 scena
Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elżbieta Zachowska : Soliści: poniedziałek i czwartek godz. 16.00; Chór Kameralny: wtorek 15.30;
Zespół wokalny „Erato” wtorek 17.00; Zespół „Quartet” czwartek
18.00 – 20.00 – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. Anna
Rataj – środa godz. 16.00 – sala prób
Studio Tańca HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński – wtorek
godz. 16.00 – 17.30, środa 17.30 - 20.30,czwartek 19.00 0 20.30 - scena
Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry
Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz – wtorek godz. 17.30 scena

Czy dziś jest dziś, czy za naście lat?
28 września w odnowionej
sali Teatru Robotniczego odbył
się koncert zespołu ERATO. Koncert ten zainaugurował w Miejskim
Ośrodku Kultury i Sztuki sezon kulturalny 2012/2013.
ERATO to już marka. Kolejny
skład zespołu i jak zawsze doskonałe
głosy. Ciekawy, momentami trudny repertuar, ale za to jakie wykonanie. Warto było przyjść i obejrzeć ten występ.
Nowy skład zespołu tworzą:
Dominika Boczula, Sandra Nalewajka, Justyna Mazurkiewicz, Paweł
Pieróg, Bartek Brzeziński i Krystian
Wróblewski. Opiekę artystyczną
nad zespołem sprawuje Elżbieta
Zachowska, która ma szczególny
dar wyłuskiwania talentów.
Koncert nosił tytuł „Czy dziś
jest dziś, czy za naście lat?”. Zespół

wykonał utwory: SONET, ZAPOMINAM, NIECH PAN ZAJMIE MI MIEJSCE, NIE ZNAJDĄ NAS, DOTAŃCZĘ DO TEJ CHWILI, KATEDRY,
TANCBUDA I SAKSOFON, INSEKTY, NA ORBICIE SERC, MARSZAŁEK KONIEW, BUFFO, PIOTR,
WALC, TO NIC, ŻE TO SEN, WIELKA WODA, EL TANGO DE ROXANNE, OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW i
JASKÓŁKA UWIĘZIONA.
Scenariusz i scenografia koncertu – Jarosław Florczak, reżyseria – Jarosław Florczak i Elżbieta
Zachowska, akustyka – Dariusz
Cajzner, światła – Rafał Smoliński.
Dziś każdy występ zespołu to
wyjątkowe przeżycie. Mam nadzieję, że za naście lat ERATO ciągle
będzie nas zachwycać.
Barbara Lesiewicz

