
ROK WYDANIA XXI

INFORMATOR   SAMORZĄDU   BIELAWSKIEGO
7 (382) Bielawa, 16 - 31 maja 2013 r. ISSN 1508-1362

Szanowni bielawscy Samorządowcy
27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego, który jest także Waszym świętem.
Z tej okazji składamy Wam serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie, poświę-

cenie, wspólną troskę oraz za codzienną niełatwą pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, dzięki 
której przyczyniacie się do zmiany wizerunku miasta i poprawy życia bielawian. To Waszym udziałem 
jest podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa jakości obsługi klientów, a tym samym zwięk-
szenie efektywności funkcjonowania bielawskiego Samorządu.

Dziękując za owocną współpracę, życzymy Wam dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, a 
także niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz 
powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń.

     Z wyrazami szacunku

      Leszek Stróżyk                                                 Ryszard Dźwiniel
      Przewodniczący                                                               Burmistrz
 Rady Miejskiej Bielawy

Głównym tematem sesji Rady 
Miejskiej Bielawy, która odbyła się 
24 kwietnia był „Rozwój gospodar-
czy Bielawy – dofinansowanie ze-
wnętrzne i środki unijne w zrealizo-
wanych zadaniach gospodarczych, 
kulturalnych i sportowych”. Temat 
ten zreferował na sesji, w oparciu 
o przygotowaną prezentację, wice-
burmistrz Andrzej Hordyj. Dokonał 
podsumowania połowy kadencji, 
podkreślając cele, jakie sobie po-
stawiono: zmniejszenie problemu 
bezrobocia - pomoc istniejącym 
przedsiębiorcom i pozyskiwanie 
nowych inwestorów, poprzez two-
rzenie dogodnych warunków do 
rozwoju gospodarczego miasta, 
polityka społeczna - rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego, oświaty 
oraz tworzenie nowych miejsc żłob-
kowych i przedszkolnych, wykorzy-
stanie walorów turystycznych - tu-

rystyka i ekologia jako skuteczne 
narzędzie do promocji miasta.

W ciągu 2 lat miasto pozy-
skało 28 mln zł, przy czym na in-
westycje przeznaczono 36 mln zł. 
Przede wszystkim przeznaczono je 
na: przedsiębiorczość, budownic-
two, rozwój miasta (przebudowa uli-
cy Grunwaldzkiej, pierwszy inwestor 

w WSSE, budowa rond, moderniza-
cja dróg, zakup samochodu dla Stra-
ży Pożarnej, utworzenie i rozbudowa 
żłobka, otwarcie nowego przedszko-
la publicznego, inwestycje i remon-
ty MZBM), rozwój oświaty (komplek-
sowa modernizacja ESP7, budowa 
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26 kwietnia bielawski ratusz 
zwołał konferencję prasową, któ-
ra w całości została poświęco-
na Zbiornikowi Wodnemu Sude-
ty. Władze Bielawy poinformowały 
dziennikarzy o bieżącej sytuacji 
zbiornika i działaniach, jakie miasto 
podejmie wobec właściciela obiektu.

Po obowiązującej przez trzy 
lata umowie użyczenia, na pod-
stawie której miasto władało akwe-
nem, zbiornik wrócił pod zarząd 
do prywatnego właściciela.

Grażyna Buczek, która w 
2006 roku kupiła obiekt od syndyka 

masy upadłościowej Spółki Zbiornik 
Wodny Sudety, przystąpiła do za-
gradzania terenu. Oprócz tego wła-
ścicielka rozpoczęła prace rozbiór-
kowe drogi dojazdowej od strony 
ulicy Lotniczej oraz prace mające 
na celu wyłączenie z użytkowania 
pomostu na wyspę. Powyższe dzia-
łania podejmowane przez właści-
cielkę zbiornika, można odczyty-
wać za wrogie przede wszystkim 
wobec mieszkańców Bielawy.  
Nasuwa się także interpretacja, 
że jest to element nacisku i pró-

Zbiornik Sudety - informacja dla mieszkańców

Dzień Flagi 
w Bielawie
2 mają, mimo niesprzyjają-

cej pogody, na bielawskim Placu 
Wolności harcerze z 32 DH “T.O-
.M.C.I.A.” im. Roberta Baden-
-Powella rozdawali flagi miesz-
kańcom miasta. Akcja została 
przyjęta z wielką życzliwością   
Harcerze odwiedzili też z fla-
gą Burmistrza miasta Ryszarda 
Dźwiniela. Także w dniu 3 maja 
podczas uroczystości patriotycz-
nych na Placu Kombatantów har-
cerze rozdawali flagi oraz egzem-
plarze Konstytucji RP.

To wybrane zdania z progra-
mu artystycznego, przygotowanego 
przez uczniów Zespołu Szkół Za-
wodowych Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości 
pod kierunkiem dyrektor Marii Tom-
si i  Jadwigi Łakomskiej i zaprezen-
towanego podczas miejskiej uroczy-
stości z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja. Uroczystość, która odbyła się 
na Placu Kombatantów w Bielawie, 
uświetniła także Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej 4 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, działająca przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzier-
żonowie oraz orkiestra dęta SART.

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił gospodarz uroczysto-

Miasto wystosowało do 
prokuratury kolejne zgłoszenie o 
popełnieniu przestępstwa przez 
właściciela Zbiornika Sudety. 
Pierwsze - z 29 kwietnia 2013 roku 
- dotyczyło zrzutu wody z jeziora 
bez wymaganego pozwolenia, w 
wyniku czego mogło dojść do naru-
szenia prawa wodnego.

Tym razem miasto zawiadomi 
organy ścigania o bezprawnym za-

Mimo nieprzychylnych dzia-
łań właściciela Zbiornika Sudety, 
nie jest zagrożona żadna z imprez 
plenerowych zaplanowanych w 
rejonie jeziora podczas tegorocz-
nego lata. Odbędą się one w swoim 
stałym miejscu - okolice fontanny, 
Placu Elfickiego, amfiteatru i parkin-
gu przed Ośrodkiem Sudety, czyli 
na terenie należącym do miasta.

Jako pierwsze odbędą się 
„Moto Show Bielawa” (25-26 
maja) oraz „Dni Bielawy”, na któ-
re zapraszamy między 31 maja a 2 
czerwca. Nieco później bo 13 lip-
ca odbędzie się „Sudeckie Lato”, 

Imprezy masowe na Ośrodku Sudety - BEZ ZMIAN!

a także festiwal muzyki reggae 
„Regałowisko” (22-24 sierpnia). 

Programy imprez będą dostęp-
ne na stronach Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki, Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, jak również na stronie www.
bielawa.pl.  Łukasz Masyk

„By lepiej, piękniej było w naszym kraju”
„Nie wstydź się mówić POLSKA”

Zbiornik Sudety: Pomost należy do miasta 
- zgłoszenie do prokuratury dewastacji mienia

jęciu i zniszczeniu mienia należące-
go do gminy. Chodzi o zagrodze-
nie i częściową dewastację przez 
właściciela zbiornika pomostu na 
wyspę, który zgodnie z umową 
sprzedaży zawartą pomiędzy mi-
astem a zakładem Bieltex w 1996 
roku, jest własnością Bielawy.  
Oprócz skierowania sprawy do pro-
kuratury, miasto wystąpi do wła-
ściciela zbiornika o naprawienie 

szkody w ciągu kilku dni. Jeśli to 
nie nastąpi, gmina zleci naprawę 
pomostu i kosztami obciąży właści-
ciela jeziora. 

  Łukasz Masyk
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Orlika przy Szkole Cechu, budowa 
placów zabaw przy SP10 i Sp4, kom-
pleksu lekkoatletycznego przy G1, 
bieżni przy g2, termomodernizacja 
G3), turystykę (Ośrodek Sudety – 
fontanna, ławki, architektura zieleni, 
plaża, a ponadto skateplaza, witacze, 
ścieżka dydaktyczna na Górze Par-
kowej, turystyczne drogowskazy i ta-
bliczki informacyjne, siłownia plenero-
wa), ekologię (Interaktywne Centrum 
Poszanowania Energii, ogród przy 
szkole leśnej, konferencje, edukacja).

Na zakończenie wiceburmistrz 
Andrzej Hordyj omówił statystykę bu-

dżetów samorządów powiatu dzier-
żoniowskiego na rok 2013 – Bielawa 
dominuje zarówno w przychodach 
(prawie 100 mln zł), wydatkach oraz 
wydatkach na inwestycje.

Ponadto radni rozpatrzyli pro-
jekty uchwał w sprawach:

- zmieniającej uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego,

- przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bielawa,

- uchylenia uchwały w spra-
wie zasad i warunków umiesz-

czania urządzeń reklamowych na 
obiektach i terenach komunalnych 
gminy Bielawa,

- zmiany planu pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej na 2013 rok,

- zmian budżetu gminy na 
2013 rok,

- zmiany uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 28 grudnia 2012 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Bielawa,

- zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania porządku i 
czystości na terenie Gminy Bielawa.

 Barbara Lesiewicz

ba nakłonienia lokalnych władz do 
kupna zbiornika za niebotyczną 
sumę.

Nie jest bowiem tajemnicą, że w 
ostatnich miesiącach toczyły się inten-
sywne negocjacje pomiędzy Bielawą a 
Grażyną Buczek. Miasto chciało kupić 
obiekt w oparciu o wycenę niezależnego 
rzeczoznawcy za kwotę 3,6 mln złotych 
lub za teren inwestycyjny stanowiący rów-
nowartość wyceny. Właścicielka swoje 
stanowisko negocjacyjne opierała na 
wycenie rzeczoznawcy, który oszaco-
wał zbiornik na ponad 16 mln złotych. 
Wycena została unieważniona przez 
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ma-
jątkowych, jako nierzetelna. Tym bar-
dziej, że Zbiornik Wodny Sudety został 
kupiony przez obecnego właściciela za 
1,5 mln złotych. Na tak postawione wa-
runki miasto nie mogło wydać zgody i ne-
gocjacje zostały na tę chwilę zakończone.

Obecnie - najszybciej jak to tyl-
ko możliwe - władze Bielawy powiado-
mią niezbędne służby, w tym miejsco-
wy nadzór budowlany i Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych we Wrocławiu i wniosą o zbada-
nie legalności prowadzonych przez 
Grażynę Buczek działań na terenie 
zbiornika.

Poniżej informacja dotyczą-
ca szczegółów transakcji sprzeda-
ży Zbiornika, jaka doszła w 2006 

Zbiornik Sudety - informacja dla mieszkańców
roku pomiędzy Grażyną Buczek a 
syndykiem masy upadłościowej 
Spółki Zbiornik Wodny Sudety.

Miasto Bielawa nigdy nie było 
właścicielem Zbiornika Wodnego Su-
dety. Od początku istnienia zbiorni-
ka, aż do 1999 r. jego właścicielem 
były Zakłady Bawełniane „Bieltex”. 
Kiedy sytuacja zakładu stawała się 
dramatyczna, w celu jego ratowania 
zadłużony zbiornik przejęły władze 
powiatu. W 2006 roku powiat utwo-
rzył spółkę „Zbiornik Wodny Sudety”, 
która przejęła obiekt. Jednak w nie-
długim czasie, z powodu znacznego 
spadku sprzedaży wody przemysło-
wej, spółka ogłosiła swoją upadłość.

Zbiornik został kupiony przez ze-
wnętrznego inwestora w drodze roko-
wań za 1,5 mln złotych, do których przy-
stąpiła również gmina Bielawa. Podczas 
sierpniowej sesji w 2006 roku, Rada 
Miejska Bielawy upoważniła burmistrza 
miasta do przejęcia nieruchomości za 
symboliczną kwotę lub za wartość na-
leżnych gminie od spółki podatków (na 
tamtą chwilę zaległości podatkowe wy-
nosiły niewiele ponad 50 tys. zł).

Zgodnie z obowiązującym prawem 
nie było możliwości przebicia oferty złożo-
nej przez zewnętrznego inwestora w trak-
cie rokowań, ponieważ burmistrz nie mógł 
bez zgody Rady Miejskiej, samodzielnie 
zaciągać jednorazowych zobowiązań 
przekraczających 1 mln. złotych.

         Łukasz Masyk

ści – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Leszek Stróżyk, 
który powiedział m. in.:

„Dziś 222. rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. W naszej pol-
skiej tradycji niepodległościowej to 
dzień szczególny i radosna chwila. 
To przyczynek, by na nowo odczytać 
i zrozumieć wartości: Ojczyzna, Wol-
ność, a nade wszystko potrzeba by-
cia patriotą. Dziś, witając majową ju-
trzenkę prosimy, by tak jak przed laty 
świeciła polskiej krainie.

Konstytucja majowa, funda-
ment odnowionego ustroju państwa 
polskiego, była nie tylko dokumen-
tem. Była przede wszystkim uko-
ronowaniem działań i starań wielu 
pokoleń Polaków, zmierzających 
do naprawy państwa polskiego pol-
skimi rękami. Wyznaczała drogę ku 
stabilnemu funkcjonowaniu niepod-
ległej i suwerennej Polski.

Oczywiście, znaleźli się też prze-
ciwnicy obowiązywania nowej Konsty-
tucji. W tej liczbie niestety i Polacy, któ-
rzy w obronie zagrożonych własnych 
przywilejów i interesów, nie wahali się 
sięgnąć po pomoc mocarstw sąsied-

nich. Niestety, wtedy zwyciężyli, co w 
żaden sposób nie umniejsza znacze-
nia Majowej Konstytucji. 

W 1795 roku Polska zniknę-
ła z mapy Europy, podzielona przez 
trzech zaborców. Ale myśl konsty-
tucyjna i niepodległościowa w Po-
lakach pozostała. Przez cały XIX 
wiek dawała o sobie znać kolejnymi 
powstańczymi zrywami, które wy-
kuwały następne pokolenia, w przy-
wiązaniu do polskich tradycji i warto-
ści. Konstytucja 3 Maja mimo, że nie 
uchroniła Polski od rozbiorów, to na 
zawsze pozostała symbolem polskiej 
myśli demokratycznej i patriotyzmu. 
Polacy doczekali się wolności. 11 li-
stopada 1918 roku odrodziła się wol-
na Rzeczpospolita, odbudowana na 
mocnym fundamencie z 1791 roku”.

W dalszej części przemówie-
nia przewodniczący Rady przybliżył 
sylwetkę obecnego na uroczystości 
Bronisława Wilka – prezesa bie-
lawskiego Zarządu Związku Kom-
batantów RP, Byłych Więźniów 
Politycznych i Osób Represjono-
wanych. Człowieka, który swoim 
działaniem i życiem udowodnił, że 
konstytucyjne deklaracje o wierno-

ści Ojczyźnie były dla Niego wska-
zaniem najważniejszym i warto-
ściom tym pozostał wierny. 

Przewodniczący nawiązał też 
do Święta Flagi – biało-czerwone-
go sztandaru narodowego, Dnia 
Łączności Polonii i Polaków za gra-
nicą oraz święta Najświętszej Maryi 
Panny – Królowej Polski.

Po wysłuchaniu przemówienia 
złożono wiązanki kwiatów pod bielaw-
skim obeliskiem. Złożyli je: poseł To-
masz Smolarz, przedstawiciele władz 
powiatu i władz  Bielawy, organizacji 
kombatanckich z Bielawy i Dzierżo-
niowa, delegacje wszystkich bielaw-
skich szkół, organizacji politycznych, 
pozarządowych i klubów radnych, Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości, Spółdzielni Mieszka-
niowej,  Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej, Jedności Rzemieślniczo-
-Kupieckiej, Związku Harcerstwa Pol-
skiego, Policji i Straży Miejskiej.

Wysłuchaniu Roty zakończy-
ło uroczystość na Placu Kombatan-
tów, po czym zebrani udali się do 
kościoła pw. WNMP, gdzie uroczy-
stej Mszy Świętej w intencji Ojczy-
zny przewodniczył ksiądz kanonik 
Krzysztof Pełech – proboszcz pa-
rafii Ducha Świętego w Bielawie.

 Barbara Lesiewicz

„By lepiej, piękniej było w naszym kraju”
„Nie wstydź się mówić POLSKA”

Wraz z nastaniem prawdziwie wio-
sennej pogody, rozpoczęła się w Bie-
lawie modernizacja Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 
W trakcie kilkumiesięcznych prac, które 
mają się zakończyć przed otwarciem no-
wego roku szkolnego, zostanie wykonana 
termomodernizacja szkolnych budynków 
i sal gimnastycznych, a także wymiana 
oświetlenia na energooszczędne.

Inwestycję finansuje miasto 
wspólnie z Narodowym Fundus-
zem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, który przyznał Bielawie 
dotację w wysokości 750 tys. złotych. 
Oprócz tego Fundusz  udzielił miastu 
pożyczki na preferencyjnych warun-
kach, o wartości miliona złotych.

Modernizacja poprawi nie tylko 
efekt wizualny szkolnego budynku, 
ale przyczyni się także do wymiernych 
oszczędności. Dzięki termomoderniza-
cji i wymianie oświetlenia szkoła na pew-
no będzie płacić mniej za ogrzewanie i 
energię elektryczną. Władze szkoły liczą 
również, że nowy wygląd budynku, który 
będzie estetyczny i kolorowy, stanie się 
dodatkowym magnesem przyciągającym 
do placówki nowych uczniów.

Należy przypomnieć, że w 2012 
roku na terenie „dziesiątki” wybu-
dowano plac zabaw w ramach progra-
mu „Radosna Szkoła” (wartość zadania 
200.000 zł, w tym dotacja 100.000 zł) 
i przeprowadzono remont sali gim-
nastycznej.      Łukasz Masyk

Rozpoczął się remont Szkoły Podstawowej nr 10

Bielawska Agencja Rozwo-
ju Lokalnego zaprasza osoby 
lub firmy z branży kreatywnej, 
do prowadzenia działalności w 
Dolnośląskim Inkubatorze Art-
Przedsiębiorczości.

Do wyboru jest szeroka 
gama pomieszczeń, dostosowa-
nych do rodzaju i charakteru niemal 
każdego przedsiębiorstwa. Oprócz 
pomieszczeń biurowych do dyspo-
zycji pozostają jeszcze między in-
nymi: studio nagrań, sala multime-
dialna, pracownia ceramiki, sale 
konferencyjne i pracownie kompu-
terowe. 

Zainteresowanych zaprasza-
my do odwiedzenia Dolnośląskiego 

Art-Inkubator zaprasza

Inkubatora Art-Przedsiębiorczości 
przy ulicy Piastowskiej 19. Pytania 
można też zadawać telefonicznie - 

74 645 64 21 lub mailowo – art-in-
kubator@barl-bielawa.pl. 

  Łukasz Masyk

UCHWAŁA Nr XXXV/370/13 
zmieniająca uchwałę o przystą-
pieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Nastąpiła zmiana §1 Uchwały 
Nr XXV/273/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z 29 sierpnia 2012 roku, który 
otrzymał nową treść.

UCHWAŁA Nr XXXV/371/13 
w sprawie przystąpienia do 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa

Na podstawie oceny aktu-
alności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa 
przystępuje się do sporządzenia 
zmiany studium.

UCHWAŁA Nr XXXV/372/13 
w sprawie uchylenia uchwa-
ły w sprawie zasad i warunków 
umieszczania urządzeń reklamo-
wych na obiektach i terenach ko-
munalnych Gminy Bielawa

Radni uchylili uchwałę Nr 
XIII//100/99 Rady Miejskiej Biela-

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 24 kwietnia 2013 roku

wy z dnia 21 września 1999 roku w 
sprawie zasad i warunków umiesz-
czania urządzeń reklamowych na 
obiektach i terenach komunalnych 
gminy Bielawa. 

UCHWAŁA Nr XXXV/373/13 
w sprawie zmiany planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej na 2013 rok

Zmiana dotyczy przesunię-
cia terminu posiedzenia komisji z 3 
czerwca na 10 czerwca i dopisania 
dodatkowego tematu: Opinia Komisji 
o wykonaniu budżetu gminy za 2012 
rok. Wnioski w sprawie absolutorium.

UCHWAŁA Nr XXXV/374/13 
w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2013 rok

Po dokonanych zmianach 
budżet na 2013 rok wynosi: do-
chody – 97.293.519 zł, wydatki – 
97.293.478 zł.

UCHWAŁA Nr XXXV/374/13 
zmieniająca uchwałę Nr 

XXXI/314/12 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 28 grudnia 2012 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa

Zmiana polega na uchyleniu 
Załączników nr 1, 2 i 3 i wprowa-
dzenie w ich miejsce nowych za-
łączników.

UCHWAŁA Nr XXXV/375/13  
zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Bielawa

W uchwale Nr XXX/299/12 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 li-
stopada 2012 roku w sprawie Re-
gulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Biela-
wa w §9 pkt 9 otrzymuje brzmie-
nie: „9) dla ogrodów działkowych 
– co najmniej 1 l na każdą zago-
spodarowaną działkę w okresie 
od 1 mają do 30 września;”.

Opracowała Barbara Lesiewicz

Dobiegła końca budowa drogi 
na terenie Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego (BPP), która łączy drugi 
zjazd z Alei Jana Pawła II z ulicami 
Kruczą i ks. Romana Biskupa. Inwe-
stycję w 70%. współfinansowała Unia 
Europejska (2,3 mln zł) oraz w 30%. 
miasto Bielawa (690 tys. zł). 

Oprócz nowej nawierzchni wy-
konano chodniki, oświetlenie, a także 
kanalizację sanitarną i deszczową. 
Droga została wykonana w wysokich 
parametrach użytkowych, ponieważ 
podobnie jak inne drogi wewnątrz ob-
wodnicy, ma służyć rozwojowi gospo-

darczemu miasta. Dzięki niej Bielawa 
zyskała kolejne tereny inwestycyjne, 
które w dowolnej chwili mogą zostać 
wykorzystane przez przedsiębiorców. 

Po zakończeniu budowy łączna 
długość dróg na obszarze Bielawskiego 
Parku Przemysłowego wynosi około 3,2 
km. Miasto otrzymało na ich realizację z 
różnych źródeł ponad 7 mln zł. Wydane 
pieniądze już przynoszą wymierne efek-
ty, ponieważ w BPP zdecydowała się za-
inwestować firma produkcyjna Frech To-
ols Poland oraz deweloper z Wrocławia 
Igner Home, który obecnie prowadzi bu-
dowę dwóch budynków mieszkalnych.

Budowa kolejnej drogi zakończona

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam Czytelników na spotkanie jubileuszowe z 

okazji 20-lecia „Wiadomości Bielawskich”.
Spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 18.00 w Teatrze Robotni-

czym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ul. Piastowska 19a. 

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1
dokończenie ze str. 1



3

Osoby doświadczające prze-
mocy – fizycznej, psychicznej, eko-
nomicznej - czy jakiejkolwiek innej, 
mogą liczyć na wsparcie ze stro-
ny miasta.

Aby dodać pokrzywdzonym 
osobom sił i odwagi, a przede 
wszystkim pomóc w rozwiązaniu 
trudnych życiowych problemów, 
Bielawa uruchomiła bezpłatny 
punkt konsultacyjny. 

W każdy czwartek od godzi-
ny 16.00 do 18.00 pełnią w nim 
dyżury psycholog i radca prawny, 
którzy mają za zadanie udzielić po-
mocy w zmierzeniu się z przemo-
cą i rozpocząć nowy etap w życiu. 
Punkt konsultacyjny mieści się 
w siedzibie Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ulicy 3 
Maja 20.  

  Łukasz Masyk

STOP przemocy !

Trybunał Konstytucyjny, wy-
dając wyrok o nieważności Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działko-
wych, spowodował olbrzymi nie-
pokój w środowisku działkowców. 
Chociaż aktualna ustawa o ogro-
dach obowiązuje do 14 stycznia 
2014 r., to jednak jest grono dział-
kowców, którzy postanowili nie pła-
cić składek za rok bieżący. Zwłasz-
cza dotyczy to tych, dla których 
Regulamin Ogrodu, Statut PZD i 
inne przepisy nigdy nie były ważne. 

Obecnie nikt naprawdę nie 
wie jaka w przyszłości będzie for-
ma organizacyjna działek. Jest kil-
ka projektów o ogrodach działko-
wych, przy czym najkorzystniejszy 
dla działkowców jest tzw. projekt 
obywatelski, w którym znajduje się 
wiele z dotychczasowych przepi-
sów, m. in. prawo do własności 
nasadzeń, co oznacza, że w przy-
padku likwidacji ogrodu działko-
wiec otrzymuje odszkodowanie za 

wszystko co posiadał na swojej 
działce. Jest też zapis o zwolnieniu 
od podatku rolnego i nieruchomo-
ści (podatek od altany) i wiele in-
nych korzystnych dla działkowców 
przepisów.

Projekt obywatelski 
uwzględnia jednak także zapis 
o możliwości powstania stowa-
rzyszeń ogrodowych, do których 
przynależność użytkownika dział-
ki nie  byłaby obowiązkowa. Ogro-
dy mogłyby zakładać niezależne 
stowarzyszenia, które jednak po-
nosiłyby wszystkie koszty zwią-
zane z funkcjonowaniem ogrodu, 
a więc koszty utrzymania jego 
władz i administracji, a ponadto 
ogród musiałby mieć swój regula-
min i statut, rejestrację w Księdze 
Rejestru Sądowego, funkcjono-
wać zgodnie z przepisami o sto-
warzyszeniach, ale te warunki dla 

Ważne dla działkowców
wielu ogrodów działkowych były-
by nie do przeskoczenia.

Ważne jest to, że projekt oby-
watelski jest najbardziej korzystny 
dla działkowców, gdyż chce przy-
wrócić wiele praw i ulg, a nie zakła-
da likwidacji ogrodów w bliższej czy 
dalszej przyszłości.

W Bielawie mamy jeszcze do-
datkowo tę korzystną sytuację, że 
władze miasta są sprzymierzeńcem 
działkowiczów i na pewno pomogą 
znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, 
by rodzinne ogrody działkowe mo-
gły dalej istnieć i działać.

Stąd apel, by nie słuchać 
tych, którzy namawiają do niepła-
cenia składek za rok 2013. Nicze-
mu dobremu to nie służy, a już na 
pewno działkowcom.

Przewodniczący Kolegium
Prezesów Bielawskich Ogrodów

Władysław Szewczyk

25 kwietnia bielawski Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów zor-
ganizował spotkanie dla swoich 
członków – osób niepełnospraw-
nych. Spotkanie odbyło się z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy, a gość-
mi byli: Leszek Stróżyk – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy 
oraz Beata Jagieła-Pastuszka – 
kierownik Referatu Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego.

Witając przybyłych na spo-
tkanie, przewodniczący Zarządu 
Tadeusz Kowalczyk powiedział: 
„W imieniu własnym i Zarządu na-
szego Związku witam bardzo ser-

decznie wszystkich państwa przy-
byłych na dzisiejsze spotkanie z 
okazji Światowego Dnia Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych. Dzień 
ten jest szczególnym dniem, któ-
ry ma przypomnieć całemu społe-
czeństwu, że niepełnosprawni są 
jego częścią i skłonić nas do re-
fleksji nad Ich bytem i funkcjonowa-
niem na co dzień.

Do tej licznej grupy należą lu-
dzie nam bliscy, członkowie naszych 
rodzin, przyjaciele i sąsiedzi. Nie-
pełnosprawność fizyczna, umysło-
wa i sensoryczna dotyka około 10%  
ludzi żyjących na świecie. W wielu 
krajach ludzie Ci nie biorą udziału 
w życiu społecznym. Obchody tego 

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy Dnia są również okazją do zwięk-
szenia świadomości publicznej i 
nakłonienie państwa do życia peł-
nego aktywności i radości. Wpraw-
dzie życie nie zawsze przynosi nam 
laury. Uczcie się więc izolować złe 
wartości od dobrych, uśmiechy od 
łez. Niech w Waszym życiu nie za-
braknie chęci do czynów, bo inaczej 
życie stanie się nudne. Cieszcie się 
każdym dniem. Róbcie wszystko w 
swoim życiu z miłością – miłością do 
siebie i do ludzi.

Na zakończenie pragnę ży-
czyć wszystkim tu zebranym dłu-
gich beztroskich lat życia w zdrowiu 
i w otoczeniu życzliwych i kochają-
cych Was ludzi.”

Życzenia przede wszystkim 
dobrego zdrowia i wszelkiej po-
myślności, w imieniu Burmistrza 
Miasta i swoim, przekazał uczest-
nikom spotkania Przewodniczący 
Rady, dołączając do życzeń wią-
zankę kwiatów.

Spotkanie było również oka-
zją do uhonorowania dyplomami 
uznania i upominkami długoletnich 
członków związku: Genowefę Ber-
natek, Kazimierę Kowalik, Ryszar-
da Rusaka i Józefę Piotrowską, 
której dyplom przekazano za po-
średnictwem córki.

Był też wspólny obiad i słodki 
poczęstunek.

                      Barbara Lesiewicz

Kilka lat temu przystąpiliśmy 
jako szkoła do Klubu Szkół Unicef 
(Klub Szkół UNICEF to inicjatywa 
edukacyjna, która zrzesza placów-
ki zainteresowane propagowaniem 
wśród swoich podopiecznych idei 
niesienia pomocy najbardziej po-
trzebującym dzieciom na świecie. 
Szkoły należące do Klubu nie tyl-
ko uczestniczą w akcjach eduka-
cyjnych przygotowywanych przez 
UNICEF, ale także organizują dzia-
łania zaplanowane na dany rok 
szkolny. (www.unicef.pl). Jeszcze 
wtedy nie wiedzieliśmy, jak owocna 
będzie to współpraca, ile przyniesie 
korzyści i dostarczy radości zarów-
no uczniom, jak i nam – nauczycie-
lom. Razem z Unicef-em braliśmy 
udział w tak ważnych przedsię-
wzięciach edukacyjnych, jak pro-
jekt „Szkoła z prawami dziecka” 
czy  kampania  „Baw się i bądź bez-
pieczny”.

Właśnie dobiegł końca ko-
lejny projekt pod nazwą „Wszyst-
kie Kolory Świata”, o którym warto 
szerzej powiedzieć, gdyż wzbudził 
wiele wspaniałych emocji i zaanga-
żował nie tylko uczniów, ale poru-
szył całe rodziny. To projekt o za-
sięgu globalnym, którego celem 
była zbiórka funduszy na szcze-
pienia zagrożonych śmiercią dzie-
ci w Czadzie -  jednym z najbied-
niejszych krajów Afryki dotkniętym 
klęską suszy i głodu, stojącym na 
skraju katastrofy humanitarnej.

Wędrówka przez kontynenty i 
zapoznawanie się z warunkami ży-
cia dzieci w różnych rejonach świa-
ta - to był początek naszych działań 
w projekcie. Potem w ruch poszły 
igły i nożyczki, gdyż zadaniem 
uczniów było uszycie szmacianych 
lalek.  I tak powstały zachwycające 
małe dzieła sztuki - laleczki repre-
zentujące różne kontynenty, róż-
ne narody, często o bardzo egzo-
tycznych imionach czy ubiorach,  a 
w  swej wymowie niezwykłe, gdyż 
symbolizujące pomoc uczniów dla 
najbardziej potrzebujących dzie-
ci na świecie. W szyciu pomagały 
mamy, babcie, prababcie, ciocie, 
tatusiowie a nawet sąsiadki.

Laleczki zostały zaprezen-
towane podczas specjalnie zorga-
nizowanego w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki w Bielawie Kon-
certu dla Unicef, w czasie którego  
nasi uczniowie i absolwenci zapre-
zentowali swoje zdolności wokal-
ne, taneczne i aktorskie. Byli okla-
skiwani przez licznie przybyłych 
gości, wśród których znaleźli się 
również przedstawiciele władz mia-
sta oraz  władz samorządowych i 
oświatowych. Jednocześnie każ-
dy z zaproszonych gości mógł za-
opiekować się wybraną laleczką w 
zamian za przekazanie darowizny 
na rzecz ratowania życia dzieci w 
Czadzie. Kwota, jaką zebraliśmy 
jest imponująca: 3926,00  złotych, 
które w całości zostały przekazane 

do Polskiego Komitetu Narodowe-
go Unicef. 

Entuzjazm, radość i duma to-
warzyszyły naszym działaniom w 
projekcie. Realizując go uczniowie 
wzbogacali swoją wiedzę, rozwija-
li uzdolnienia, a co najważniejsze 
- przeszli wspaniałą lekcję dobro-
czynności i ofiarności, tolerancji 
i otwartości na inne kultury. Mo-
gli przekonać się, że pomaganie 
może nieść radość i dawać praw-
dziwą satysfakcję. Jesteśmy dum-
ni z efektów naszych działań, gdyż 
wiemy, że  uratujemy życie wielu 
dzieci w dalekiej Afryce.

 Na koniec warto wspomnieć 
o jeszcze jednym elemencie pro-
jektu, który  dostarczył dodatko-
wych emocji, a  był  nim konkurs na 
najbardziej oryginalną laleczkę pro-
wadzony na oficjalnym fan page′u 
Unicef na Facebooku. Na wysta-
wionych do głosowania 367 lale-
czek nasza reprezentantka zajęła 
trzecie miejsce. Gorąco dziękuje-
my za 1483 głosy oddane na naszą 
szkołę!

Wdzięczność naszą wyraża-
my wszystkim, którzy wspierali na-
sze działania i pomagali w pełnej 
realizacji projektu, bo sukces mo-
gliśmy odnieść tylko dzięki otwarto-
ści serc ludzi dobrej woli.

Szkolny koordynator 
Klubu Szkół Unicef

Krystyna Świerczyńska

Uczniowie bielawskiej „dziesiątki” z Unicef-em  ratują dzieci

Dnia 12 kwietnia w Szkole 
Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi odbył się Miejski Kon-
kurs Wiedzy o UE i Krajach Europy 
dla uczniów szkół podstawowych z 
Bielawy. Po raz pierwszy konkurs 
przeprowadzony został z użyciem 
zestawu do testowania TESTICO – 
jednego z najnowszych programów 
IT dostępnych w części  szkół Dol-
nego Śląska, które realizują projekt 
z funduszy unijnych  „Dolnośląska 
e-szkoła”.  

Zestaw TESTICO umożliwia 
przeprowadzenie testów za pomocą 
pilotów sprzężonych z komputerem 
i rzutnikiem. Uczestnicy konkursu 
dokonywali wyboru odpowiedzi wy-
świetlanych na ekranie na pilotach, 
które za pomocą odbiornika radio-
wego przesyłane były bezpośred-
nio do komputera. Forma konkursu 
bardzo zaciekawiła i spodobała się 
uczestnikom konkursu.

W wyniku eliminacji konkur-
sowych I miejsce zdobył Adrian 
Błoniewski z Ekologicznej Szkoły 

Podstawowej nr 7, II miejsce Piotr 
Urbanowicz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi, a miejsce III Karolina Czapla 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi. 

Ogólnie zwyciężyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w skła-
dzie: Marta Gdula, Marta Kacz-
marek i Piotr Urbanowicz, 

II miejsce zajęła drużyna  z 
Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w składzie: Adrian Bło-
niewski, Marcin Stankiewicz i 
Filip Kałka ,  III - drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi utworzona przez 
Karolinę Czaplę,  Magdalenę Ru-
min i  Martynę Wróbel, a miejsce 
IV uczniowie Zespołu Szkół Spo-
łecznych STO: Sylwia Pułkow-
nik, Aleksandra Mizerska i Bar-
tosz Pawlus. 

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy niesamowitej wiedzy, jaką 
wykazali się podczas konkursu.

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH EUROPY
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20 kwietnia br. 
w siedzibie Zespo-
łu Szkół Cechu Rze-
miosł Różnych od-
był się obowiązkowy 
sprawdzian fryzjerski. 
W tym roku w spraw-

dzianie udział wzięli tylko uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie. 
W ramach sprawdzianu zadaniem 
uczestników w zakresie fryzjerstwa 
damskiego było uczesanie fryzury 
fantazyjno - wieczorowej, nakręce-
nie trwałej ondulacji, wyciskanie fal 
na mokro, nakręcenie pierścieni oraz 
strzyżenie. W ramach fryzjerstwa 
męskiego – strzyżenie i modelowa-
nie. W sprawdzianie udział wzięło 11 
osób (w tym z klasy I - 2 osoby, z kla-
sy II – 6 osób i z klasy III – 3 osoby). 

Komisja oceniająca w skła-
dzie wykwalifikowanych fryzjerek 
w osobach Hanny Łaszczewskiej 
i Zyty Łysoniak pod przewodnic-
twem Ewy Kordeckiej, wyróżniła 
najwyższą notą spośród uczestni-
ków sprawdzianu trzy osoby. Wy-
różnione zostały: trzy uczennice kla-
sy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
CRRiMP w Bielawie IZABELA 

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH
KŁODOWSKA, szkoląca się w za-
kładzie fryzjerskim Pana Tomasza 
Brzyskiego w Bielawie, EMILIA 
MADEJ, szkoląca się w zakładzie 
fryzjerskim Pana Roberta Fronia 
w Bielawie oraz PATRYCJA ZABA-
WA, szkoląca się pod okiem Pani 
Marii Zawady w Dzierżoniowie.

Komisja oceniająca stwierdzi-
ła, że poziom umiejętności fryzjer-
skich uczestników sprawdzianu, 

zarówno w klasie I, II, jak i III był na 
bardzo wysokim poziomie, ale war-
to, a nawet należy w dalszym cią-
gu zgłębiać swoją wiedzę i umie-
jętności z zakresu fryzjerstwa, co 
zaprocentuje na egzaminie czelad-
niczym, który jest zdawany przez 
uczniów klas III i jest potwierdze-
niem kwalifikacji zawodowych.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

,,Cudze chwalicie, swego 
nie znacie...” chciałoby się powie-
dzieć podziwiając z perspektywy 
rzeki miasto Bardo. Organizowa-
ne od 2009 roku na Nysie Kłodz-
kiej spływy pontonowe to najlepsza 
forma poznania Przełomu Bardz-
kiego. Niepowtarzalne widoki, za-
kola rzeczne porównywalne do 
tych na Dunajcu, emocje towarzy-
szące ,,kierowaniem” pontonem 
za pomocą wioseł, uczyniły wypra-
wę atrakcyjną i na pewno na długo 
zapamiętaną. Spływ był wyjątkowo 

bezpieczny, opiekę nad uczestni-
kami sprawowała wykwalifikowana 
kadra instruktorska i ratownicza. 

Duże zainteresowanie bu-
dził pokaz kajakarstwa górskiego 
i ratownictwa na wodach górskich. 
Szczególnie ciekawe były informa-
cje na temat sprzętu ratowniczego, 
instrukcje dotyczące używania ka-
mizelek ratunkowych, wsiadania 
i wysiadania z kajaka, posługiwa-
nia się rzutką i jej funkcjonalność. 
Uwieńczeniem wycieczki było 
zwiedzanie miasta.

Wycieczka do ,,Miasta Cudów” 
– uczniowie ZSZ CRRiMP poznawali Bardo

Spacerując z przewodnikiem 
wybrukowanymi uliczkami odkry-
waliśmy magiczną atmosferę mia-
steczka, którą od lat współtworzą 
niezmiennie nie tylko niezwykłe po-
łożenie, ale również wielowiekowy 
kult Maryjny. Od wieków średnich 
ściągają do Barda liczni pielgrzy-
mi, by u stóp Madonny, Strażniczki 
Wiary Świętej, prosić o wstawien-
nictwo. Bazylika pełni rolę kościoła 
pielgrzymkowego. Od wieków piel-
grzymowali tu Czesi, Niemcy i Po-
lacy. 

Maleńkie Bardo należy do 
najpiękniejszych miejscowości w 
Sudetach. Od czasów najdaw-
niejszych wiodła tędy i wiedzie po 
dzień dzisiejszy, główna droga łą-
cząca Wrocław z Pragą, stanowią-
cą odnogę legendarnego Szlaku 
Bursztynowego. To tu dziś krzyżu-
ją się najważniejsze europejskie 
szlaki komunikacyjne, handlowe, 
turystyczne, kulturowe. Najstar-
sze pisemne przekazy pochodzą z 
1096 roku. Z roku na rok przybywa 
też turystów urzeczonych pięknem 
przyrody, bogactwem historii i za-
bytków. 

Dzięki organizatorom – Firma 
SKI-RAFT oraz Gmina Bardo – po-
znaliśmy nie tylko burzliwe dzie-
je miasta, jego wielokulturowość, 
ale również przeżyliśmy niezwykłą 
przygodę w bliskości z przyrodą. 
Dziękujemy. 

Opr. Jadwiga Łakomska
foto Bożena Przestrzelska

Ogólnopolski 
konkurs wiedzy o za-
sadach bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 
dla uczniów z zakła-
dów rzemieślniczych 
został po raz trzyna-

sty zorganizowany przez Związek 
Rzemiosła Polskiego we współpra-
cy z Głównym Inspektorem Pracy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
konkurs zorganizowany został pod 
patronatem Prezesa Związku Rze-
miosła Polskiego Jerzego Bartni-
ka oraz Głównego Inspektora Pra-
cy Tadeusza Zająca i przebiegał w 
dwóch etapach: regionalnym i kra-
jowym.

W tym roku w organizowa-
nym 10 kwietnia przez dzierżoniow-
ski Cech w ZS nr 2 w Dzierżoniowie 
konkursie, wzięło udział 16 uczniów 
szkół zawodowych. Bielawską dru-
żynę dzielnie reprezentowali: Maja 
Urbańska (uczennica klasy III 
w zawodzie fryzjer), Hubert Ba-
jor (uczeń klasy III w zawodzie 
mechanik pojazdów samochodo-
wych), Patryk Wojda (uczeń kla-

sy III w zawodzie mechanik pojaz-
dów samochodowych), Krzysztof 
Kocoł (uczeń klasy III w zawodzie 
elektryk) i Adam Ślęzak (uczeń 
klasy II w zawodzie mechanik po-
jazdów samochodowych).

Zadaniem uczestników kon-
kursu, było rozwiązanie testu pi-
semnego z zakresu przepisów bhp 
obowiązujących w zakładach rze-
mieślniczych. Sześć osób, które 
uzyskały najwyższe wyniki z testu, 
przeszło do następnej tury konkur-
su, tj. części ustnej, w której nale-
żało odpowiedzieć na 3 pytania. 
Bielawski Cech może być dumny, 
ze swoich reprezentantów, ponie-
waż w wyniku uzyskanej punkta-
cji, uczniowie Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie, zajęli odpo-
wiednio III miejsce Adam Ślęzak, 
V miejsce Krzysztof Kocoł i VI 
miejsce Patryk Wojda.

Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CRRiMP w BIELAWIE PODCZAS 
REGIONALNEGO XIII OGÓLNOPOLSKIEGO MIĘDZYCECHOWEGO KONKURSU 
WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

W ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Ziemi w Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie  koło te-
atralne „Pajacyk” pod kierunkiem 
p. Wioletty Turzańskiej zaprezen-
towało  przestawienie pt. „Ekospot-
kanie na leśnej polanie”. Jego ce-
lem było uwrażliwienie dzieci na 
problemy ekologiczno-przyrodni-
cze środowiska naturalnego oraz 
uświadomienie  im jak kruchy jest 
ekosystem planety ludzi. 

Na leśnej polanie, wśród wy-
sokich świerków, leśnych krzewów, 
muchomorków, podgrzybków i kwia-
tów  w pięknych strojach pojawili się 
mieszkańcy lasu. W trakcie eko-

spotkania  leśne zwierzęta podkre-
śliły, że źle się dzieje w środowisku, 
las umiera i to często z winy ludzi . 
Zwróciły się z apelem do dzieci, by 
już dzisiaj zadbały o środowisko, nie 
zrywały i nie niszczyły roślin chro-
nionych, dokarmiały zwierzęta zimą, 
troszczyły się o zieleń wokół siebie, 
dbały o porządek w miejscach gdzie 
przebywają, nie łamały gałęzi drzew 
i krzewów, zachowywały ciszę w le-
sie i nie straszyły zwierząt. 

Mają nadzieję, że ten apel 
dotrze do wszystkich ludzi i ze snu 
głębokiego ich obudzi, póki jest  
jeszcze czas na podjęcie działań, 
które uratują naszą planetę Ziemię.

    W. Turzańska

„Ekospotkanie na leśnej polanie”

26 kwietnia w sali widowisko-
wej wrocławskiego klubu Anima 
odbył się dolnośląski konkurs recy-
tatorski pod hasłem: „Ubierz myśli 
w słowa”. Nasz powiat reprezento-
wali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 10 z Oddziałami Integracyj-
nymi: Julia Pastuszka, Zuzanna 
Mika, Alicja Marchewka, Domi-
nika Porzybót, Julia Mróz, Piotr 
Marchewka, Michał Nowakowski 
(opiekun Jadwiga- Mariolla Jo-
nas). 

W jury zasiedli znani wrocła-
wianie: Aldona Struzik – wrocław-
ska aktorka Teatru Polskiego znana 
z ról w filmie Yuma Diasy „Wspo-
mnienie minionego świata”, Aga-
ta Skowrońska–Kartvelishvili - 
polska aktorka teatralna i filmowa, 
znana z wielu ról teatralnych i filmo-
wych, związana również z Teatrem 
Ad Spectatores i Jakub Skrzywa-
nek -  reżyser teatralny. 

MISTRZOWIE SŁOWA NA DOLNOŚLĄSKIEJ SCENIE
Po wysłuchaniu 29 prezenta-

cji komisja konkursowa bardzo wy-
soko oceniła poziom wystąpień, a 
następnie 3 osobom przyznała ty-
tuły laureatów, statuetki i nagrody. 

Laureatem, zdobywcą nagrody i 
statuetki został uczeń naszej szko-
ły - Michał Nowakowski.

 J.M.Jonas
zdjęcia: Julka Mróz

Miejska Biblioteka Publiczna     
e – książka

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, dzięki współpracy z Dolnośląską 
Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, pod koniec kwietnia uruchomiła dostęp do 
bazy z książkami elektronicznymi. Biblioteka w Bielawie ma dostęp do 1811 tytu-
łów książek w czytelni IBUK LIBRA, czyli internetowej czytelni on-line. Baza za-
wiera elektroniczne wersje głównie podręczników dla studentów z zakresu nauk 
ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, 
informatyki, publikowanych przez największe polskie wydawnictwa naukowe. Ko-
rzystanie z bazy książek elektronicznych ibuk.pl jest bezpłatne, trzeba być tylko 
czytelnikiem biblioteki. Z bazy ibuk.pl można korzystać bezpośrednio z kompute-
rów w czytelni biblioteki lub z dowolnego komputera po zalogowaniu. Czytelnik 
zainteresowany korzystaniem z bazy ibuk.pl musi zgłosić się do bibliotekarza po 
specjalny login i hasło umożliwiające zalogowanie się w systemie ibuk.pl. Mając 
login i hasło można już wypożyczać książkę bez wychodzenia z domu.

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych dostępnych 
na stronie www.libra.ibuk.pl.

                                                                                          Urszula Ubych 



5

Dzisiaj naszą uwagę skierowa-
łyśmy na szkolnego kolegę Grzegorza 
Bagińskiego. Jest on bardzo ambit-
nym sportowcem - sukcesy osiąga w 
kolarstwie. Bierze także z powodzeniem 
udział w najróżniejszych biegach długo-
dystansowych. Grzesiek opowiedział 
nam jak rozpoczęła się  jego przygoda z 
kolarstwem. Oto,  co udało nam się do-
wiedzieć:  

W jaki sposób rozpoczęła się 
twoja przygoda z kolarstwem?

Choć jazda na rowerze od za-
wsze była obecna w moim życiu, jako 
coś więcej niż tylko rozrywkę zaczą-
łem postrzegać ją w roku 2009. Z cie-
kawości wystartowałem wtedy w ma-
ratonie Scandia, zająłem dziesiąte 
miejsce na najkrótszym dystansie... i 
odstawiłem rower. Dopiero rok później 
rozpocząłem systematyczne treningi 
i zapisałem się do mojego pierwsze-
go klubu, UKS Dream-Bike Bielawa. 
Obecnie jestem zawodnikiem Lincoln 
Electric Bester Bike Team Bielawa.

Co sprawiło, że powróciłeś 
do tego sportu?

Myślę, że ogromną rolę ode-
grała chęć udowodnienia tym, którzy 
we mnie nie wierzyli, że potrafię od-
nieść sukces. Pewną rolę odegrała 
także  chęć podniesienia własnej sa-
mooceny. 

Jakie są twoje największe 
osiągnięcia?

Do moich największych suk-
cesów zaliczam chociażby I miej-
sce w Uphill Race Śnieżka 2012, III 
miejsce w maratonie „Złota Wstęga” 
w Złotym Stoku i I miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Dzierżoniowa w 
Crossduathlonie, oczywiście w kate-
gorii M1. Za osiągnięcia w roku 2012 
zostałem niedawno uhonorowany 
stypendium sportowym przyznanym 
przez Burmistrza Bielawy. 

Czy jest osoba, która inspiru-
je cię do dalszych działań?

Moją idolką jest Justyna Kowal-
czyk - podziwiam ją za pracowitość i wy-
trwałość w realizacji marzeń. Poza tym 
narciarstwo biegowe, które - nawiasem 
mówiąc - także uprawiam, przypomina 
trochę kolarstwo górskie - obie dyscypli-
ny wymagają wielkiego nakładu pracy 
i niekiedy nadludzkiego wręcz wysiłku 
podczas ostatnich sekund wyścigu.

Czy wiążesz przyszłość z tym sportem?
Obecnie nie wyobrażam sobie 

życia bez kolarstwa, biegów czy nar-
ciarstwa biegowego, bez względu na 
to, co myślą i mówią o tym inni. 

Czy trudno jest stać się do-
brym kolarzem? 

Na pewno trzeba dużo pracy 
włożyć w przygotowania do każdego 
startu. Każdy trening to wielki wysi-
łek. Ja się jednak nie poddaję. Wszyst-
ko wedle motta Vince’a Lombardie-
go, które towarzyszy mi na co dzień 
- „Cena sukcesu to ciężka praca, poświę-
cenie i determinacja, by niezależnie od 
tego czy w danej chwili wygrywamy, czy 
przegrywamy dawać z siebie wszystko.”  

Teraz każdy z nas wie jak trudno 
jest zapracować na sukces. Trzeba wy-
trwale dążyć do wytyczonych sobie ce-
lów i nie poddawać się, mimo niesprzy-
jających okoliczności.

Grzesiek znalazł swój sposób 
na życie. Okazał się nim sport. Jak 
sam mówi, nie żałuje wyboru, bo:  
„Sport uczy zwyciężać, uczy przegry-
wać z godnością i honorem, a więc 
uczy wszystkiego, uczy żyć”.

Grześkowi gratulujemy zdoby-
tych sukcesów oraz życzymy wytrwa-
łości i szczęścia w dążeniu do celów, 
nie tylko tych sportowych. 

Krystyna Podłęcka
Klaudia Rokoszna 
kl. 3a LO 

Liceum Ogólnokształcące w Bielawie

Sport – sposób na marzenia

21 marca w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie gościł 
podróżnik, autor książki „Islandia – 
trzeci żywioł”, Roman Pankiewicz, 
a uczestnicy spotkania mogli do-
wiedzieć się wielu interesujących 
faktów dotyczących Islandii i jej 
mieszkańców.

Roman Pankiewicz niezwy-
kle barwnie i dowcipnie opowiadał o 
swojej przygodzie z Islandią, gdzie 
przez trzy lata pracował, a cały wol-
ny czas poświęcał na poznawanie 
bogactwa wyspy. Gość przedstawił 
mnóstwo malowniczych zdjęć, które 
oddawały piękno tych miejsc. Opo-
wiadał o walorach turystycznych Is-
landii, a także o codziennym życiu 
i zwyczajach wyspiarzy. Przytoczył 
wiele anegdot ze swojego pobytu, 
m.in. opowiedział o swoim zdumie-

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – Godzinami o książkach

Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem
niu, gdy załatwiając sprawę w urzę-
dzie został poproszony o zdjęcie 
butów! (na Islandii buty zdejmuje się 
wchodząc nie tylko do domów pry-
watnych, ale również do wszystkich 
instytucji publicznych, a wyjątkiem 
są kościoły z racji bardzo zimnej 
posadzki). Przekonywał, zwłaszcza 
młodych, jak szalenie ważna jest 
znajomość języków obcych. Możli-

wość komunikowania jest przepust-
ką do „wielkiej przygody”.

Świetna atmosfera, prawdziwy 
talent gawędziarski, bezpośredniość 
i otwartość naszego gościa sprawiły, 
że spotkanie z Romanem Pankiewi-
czem należało do bardzo udanych.

Dziękujemy wszystkim za 
udział w spotkaniu.

ZAPRASZAMY!!!

20 kwietnia w Klubie Miło-
śników Poezji Śpiewanej „POZY-
TYWKA” przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bielawie  odbyła się 
kolejna edycja festiwalu gitarowe-
go. Zainteresowanie konkursem gi-
tarowym było  duże, zwłaszcza w 
dwóch kategoriach: 7 – 9 lat oraz 10 
– 15 lat. Uczestnikami festiwalu były 
dzieci i młodzież z   Bielawy, Dzier-

żoniowa, Pieszyc i Świdnicy. Każdy  
z nich musiał sam zagrać na gitarze  
dwa dowolnie wybrane przez siebie 
utwory i  do nich także zaśpiewać.                                                                      
Zgromadzoną publiczność  w 
szczególny klimat wprowadzili:  
Oskar Wypych, który wystąpił poza 
konkursem oraz  towarzyszące mu 
Karolina Pluta i Marcela Wagiel.                                                             
Jury w składzie: Jadwiga Mariolla 

II Dziecięco-Młodzieżowy Amatorski Festiwal Gitarowy za nami!!! Jonas, Irena Ostropolska-Prządo 
oraz  Marta Gwiżdż przyznało wie-
le nagród, które wręczał Wicebur-
mistrz Mariusz Pach.

     Pierwsze  miejsce w kat. 
7-9 lat otrzymała Julia Sowińska, 
która również otrzymała nagrodę 
publiczności. Wyróżnienie w tej ka-
tegorii otrzymała Agata Tejman. W 
kategorii 10-15 lat, pierwsze  miej-
sce  zdobyła Karolina Pluta, dwie 
równorzędne drugie nagrody jury 
przyznało Marceli Wagiel i Wiktorii 
Macherzyńskiej.  Trzecią nagrodę  
w tej kategorii otrzymała Aleksan-
dra Popecka. Były także wyróżnie-
nia, które otrzymali: Martyna Tej-
man, za udany debiut sceniczny, 
Krzysztof Dymkowski, za medial-
ność sceniczną, Aleksandra Szy-
gudzińska, wyróżnienie II stopnia: 
Martyna Sieczkowska,  wyróżnie-
nie I stopnia: Hanna Wanszewicz. 
W tym roku jury przyznało także  
szczególną nagrodę, ufundowaną 
przez Wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Jadwigę Mariollę Jonas 
za osobowość festiwalu, nagrodę  
tę przyznano Wiktorii Macherzyń-
skiej z Dzierżoniowa. 

W piątek 19 kwietnia do Działu 
Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana 
Żeromskiego 43, przyszła z nauczycielką 
Ewą Marzec grupa Słoneczka z Niepu-
blicznego Przedszkola „Montessori”. Po 
przywitaniu, bibliotekarka Jolanta Matusz-
czak przeczytała przedszkolakom wiersz 
Czesława Kuriaty pt. „Wiosna” oraz bajkę 
o wesołych zabawach mieszkańców Stu-
milowego Lasu zatytułowaną „Wiosenne 
zabawy”. Dzieci z przyjemnością wysłu-
chały obu tekstów, po czym wywiązała 
się krótka rozmowa na ich temat. Później 
przedszkolaki wymieniły oznaki wiosny: 
przyroda powoli budzi się do życia, słońce 
mocniej świeci, dzień jest coraz dłuższy, 
pojawiają się pierwsze pąki, wychodzą z 
ziemi pierwsze kwiaty, wracają ptaki. Sło-
neczka umiały wymienić pierwsze wiosen-
ne kwiaty i ptaki, takie jak: przebiśniegi, 
pierwiosnki, sasanki, krokusy, tulipany, za-

wilce, fiołki, leszczyna, skowronki, bocia-
ny, jaskółki, które pani Jola pokazała im na 
kolorowych ilustracjach w książkach. Na-
stępnie wzięły udział w dwóch zabawach: 
„zgaduj zgadula”- czyli odgadywanie za-
gadek dotyczących wiosny oraz „Wiosen-
na pogoda – deszczyk”, podczas której 
rytmicznie powtarzały słowa i wykonywały 
odpowiednie ruchy: na hasło pada desz-
czyk – pokazywały gestem opady desz-
czu, wieje wiatr – wiejący wiatr, błyskawi-
ca i grzmot – klaśnięcie i tupnięcie nogą, 
na niebie kolorowa tęcza – zatoczenie rę-
kami kręgu. W dziale zrobiło się niezwykle 
gwarno i było przy tym dużo śmiechu. Po 
tych szaleństwach przedszkolaki pooglą-
dały sobie pięknie ilustrowane przyrodni-
cze książeczki, które bardzo im się podo-
bały. Przed wyjściem wraz z nauczycielką 
wypożyczyły książki do wspólnego czyta-
nia  w przedszkolu.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna

W poszukiwaniu wiosny

24 kwietnia grupa „Biedron-
ki” pod opieką nauczycielki Mar-
ty Tchórzewskiej i Joanny Waw-
rzyn z personelu technicznego, 
z Przedszkola Niepublicznego 
„Wesołe Krasnoludki”, odwiedzi-
ła Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie. W dziale 
dziecięco-młodzieżowym przywi-
tała dzieci bibliotekarka Jolanta 
Pawlak. Kto może przychodzić 
do biblioteki, co tam znajdzie i 
może robić, jak zostać czytel-
nikiem? Oto pytania, na które 
dostały proste i konkretne od-
powiedzi. Nauczycielka Marta 
Tchórzewska przedstawiła cel 
wizyty i poprosiła dzieci o cier-
pliwe słuchanie tego, o czym 

będzie mowa. Dzieci w przed-
szkolu przez cały tydzień pozna-
wały świat książki. Biblioteka jest 
miejscem, w którym książki mają 
szczególne znaczenie. Przed-
szkolaki chętnie wymieniały wła-
sne zdanie na temat skojarzeń z 
odwiedzanym miejscem. Biblio-
teka to dobre miejsce, bo można 
tu znaleźć dużo ciekawych ksią-
żek na półkach, w skrzynkach, 
na regalikach. Dzieci doskonale 
wiedziały, że trzeba dbać o wy-
pożyczone książki i można o nich 
porozmawiać. Bibliotekarka Jo-
lanta Pawlak wyjaśniła, że każdy 
użytkownik biblioteki otrzymuje 
kartę biblioteczną z kodem kre-
skowym, czytnik rozpoznaje kod 

Biblioteka to dobre miejsce i na ekranie komputera ukazuje 
się natychmiast tzw. konto czy-
telnika. 

Spotkanie było wypełnio-
ne ćwiczeniami typu: szukanie 
książek dla maluchów i star-
szych dzieci, rozpoznawanie 
treści dzięki ilustracji lub tytułu, 
zapamiętywanie szczegółów z 
czytanego tekstu. Z niecierpli-
wością „Biedronki” czekały na 
moment, kiedy przejdą przez 
wszystkie „pokoje” biblioteki. Za-
nim do tego doszło, sześciolat-
ki wysłuchały ze zbiorku „Gdzie 
mieszka bajeczka” Czesława 
Janczarskiego wiersze o radości 
wiosny i uroczym lesie. Wesołe 
i rozluźnione dzieci zaśpiewa-
ły utwór pt. „Gruszka” a atrakcją 
okazała się zabawa paluszkowa 
„Dwie ręce, dziesięć palców”. 
Przedszkolaki wymieniały swo-
je ulubione bajki przeczytane w 
książce lub obejrzane w telewi-
zji. Często te same bajki można 
poznać na różnych nośnikach: 
książka, płyta, komputer, tele-
wizor. Ważne, żeby bajki uczyły 
bawiąc. Bajka „O polnych kwia-
tach” Igora Buszkowskiego po-
kazała, że najlepszym miejscem 
dla polnych kwiatów i żabki jest 
łąka i tam mogą czuć się bez-
piecznie a mała Basia wymyśliła 
prezent dla mamy, własnoręcz-
nie wykonany wisiorek z patyka i 
sznurka.  Rodzicu przyprowadź i 
zapisz dziecko do biblioteki!     

  Jolanta Pawlak
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25 kwietnia, po raz piąty w 
tym roku przedszkolnym, przyszły 
do Działu Dziecięco–Młodzieżowe-
go Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(MBP) przy ul. Żeromskiego 43, z 
nauczycielką Aleksandrą Muchą, 
pięciolatki z grupy Pingwinki z Nie-
publicznego Przedszkola „Montes-
sori” (Oddział Przedszkolny miesz-
czący się w Ekologicznej Szkole 
Podstawowej nr 7). Po przywitaniu 
zabawą powitalną wg Klanzy „Na 
powitanie”, bibliotekarka Jolanta 
Matuszczak opowiedziała przed-
szkolakom o naszej planecie: „Zie-
mia była zawsze naszym domem, 
kiedyś ludzie bardzo ją kochali, 
troszczyli się o nią i opiekowali, na-
zywali ją Matką i nadali jej piękne 
imię Gaja. Później ludzie zapomnie-
li o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą 
wydzierać jej bogactwa. Dlatego 
Ziemia dziś bardzo choruje i potrze-
buje naszej pomocy”. Następnie bi-
bliotekarka przeczytała opowiada-
nie Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „A 
fe!”, W krótkiej rozmowie maluchy 
starały się odpowiedzieć na bar-
dzo ważne pytania: kto i co nisz-
czy naszą planetę i jak temu prze-
ciwdziałać. Później dzieci utworzyły 
krąg, a pani Jola zainscenizowała 
wiersz „Sznurek Jurka” L. Szołdry, 
rzucając na środek poszczególne 
rzeczy, o których jest mowa w wier-
szu, oraz  plastikowe butelki, szkla-
ny słoik, puszkę po napojach. W ten 

Miejska Biblioteka Publiczna
„Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”

sposób utworzyło się wielkie dzikie 
wysypisko. Zadaniem pięciolatków 
było posegregowanie śmieci i wrzu-
cenie ich do odpowiednich pojem-
ników. Maluchy wykonały zadanie 
chętnie i dosyć sprawnie, po czym 
wzięły udział w zabawie „Kto za-
gadki ładnie zgadnie, tego nuda nie 
dopadnie!”. Każdy otrzymał po dwie 
kartki z rysunkami, na których były 
polecenia: bierz śmieci z trawnika i 
wrzuć do śmietnika oraz sprawdź, 
dokąd płyną ścieki, i znajdź truci-
ciela rzeki. Zgadywanki nie sprawiły 
dzieciom żadnych kłopotów. Zabra-
ły się za nie z wielkim entuzjazmem 
i zaangażowaniem. Później Pin-
gwinki z przejęciem pooglądały so-

bie pięknie ilustrowane, przezna-
czone dla nich książki o ochronie 
środowiska. To zajęcie bardzo im 
się podobało. Na zakończenie bi-
bliotekarka nauczyła przedszkola-
ki wiersza Małgorzaty Strzałkow-
skiej zatytułowanego „Do przyjaciół 
Ziemian”, który brzmi: „Dbajmy o 
Ziemię, z szacunkiem dbajmy, nie 
trujmy wody, śmieci sprzątajmy – 
Ziemia przestanie dusić się w śmie-
ciach i będzie służyć nam przez stu-
lecia!”. Przed wyjściem, dzieci wraz 
z nauczycielką zaśpiewały piosen-
kę pt. „Maszeruje wiosna” z odpo-
wiednią gestykulacją, a następnie 
wypożyczyły książki z serii „Świat 
wokół nas” do wspólnego czytania 
w przedszkolu i zapowiedziały na-
stępną wizytę w maju.

Jolanta Matuszczak
W środę 17 kwietnia do Działu 

Dziecięco–Młodzieżowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (MBP) przy ul. Żerom-
skiego 43, przyszły pierwszaki ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej ze swoją 
wychowawczynią Katarzyną Gawlik. Bi-
bliotekarka Jolanta Matuszczak przywi-
tała dzieci słowami wiersza pt. „Czytel-
niczka” Wincentego Fabera, wyjaśniła 
znaczenie powiedzenia „zjadać książki”, 
a następnie wprowadziła je do „Magicz-
nego świata książek”. Powiedziała im, 
co to jest biblioteka, jak można zostać jej 
stałym czytelnikiem, w jaki sposób wypo-
życza się książki oraz jak należy zacho-
wywać się w dziale, a przede wszystkim 
zwróciła uwagę, że należy dbać o książ-
ki. Następnie przeczytała wiersz Marcina 
Przewoźniaka pt. „Kłopoty w bibliotece”, 
a zadaniem uczniów było wyłapanie z 

treści bajkowych postaci. Pierwszoklasi-
ści prześcigali się w podawaniu tytułów 
książek i występujących w nich bohate-
rów. Później bibliotekarka zapropono-
wała dzieciom książki, jakie w ich wieku 
można czytać: pięknie ilustrowane krót-
kie opowiadania oraz serię publikacji 
edukacyjnych zawierających wiadomo-
ści z wielu dziedzin. Dodatkowymi atu-
tami tych pozycji jest ciekawa szata gra-
ficzna i wysoki poziom edytorski, na co 
bibliotekarka zwróciła szczególną uwagę 
przyszłym czytelnikom działu. Na zakoń-
czenie zajęć, pierwszoklasiści rozwią-
zywali zagadki związane z bohaterami 
znanych bajek. Robili to z wielkim zaan-
gażowaniem i przyjemnością. Przed wyj-
ściem przyszli czytelnicy dostali od biblio-
tekarki zakładki  do książek.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna

 O „zjadaniu” książek

16 kwietnia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie już 
po raz trzeci odbył się Wojewódzki 
Przegląd Amatorskiej Twórczości Ar-
tystycznej Młodzieży OHP „Kuźnia 
Talentów 2013”.  W tym roku pod ha-
słem przewodnim „Gdzie jest czło-
wiek tam  jest i sztuka”. Patronat 
nad Przeglądem objął Senator RP 
Stanisław Jurcewicz. Z okazji przy-
padającej w tym roku 150 rocznicy 
wybuchu Powstania  Styczniowe-
go Przegląd otwarto występem ar-
tystycznym upamiętniającym wyda-
rzenia tego największego powstania 
narodowego,  przygotowanym przez 
uczestników dzierżoniowskiego huf-
ca, działających na co dzień w kole 
artystycznym pod okiem wychowaw-
cy Magdaleny Kisiel. Po zabraniu 
głosu przez notabli, z których jeden 
kierując słowa do młodych ludzi recy-
tował wiersz J. Tuwima, Wojewódz-
ki Komendant OHP Piotr Olchówka 
wraz z Komendantką Hufca Małgo-
rzatą Bieżanowską wręczyli statuetki 
PRZYJACIELA ŚRODOWISKOWE-
GO HUFCA PRACY w DZIERŻO-
NIOWIE, które otrzymali: Stanisław 
Jurcewicz, Jan Gładysz, Leszek 
Stróżyk, Marian Zając. Oficjalnego 
przecięcia wstęgi otwierającej Prze-
gląd dokonali ww nagrodzeni wraz z 
Komendantem Piotrem Olchówką i 
Mistrzem Kominiarstwa Krzysztofem 
Ostrowskim, który tradycyjnie życzył 
młodzieży powodzenia i sukcesów 
podczas konkursu. 

W pierwszej kolejności swój 
talent zaprezentowała członkini jury 
pani Barbara Pachura, która za-
śpiewała utwór „Los” sł. J. Tuwima. 
Pokazała tym samym  młodzieży, 
że nie tylko potrafi oceniać, ale, że 
sama także posiada talent. W przed-
sięwzięciu wzięło udział ok. 90 mło-
dych ludzi z całego Dolnego Śląska z 
18 jednostek, przedstawiając 32 for-
my sceniczne i prezentując ok. 100 
prac plastycznych. Jury w składzie: 
Marian Zając, Piotr Szafran, Bar-
bara Pachura i Krystyna Panońko 

po przesłuchaniu wszystkich artystów 
przyznało: NAGRODĘ w kat. formy 
taneczne – Angelice Brylskiej, Da-
widowi Karulskiemu i Mateuszowi 
Marchwackiemu z OSiW w Ząbko-
wicach Śl. NAGRODĘ w kat. formy 
muzyczno-wokalne – Martynie Mło-
dziance, Magdalenie Niedzielskiej i 
Wiolecie Hami z HP w Jaworze. NA-
GRODĘ w kat. formy teatralne – Syl-
wii Sokołowskiej, Monice Jenda, 
Michałowi Marczykowskiemu i  Pa-
trykowi Merta z ŚHP w Górze. WY-
RÓŻNIENIE  JURY- Monice Jaśnic-
-Iłowieckiej i Ewa Hajduk z HP w 
Bielawie. Natomiast WYROŻNIENIE 
PUBLICZNOŚCI otrzymał Szymon 
Dudek z ŚHP w Dzierżoniowie. Spo-
śród prac plastycznych,  jury wybrało 
25 wykonanych różnorodnymi techni-
kami,  które zostaną ocenione dalej  
przez  DWK OHP.

W ramach obchodów Roku 
Juliana Tuwima ogłoszonego przez 
Sejm RP,  podczas Przeglądu odbył 
się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ju-
lianie Tuwimie. Komisja konkursu w 
składzie: Jadwiga Horanin, Jolanta 
Karaszewska, Patrycja Pelczar, wy-
łoniła zwyciężczynię z HP z Przemko-
wa Klaudię Nogal. Drugie miejsce 
zajęła Natalia Pryma z HP w Legni-
cy, a trzecie Sara Kostiw z HP Jawor. 
Koordynatorem konkursu była wycho-
wawczyni Barbara Bulerska. Główną 
nagrodą w konkursie był tablet.

Organizatorzy dla uczestników 
Przeglądu przygotowali wystawę po-
święconą sylwetce i dziełom Juliana 
Tuwima oraz wydarzeniom Powsta-
nia Styczniowego. Gościem specjal-
nym imprezy była grupa tańcząca 
break dance  w składzie: Grzegorz 
Gniwecki oraz Mateusz Magusiak 
- absolwenci dzierżoniowskiego huf-
ca, których przygoda z tańcem za-
częła się już 10 lat temu. Laureaci w 
poszczególnych kategoriach otrzy-
mali nagrody, statuetki i dyplomy, a 
uczestnicy Przeglądu upominki loso-

wane ze sceny przez konferansjerów 
przedsięwzięcia. Wręczono także na-
grody w wojewódzkich  konkursach: 
poetyckim „Moja wiara i nadzieja” 
oraz fotograficznym „Moje miasto-na-
sze osobowości”.

Celem przeglądu było zachę-
cenie młodzieży do rozwijania i od-
krywania swoich zainteresowań, po-
budzanie wrażliwości na doznania 
artystyczne, stworzenie uzdolnionym 
uczestnikom możliwości do zapre-
zentowania się oraz uczczenie 60 
rocznicy śmierci Juliana Tuwima, 150 
rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego oraz 55 rocznicy utworzenia 
OHP. 

Cieszymy się, że tak duża gru-
pa młodych ludzi ma w dzisiejszych 
czasach pomysł na siebie i na sposób 
wyrażenia swojej osoby.

Przedsięwzięcia było dofinan-
sowane ze środków Starostwa Powia-
towego w Dzierżoniowie. Za wsparcie 
przy realizacji Przeglądu dziękujemy: 
Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komen-
dzie OHP,  Senatorowi RP Stani-
sławowi  Jurcewiczowi, Przewodni-
czącemu  RM w Bielawie Leszkowi 
Stróżykowi, Urzędowi Miasta w Bie-
lawie  i Dzierżoniowie, Muzeum  Miej-
skiemu w Dzierżoniowie,  Miejsko 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Dzierżoniowie, Dzierżoniowskiemu 
Tygodnikowi Powiatowemu, Miejskie-
mu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Bie-
lawie, Tygodnikowi Dzierżoniowskie-
mu,  Firmie GATHO, Restauracji OPA 
OPA , SKOK-owi Stefczyka w Dzier-
żoniowie, Pani Alicji Chęcińskiej, Pani 
Małgorzacie Jóźwiak, Pani Ewie To-
maszewicz, Panu Adamowi Bobro-
wi, Państwu Danucie i Jerzemu Bed-
narczykom, Pani Krystynie Panońko, 
Pani Barbarze Pachurze, Panu Ma-
rianowi Zającowi,  panu Piotrowi Sza-
franowi, Pani Patrycji Pelczar.

Małgorzata Bieżanowska
Komendant ŚHP w Dzierżoniowie
  zdjęcia Anna Jakimczyk

„Kuźnia talentów” już za nami… Strzelali z wiatrówki
W dniu 1 maja w sali TKKF w Bielawie odbyły się OTWARTE ZAWODY W 

STRZELANIU Z WIATRÓWKI.
Uzyskane wyniki:

= kategoria: KOBIETY
1 miejsce: Sabina Baczmańska (Bielawa) – 89 pkt.
2 miejsce: Julia Kłos (Dzierżoniów) – 87 pkt.
3 miejsce: Marzanna Cukiernik (Bielawa) – 83 pkt.
4 miejsce: Katarzyna Kotasek (Bielawa) – 77 pkt.
5 miejsce: Monika Cukiernik (Bielawa) – 75 pkt.
6 miejsce: Małgorzata Styrcz (Bielawa) – 75 pkt.
7 miejsce: Anna Jankowska (Słupice) – 74 pkt.
8 miejsce: Magdalena Barcikowska (Słupice) – 64 pkt.
= kategoria: 15 – 17 lat
1 miejsce: Aleksander Styrcz (Bielawa) – 87 pkt.
2 miejsce: Michał Drzyzga (Bielawa) – 86 pkt.
3 miejsce: Mikołaj Czerwiński (Jordanów) – 84 pkt.
4 miejsce: Bartłomiej Januszkiewicz (Bielawa) – 84 pkt.
5 miejsce: Kamil Barcikowski (Słupice) – 80 pkt.
6 miejsce: Dawid Trzeciałkowski (Bielawa) – 79 pkt.
7 miejsce: Paweł Rybiński (Bielawa) – 79 pkt.
8 miejsce: Antoni  Kotasek (Bielawa) – 76 pkt.
9 miejsce: Damian Drzazga (Bielawa) – 76 pkt.
10 miejsce: Krystian Barcikowski (Słupice) – 68 pkt.
11 miejsce: Michał Bąk (Bielawa) – 65 pkt.
= kategoria: 18 – 25 lat
1 miejsce: Tomasz Jasiński (Dzierżoniów) – 86 pkt.
2 miejsce: Łukasz Szubert (Bielawa) – 85 pkt.
3 miejsce: Łukasz Samul (Bielawa) – 84 pkt.
4 miejsce: Bartłomiej Cukiernik (Bielawa) – 77 pkt.
5 miejsce: Sylwester Samul (Bielawa) – 55 pkt.
= kategoria: 26 – 50 lat
1 miejsce: Sebastian Kotasek (Bielawa) – 87 pkt.
2 miejsce: Grzegorz Styrcz (Bielawa) – 86 pkt.
3 miejsce: Tomasz Stanecki (Bielawa) – 82 pkt.
4 miejsce: Artur Barcikowski (Słupice) – 75 pkt.
5 miejsce: Grzegorz Naglik (Bielawa) – 53 pkt.
= kategoria: 51 lat i starsi
1 miejsce: Andrzej Walczuk (Bielawa) – 94 pkt.
2 miejsce: Janusz Sulżyński (Bielawa) – 92 pkt.
3 miejsce: Roman Styrcz (Bielawa) – 84 pkt.
4 miejsce: Józef Czerwiński (Słupice) – 83 pkt.
5 miejsce: Ryszard Nowopolski (Bielawa) – 82 pkt.
6 miejsce: Florian Kuriata (Dzierżoniów) – 80 pkt.
7 miejsce: Wiktor Korotko (Ząbkowice Śl.) – 79 pkt.
8 miejsce: Waldemar Kalisz (Bielawa) – 78 pkt.
= Kategoria: PISTOLET – OPEN
1 miejsce: Krzysztof Bech (Dzierżoniów) – 68 pkt.
2 miejsce: Sebastian Kotasek (Bielawa) – 66 pkt.
3 miejsce: Łukasz Szubert (Bielawa) – 64 pkt.
4 miejsce: Sabina Baczmańska (Bielawa) – 62 pkt.
5 miejsce: Julia Kłos (Dzierżoniów) – 59 pkt.
6 miejsce: Bartłomiej Januszkiewicz (Bielawa) – 59 pkt.
7 miejsce: Wiktor Korotko (Ząbkowice Śl.) – 59 pkt.
8 miejsce: Katarzyna Kotasek (Bielawa) – 50 pkt.
9 miejsce: Łukasz Samul (Bielawa) – 41 pkt.
10 miejsce: Sylwester Samul (Bielawa) – 31 pkt.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczał Mieczysław Sedlaczek – Prezes 
TKKF w Bielawie. Dyplomy dla najmłodszych uczestniczek zawodów otrzymały 
Zosia Kotasek i Eliza Emilka Kłos.

Organizatorzy zawodów: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ogni-
sko SOWA w Bielawie, Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów.

Zawody dofinansowane przez Gminę Bielawa.
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Decydujące piąte spotkanie ba-
talii o spokojny byt w II lidze nie po-
szedł najlepiej po myśli Bielawianki 
Bester Bielawa. Można wręcz stwier-
dzić, że tylko kibice BBB stanęli na 
wysokości zadania, bowiem pojawili 
się na hali w bardzo dużej liczbie i nie 
byli to tylko kibice z Bielawy. Przede 
wszystkim wielkie dzięki dla naszych 
przyjaciół z Kamiennej Góry, któ-
rzy w kilkuosobowej grupie przyby-
li do Bielawy z własnymi bębnami i 
piszczałkami, dzięki czemu stworzy-
li atmosferę jakiej na drugoligowych 
parkietach chyba jeszcze nie widzie-
liśmy, a wtórowała im równie głośno 
miejscowa publiczność z kilkudzie-
sięcioosobowym Klubem Kibica BBB 
na czele. Warto też dodać, że na try-
bunach pojawili się także siatkarze 
drugoligowej Victorii Wałbrzych, aby 
wesprzeć duchem swoich kolegów 
z Bielawianki. Była także liczna gru-
pa ludzi z Wrocławia, z przedstawi-
cielami DZPS-u na czele. Siatkarze 
Volleya Rybnik nie ugięli się jednak 
przed takim wspaniałym dopingiem 
i bardzo pewnie wygrali trzy z czte-
rech partii i tym samym zapewnili so-
bie spokojny byt w II lidze. Wygrała 
drużyna lepsza, bardziej ułożona w 
obronie i przyjęciu, no i chyba mniej 
zmęczona poprzednimi czterema po-
jedynkami. Ale należy zaznaczyć, że 
po czterech pojedynkach trudno było 
wytypować zespół, który w tym spo-
tkaniu zwycięży, nawet jeśli za Biela-
wą przemawiał atut własnej hali. W 
końcu sześć wcześniejszych spotkań 
pomiędzy Bielawianką Bester a Vol-
leyem kończyło się po równo zwycię-
stwami każdej z drużyn.

Mecz nr 5
Bielawianka Bester Bielawa – 

TS Volley Rybnik  1:3 (-20, 18, -22, -19) 
Bielawianka Bester: Szymeczko (7 
pkt), Prokopowicz (1 pkt), Borkow-
ski (K) (9 pkt), Jerzyk (2 pkt), Pacioch 
(20 pkt), Skibicki (16 pkt), Botwina (li-
bero1) oraz Kurpiel (10 pkt), Dusza, 
Sdebel (3 pkt), Budzński (libero 2) 
Volley Rybnik: Rybarczyk, Warda, Lip 
(K), Świstak, Małysza, Terlecki, Łycz-
ko (libero) oraz Niestrój, Cichoń, Łata. 
Widzów: około 350

Volley Rybnik kończy zatem 
sezon, a Bielawiance Bester pozo-
staje walka do trzech wygranych w 
drugiej rundzie play-out z Exactem 
Systems Częstochowa, który tak-

że musiał uznać wyższość swojego 
przeciwnika (1:3 z AZS Opole). 

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend na-
gród dla naszej publiczności:  
1. Sklep motoryzacyjny AUTO-
-EXPERT z Dzierżoniowa z ul. 
Świdnickiej 38 – Pan Paweł Ko-
sowski – bon o wartości 50 zł 
2. Pierogarnia II z ulicy Żeromskiego 
28a w Bielawie – Pani Agnieszka Ło-
moć – bon o wartości 30 zł

3. Restauracja Rodos z ul. 
Kopernika w Bielawie – Pan Piot 
Kiner - voucher na pizzę i sok 
4. Pływalnia miejska Aquarius – OSiR 
w Bielawie – dwie wejściówki na basen

*****
Mistrzowie Polski Juniorów pod wodzą 

Stanisława Gościniaka pokonani 
dwukrotnie

Po dwóch weekendowych 
spotkaniach w ramach drugiej run-
dy play-out o prawo gry w barażach 
o II ligę prowadzimy z Częstochową 
2:0. W tej rywalizacji gra się podobnie 
jak poprzednio do trzech wygranych. 
Przypomnijmy, że zespół Exactu Sys-
tems prowadzi bardzo znana oso-
bistość w świecie siatkarskim – Pan 
Stanisław Gościniak - mistrz świata 
z Meksyku 1974 oraz dwukrotny były 
trener reprezentacji Polski, z którą 
był na olimpiadzie w Atenach a także 
dwukrotny olimpijczyk jako zawodnik. 

W niedzielnym meczu drugiej 
rundy play-out zespół Bielawianki Be-
ster pokonał w czterech setach siat-
karzy spod Jasnej Góry. W porów-
naniu z sobotnim spotkaniem emocji 
było dużo mniej, bowiem to gospo-
darze prowadzili po dwóch partiach 
i raczej kontrolowali sytuację.   War-
to zaznaczyć, że MVP spotkania zo-
stał środkowy Bielawianki Bester 
- Paweł Skibicki, który zdobył aż 18 
punktów. Drugi dorobek w posta-
ci 11 punktów mieli atakujący Da-
wid Pacioch i przyjmujący Krzysztof 
Prokopowicz. Mecz nr 2 play-out: 
Bielawianka Bester Bielawa vs Exact 
Systems Częstochowa 3:1 (24, 15, 
-17, 20) Bielawianka Bester: Kurpiel 
(9 pkt), Szymeczko (6 pkt), Prokopo-
wicz (11 pkt), Jerzyk (5 pkt), Pacioch 
(11 pkt), Skibicki (18 pkt), Botwina (li-
bero 1) oraz Borkowski (K) (5 pkt), 
Sdebel (1 pkt), Dusza, Budziński (li-
bero 2) Exact Systems: Kryński, Kru-
licki, Matuszczyk (K), Miarka, Her-
man, Woźnica, Zieliński (libero) oraz 
Wróbel, Janus, Wysocki, Głód.

Widzów: około 150
*****

W meczu nr 1 pomiędzy Bie-
lawianką Bester a Exactem Sys-
tems sprawdziło się stare siat-
karskie powiedzenie: „Kto nie 

wygrywa 3:0 przegrywa 2:3 i tak 
też było w sobotę w Bielawie. Spo-
tkanie zaczęliśmy od wyrównanej 
walki (9:10), ale im dalej w las tym 
naszym szło gorzej.  

Jeśli chodzi o pierwsze spo-
tkanie z Exactem to na pewno 
można wyróżnić: Pawła Skibickie-
go za czwartego seta, w którym 
zdobył aż 9 punktów na wszyst-
kich 15 które ugrał, Krzyszto-
fa Kurpiela, że się odbudował po 
słabym początku i w swoim stylu 
kończył piłki na podwójnym blo-
ku, Dawida Paciocha za 20 punk-
tów w całym spotkaniu (szkoda 
tylko końcówki drugiego seta) i 
Bartosza Jerzyka za to, że za-
czął przyspieszać grę i wiele razy 
wystawił na pojedynczym bloku 
Mecz nr 1 play-out:

Bielawianka Bester Bielawa 
vs Exact Systems Częstochowa 3:2 
(-16, -24, 12, 20, 10)

Bielawianka Bester: Kurpiel (10 
pkt), Szymeczko (8 pkt), Borkowski 
(K) (3 pkt), Jerzyk (2 pkt), Pacioch (20 
pkt), Skibicki (15 pkt), Botwina (libero 
1) oraz Prokopowicz (3 pkt), Sdebel 
(1 pkt), Dusza, Budziński (libero 2)

Exact Systems: Kryński, Krulic-
ki, Matuszczyk (K), Miarka, Herman, 
Woźnica, Zieliński (libero) oraz Wró-
bel, Janus, Wysocki, Głód.

Widzów: około 200

*****
Serdecznie dziękujemy nastę-

pującym firmom za ufundowanie w 
ten weekend nagród dla naszej pu-
bliczności: 

1. Sklep motoryzacyjny AUTO-
-EXPERT z Dzierżoniowa z ul. Świd-
nickiej 38 – Pan Paweł Kosowski – 
cztery bony o wartości 50 zł

Pierogarnia I z ulicy Paderew-
skiego 6a (obok Salubrisu)w Bielawie 
– Pani Beata Mastalerz – bon o war-
tości 30 zł

Pierogarnia II z ulicy Żeromskie-
go 28a w Bielawie – Pani Agnieszka Ło-
moć – bon o wartości 30 zł

Pizzeria Barizola z ul. Wrocław-
skiej 1A/6 (Rynek) w Dzierżoniowie – 
Pani Maria Danuta Matuszczyk – dwa 
bony na pizze

Pływalnia miejska Aquarius – 
OSiR w Bielawie – dwie wejściówki 
na basen

WYCHOWAJMY REPREZEN-
TANTA POLSKI !!! NOWY NABÓR DLA 
ROCZNIKÓW 2000, 2001, 2002 !!!

Już 16 kwietnia Klub Biela-
wianka Bester Bielawa rozpoczął 
treningi z chłopcami z roczników 
2000, 2001 oraz 2002. Wszystkich 
chętnych, którzy marzą, aby w przy-
szłości zasilić zespoły PLUS LIGI 
zapraszamy na treningi siatkówki. 
Nową grupę młodzieżową prowa-
dzić będzie drugi trener pierwszego 
zespołu - Pan Andrzej Zemanek, a 
zajęcia do końca tego roku szkol-
nego odbywać się będą we wtorki i 
środy o godz. 15:30 w Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie na os. 
Włókniarzy. Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych chłopców o udo-
stępnianie informacji wśród swoich 
znajomych, tak aby ruszyć pełną 
parą już na pierwszych zajęciach. 
Wszelkich informacji udzielamy pod 
numerem 695 648 810. ZAPRASZA-
MY WSZYSTKICH !!!

*****
Zapraszamy także do polu-

bienia naszego fan-page Biela-
wianki Bester na facebook’u. Na 
nim znajdują się najświeższe in-
formacje z życia klubu. Wystarczy 
wejść na profil Klub Sportowy Bie-
lawianka Bester Bielawa( http://
www.facebook.com/KS.Bielawian
kaBesterBielawa?ref=hl ) i kliknąć 
„Lubię to”. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy mają swoje konto na 
facebook’u.

Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

Bielawianka gra dalej - Volley triumfuje

Rajdy samochodowe mogą 
być ogromną pasją - przekonali się 
o tym uczniowie bielawskiego li-
ceum im. Bolesława Chrobrego. W 
piątek 12 kwietnia bieżącego roku 
szkoła gościła  uczestników raj-
dów: kierowcę Sławomira Ogryzka 
i pilota Grzegorza Dachowskiego, 
którzy w tym roku startują w Raj-
dowych  Samochodowych Mistrzo-
stwach Europy, i od których można 
było dowiedzieć się jak zostać kie-
rowcą i jak wygląda taki rajd. Ten 
niebezpieczny sport wymaga od 
biorących udział zabezpieczenia 
w postaci kasków, systemu Hans, 
klatek bezpieczeństwa oraz odpo-
wiednich foteli i pasów zamocowa-
nych w pięciu miejscach. 

Podczas spotkania zostały 
wyświetlone filmy, które zobrazo-
wały wszystkim niebezpieczeństwo 
związane z tą dyscypliną, ale war-
to zauważyć, że nie tylko rajdowcy 
są zagrożeni - kibice również.  ,,Sa-
mochody potrafią ściągać kibiców z 
drzew’’- niewiarygodne, a jednak - 

więc co robić, aby tego uniknąć ?  
Opowiedzieli o tym absolwen-
ci liceum w Bielawie,  Łukasz Łu-
niewski, który jest akredytowanym 
dziennikarzem rajdów w Polsce i 
Europie i  rzecznikiem prasowym 
załogi wymienionej wcześniej oraz  
Mateusz Banaś, który zajmuje się 
fotografią podczas Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski, 
był już na 25 rajdach i fotografuje 
od 10 lat. Dzięki nim uczniowie wie-
dzą już jak zachować się podczas 
kibicowania, w jakich miejscach 
stać, a nawet jak się ubrać.  Na-
byta wiedza przyda się na pewno 
wszystkim, którzy mają podobną 
pasję, a również dla tych, którzy 12 
kwietnia wybrali się na Rajd Świd-
nicki Krause. Jego trasa biegła 
między innymi  przez Jodłownik, 
Kamionki, Rościszów, ale najsłyn-
niejsze i najefektowniejsze miejsce 
to ,,kostka walimska’’.

Nicole Wasilewska
Kl. II A LO

Rajdy samochodowe mogą być ogromną pasją

„...łapy łapy cztery łapy a na 
łapach pies kudłaty...” 

24 kwietnia Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowaw-
czy w Bielawie odwiedzili goście  
z Fundacji Tacy Sami – Centrum 
Wspierania Rozwoju we Wrocła-
wiu: pani Mirosława Borowiec wraz 
z psem Defą, pan Paweł Puda wraz 
z psem Jedi, oraz grupy wycho-
wawcze z SOSW w Ząbkowicach 
Śląskich pod opieką pani Aleksan-
dry Kolano oraz pani Sylwii Mu-
zyki. Na spotkaniu nie mogło za-
braknąć również czworonożnego 
przyjaciela Ośrodka – Niko wraz  
z przewodnikiem.

Zajęcia odbyły się w ra-
mach integracji Ośrodków w pro-
jekcie „Nasze myślenie zmienia 
naszą rzeczywistość”. Goście z 
zaprzyjaźnionej Fundacji przygo-
towali wiele ciekawych opowieści  
i  prezentacji, które miały na celu 
ukazanie specyfiki pracy kynote-
rapeuty, uczuć i emocji zwierząt  
w różnych sytuacjach, uwrażliwić 
na właściwą postawę wobec futrza-
ków oraz wskazać właściwą drogę 
do odczuwania empatii i odpowie-
dzialności. Przypomniały naszej 
młodzieży jak ważne miejsce w ży-
ciu człowieka może zajmować pies, 
będąc jednocześnie ukochanym 
przyjacielem i partnerem. 

Jedi, pies rasy border col-
lie, wraz ze swoim przewodni-
kiem przygotowali rewelacyjny 
pokaz frisbee. Dzięki temu wy-
chowankowie mogli zobaczyć jak 
wiele trzeba włożyć siły, energii  
i konsekwencji w pracy z psem, 
aby  osiągnąć cel, a umiejętności 
zdobyte na tej trudnej drodze wy-
korzystać do świetnej zabawy oraz 
efektownych pokazów. Defa i Niko 
(psy rasy golden retriever) wraz z 
przewodnikami zademonstrowali 
elementy obedience i agility – czyli 
posłuszeństwa w każdej zaaranżo-
wanej sytuacji i umiejętności poko-

nywania różnych przeszkód. Poka-
zy te podkreśliły, że praca z psem 
nie należy do łatwych. Nie wystar-
czy nauczyć czworonoga kilku ko-
mend, ale aby mieć pewność w 
pracy, w każdej sytuacji potrzebne 
jest bezwzględne posłuszeństwo 
psa, ale bez strachu. 

Obecne w tym dniu psy były 
szkolone metodą pozytywną, co 
sprawia że wykonywanie komend 
– a przez to i praca są dla nich re-
welacyjną zabawą, przynoszą im 
radość a ta udziela się wszystkim 
obecnym wokół. Wszystkie w/w 
czworonogi charakteryzuje pozy-
tywne nastawienie do świata, a w 
ciele dorosłych osobników ukryte 
jest wielkie serce dla ludzi, kocha-
jące bezwarunkowo, akceptują-
ce nas takimi jakimi jesteśmy, nie 
oczekujące niczego w zamian, ale 
oddające siebie innym.

W trakcie zajęć młodzież 
uczyła się rzucać frisbee i w tej 
dziedzinie zorganizowano zawody. 
Okazało się, że wśród wychowan-
ków są talenty, na które pan Paweł 
zwrócił szczególną uwagę. Zorga-
nizowano również tor przeszkód, 
zarówno dla psów jak i wszyst-
kich uczestników. Na koniec odbył 
się wyścig czworonogów. Każdy 
uczestnik spotkania mógł podejść 
do piesków pogłaskać je przytulić, 
nakarmić czy wydać komendę. 

Popołudnie minęło w sym-
patycznej atmosferze, a odczucie 
sprawstwa oraz zapewnienie sukce-
su podniosło na wyższy poziom po-
czucie własnej wartości młodzieży i 
dzieci. Na koniec tego fascynujące-
go dnia każda grupa zrobiła pamiąt-
kowe zdjęcie, aby pozytywne uczu-
cia na długo pozostały w pamięci. 

Podsumowując pamiętajmy, że 
„Pies jest jedynym stworze-

niem na ziemi, które kocha cię wię-
cej niż siebie samego”. Josh Billings

Magdalena Borzestowska

Edukacja z psami w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Bielawie
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25 kwietnia w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej Nr 7 im. Ju-
liana Tuwima w Bielawie, odbyła 
się I Międzyprzedszkolna Olimpia-
da Sportowa - organizowana przez 
Przedszkole Językowe „Europej-
ska Akademia Dziecka” w Biela-
wie. W ramach akademickiego wy-
chowania sportowego Przedszkole 
Językowe „Europejska Akademia 
Dziecka” realizuje program uspor-
towienia dzieci od najmłodszych 
lat. Dbając o prawidłowy rozwój 
dzieci w ramach Akademii Sportu, 
przedszkolaki uczestniczą w zaję-
ciach basenowych, zimą jeżdżą na 
nartach, grają w tenisa, codziennie 
ćwiczą i uprawiają sporty, zgodnie z 
zasadą – „W zdrowym ciele, zdro-
wy duch”. 

W Międzyprzedszkolnej Olim-
piadzie Sportowej wzięło udział pięć 
przedszkoli: Niepubliczne Przed-
szkole MONTESSORI w Bielawie, 
Publiczne Przedszkole w Piławie 
Górnej, Niepubliczne Przedszko-
le „Europejska Akademia Dziecka” 
w Świdnicy, Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 w Pieszycach, Przedszkole 
Językowe „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie.

Międzyprzedszkolną Olimpia-
dę Sportową otworzyła Daria Mi-
chalska Dyrektor Przedszkola Ję-
zykowego „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie, witając przy-
byłych gości i zawodników z pię-
ciu przedszkoli, życząc wszystkim 
przede wszystkim wspaniałej zaba-
wy. Następnie Rafał Łacny – trener 
Akademii Sportu, wraz z przedszko-
lakami z Przedszkola Językowe-
go „Europejska Akademia Dziecka” 
w Bielawie wniósł Znicz Olimpijski, 
który został zapalony przez Zastęp-
cę Komendanta Komisariatu Policji 
w Bielawie – Waldemara Kocyłę. 
Izabela Glinka Wicedyrektor zapro-
siła reprezentantów przedszkoli do 
złożenia przyrzeczenia olimpijskie-
go, po którym zawodnicy odśpiewali 
hymn olimpiady.

Po części oficjalnej rozpoczę-
ły się zawody sportowe. Przedszko-
laki brały udział w ośmiu konkuren-
cjach: podawanie piłki z rąk do rąk 
nad głową, turlanie piłki do pachoł-
ka, slalom z woreczkiem na gło-
wie, „Sadzenie ziemniaków”, skoki 
przez kałuże, przeciąganie szarfy 
przez ciało, slalom z piłeczką na ta-
lerzyku, rzut piłeczką do celu.

Nad poprawnością gier i za-
baw sportowych czuwała Komi-

sja reprezentowana przez nauczy-
cieli z każdego przedszkola oraz 
Waldemara Kocyłę Zastępcę Ko-
mendanta Komisariatu Policji w 
Bielawie. W czasie obrad Jury, Mię-
dzyprzedszkolną Olimpiadę Spor-
tową swoim występem zaszczycił 
Zespół Muzyczny ze Społecznej 
Szkoły Muzycznej w Bielawie – re-
prezentowany przez Jolantę Dahl-
ke Zastępcę Dyrektora Społecznej 
Szkoły Muzycznej w Bielawie. Nie-
spodzianką dla wszystkich gości 
i przedszkolaków był pokaz sztuk 
walki w wykonaniu Sekcji Sporto-
wej Taekwon-do w Dzierżoniowie - 
reprezentowanej przez Sebastiana 
Maniaka prezesa i trenera Sporto-
wego Klubu Taekwon-do „Tiger” w 
Dzierżoniowie. 

Po burzliwych naradach Jury, 
Izabela Glinka wicedyrektor Przed-
szkola Językowego „Europejska 
Akademia Dziecka” ogłosiła wyni-
ki: I miejsce, puchar, złote medale 
i piłkę do gry zdobyło Przedszko-
le Publiczne Nr 2 w Pieszycach, II 
miejsce, srebrne medale i grę nt. 
„Znajomości znaków drogowych” 
zdobyło Niepubliczne Przedszkole 
MONTESSORI w Bielawie, III miej-
sce, brązowe medale i pamiątkową 
książkę zdobyło Przedszkole Języ-
kowe „Europejska Akademia Dziec-
ka” w Bielawie, IV miejsce i pamiąt-
kową książkę zdobyło Przedszkole 
Publiczne w Piławie Górnej, V miej-
sce i pamiątkową książkę zdobyło 
Niepubliczne Przedszkole „Euro-
pejska Akademia Dziecka” w Świd-
nicy, Puchar za „Najlepszy doping” 
otrzymało Niepubliczne Przedszko-
le ”Europejska Akademia Dziecka” 
w Świdnicy.

Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali smycze, długopisy, czekolady 
i cukierki, natomiast na ręce Pań 

Złote medale rozdane w I Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej w Bielawie
nauczycielek zostały przekazane 
podziękowania dla przedszkoli za 
wzięcie udziału w I Międzyprzedsz-
kolnej Olimpiadzie Sportowej.

 W ramach programu 
„Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” w 
przerwach między konkurencjami 
sportowymi, uczestnikom olimpia-
dy sportowej i gościom serwowane 
były wiosenne kanapeczki, woda i 
koreczki z owoców. 

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do: Pani Małgorzaty Cie-
ślik Dyrektor Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwi-
ma w Bielawie za udostępnienie sali 
gimnastycznej, Pani Jolanty Dahl-
ke Zastępcy Dyrektora Społecznej 
Szkoły Muzycznej w Bielawie za 
uświetnienie Olimpiady występami 
muzycznymi w wykonaniu uczniów, 
Pana Sebastiana Maniaka Prezesa 
Sportowego Klubu Taekwon-do „TI-
GER” w Dzierżoniowie za uświet-
nienie zawodów sportowych wspa-
niałym pokazem sztuk walki w stylu 
Taekwon-do, Pana Wojciecha Wilcz-
ka Komendanta Komisariatu Policji 
w Bielawie za użyczenie i dostar-
czenie pachołków, Pana Konstante-
go Kawardzisa za dokumentowanie 
przebiegu olimpiady wspaniałymi 
zdjęciami, Pani Alicji Kossowskiej 
Wicedyrektor Niepublicznego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Biela-
wie za wytypowanie uczniów z klasy 
wojskowej do pomocy przy organiza-
cji olimpiady, Pani Magdaleny Flisak, 
Pani Judyty Bem, Pani Kamili Wierz-
bickiej, Pani Anny Dziewic – mam 
dzieci z Przedszkola Językowego 
„Europejska Akademia Dziecka” 
oraz Niepublicznego Żłobka „Aka-
demia Maluszka” w Bielawie, za po-
moc w przygotowaniu stołu szwedz-
kiego na olimpiadę sportową.

Zapraszamy za rok 

BIELAWSCY ZAPAŚNICY ZDOBYLI 
KOLEJNY PUCHAR KLASYFIKACJI 

DRUŻYNOWEJ

W dniu 13 kwietnia w Wałbrzy-
chu odbył się kolejny Turniej Zapa-
śniczy w ramach Międzywojewódz-
kiej Ligi Młodzików i Dzieci w stylu 
klasycznym. W zawodach uczestni-
czyło ok. 130 zawodników z ośmiu 
klubów zapaśniczych z województw: 
lubuskiego, wielkopolskiego oraz dol-
nośląskiego, w tym 22 zawodników 
Bielawianki.

Nasi zawodnicy ponownie po-
twierdzili swoją bardzo dobrą dyspo-
zycję zdobywając w sumie 13 meda-
li. Wynik ten umieścił ZAPAŚNICZY 
KLUB SPORTOWY BIELAWIANKA 
BIELAWA na II stopniu podium. 
W klasyfikacji drużynowej wyprze-
dziliśmy takie potęgi zapaśnicze jak 
kluby z Wrocławia, Żar i Kostrzy-
na. 

Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje postawa Krystiana Adam-
skiego, który potwierdził swoją do-
minację w wadzę 38 kg zajmując na 
kolejnych z rzędu zawodach I miej-
sce w tej kategorii. W finale pokonał 
zawodnika z Wrocławia poprzez po-
łożenie na łopatki, tzw. „tusz”.

Na uwagę zasługuje również 
taktyczne przesunięcie Sebastiana 
Moskala do kategorii 60 kg. Dotych-
czas walczył on w kategorii 50 kg ra-
mię w ramię z innym naszym zawod-
nikiem Przemysławem Kazubkiem. 
Bratobójcze walki wykluczały jedne-
go z zawodników z dalszej rywalizacji 
i zdobywania cennych medali. Dzięki  
taktycznemu posunięciu wspomnia-
ni zawodnicy nie mogli już na sie-
bie trafić, a oczekiwany efekt został 
osiągnięty – obaj dotarli do finału w 
swoich kategoriach wagowych. Se-
bastian Moskal pokonał swojego 
rywala triumfując w kategorii 60 
kg, natomiast Przemysław Kazu-
bek - mimo zwycięstwa z tym samym 
zawodnikiem na poprzednim turnieju 
-  w pierwszej oraz w drugiej rundzie 
uległ przeciwnikowi przegrywając 
przez przewagę techniczną, w efek-
cie został sklasyfikowany na II miej-
scu w kategorii 50 kg.  Do 
końcowego sukcesu naszej druży-
ny przyczynili się również zdobywa-
jąc cenne punkty: Stolarczyk Piotr 
29 kg, 2002 r., SP nr 4 - II miejsce, 
Wojtala Kamil 35 kg, 2000 r., SP nr 
7 - II miejsce, Pilarczyk Łukasz 32 
kg, 2003 r., SP nr 4 - II miejsce, Pa-
kosz Daniel +60 kg, 2001 r., SP nr 
7 - II miejsce, Kciuk Kacper 26 kg, 
2003 r., SP nr 4 - III miejsce, Palus 
Oktawian 29 kg, 2002 r., SP nr 4 - 
III miejsce, Szewczak Kacper 32 kg, 
2002 r., SP nr 4 - III miejsce, Orawiec 
Mateusz 38 kg, 2002 r., SP nr 7 - III 
miejsce, Pilarczyk Przemysław 46 
kg, 2002 r., SP nr 4 - III miejsce, Ora-
wiec Maciej 73 kg, 2001 r., SP nr 7 
- III miejsce, Harańczyk Krystian 42 
kg, 2001 r., SP nr 7 - V miejsce, Po-
tyrała Bartosz 35 kg, 2001 r., SP nr 
4 - V miejsce, Pawlak Borys 44 kg, 
2002 r., SP nr 4 - V miejsce, Szyngier 
Sebastian 73 kg, 2001 r., SP nr 7 - V 
miejsce, Pyszniak Krzysztof 66 kg 
2000 r., SP nr 7 - VII miejsce, Kupis 
Kamil 32 kg, 2001 r., SP nr 10 - VII 
miejsce, Wolski Kacper 42 kg, 2003 
r., SP nr 7 - VII miejsce, Jakub Mar-

kiewicz 32 kg, 2003 r., SP nr 7 - VII 
miejsce, Śliwiński Piotr 35 kg, 2003 
r., SP nr 4 - X miejsce.

W narożniku naszym zawodni-
kom wskazówek udzielali trenerzy i 
opiekunowie: Marcin Kujawa, Artur 
Czypionka oraz Jacek Zamirski

Wyróżnienie i puchar za zaję-
cie II miejsca w klasyfikacji druży-
nowej odebrał trener Artur Czypion-
ka.

Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy udzielają wsparcia 
bielawskim zapasom, m. in.: Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej Nr.7, Dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej Nr.10, 
firmie Meble Czyżewski, firmie Hy-
dro-Instal-Plast Zamirski oraz innym 
osobom,  bez których sukces na-
szych zawodników nie byłby możliwy. 
Nasze sukcesy są dowodem, że ich 
pomoc przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił na macie zapa-
śniczej zapraszamy do odwiedzin na-
szej strony internetowej, gdzie znajdą 
informacje na temat treningów:

http://zapasy.bielawa.pl/
Opracował: Marcin Kujawa

*****
Bielawscy Zapaśnicy na 

Międzynarodowym Turnieju 
w Czechach

W dniu 20 kwietnia w miej-
scowości Hradec Kralowe odbył się 
Międzynarodowy turniej zapaśniczy 
Kadetów, Juniorów i Seniorów w za-
pasach styl wolny. Nasz klub repre-
zentowali kadeci: Grzegorz Majkut 
zdobywając złoty medal, przy czym 
warto podkreślić że wszystkie swoje 
walki wygrał przez położenie przeciw-
nika na łopatki,  Patryk Sieradzki zdo-
bywając srebrny medal - warto rów-
nież zaznaczyć że w walce finałowej 
przegrał w trzeciej rundzie jednym 
punktem, Sebastian Habas zajmując 
czwarte miejsce pokazał, że już nie-
wiele brakuje do medalu.

Dziękujemy wszystkim dyrekto-
rom szkół oraz sponsorom, kruży nas 
wspieraj, dzięki tym osobom możemy 
uczestniczyć w takich zawodach. Tre-
nerzy i Opiekunowie: Jacek Zamirski i 
Artur Czypionka.  

*****
ZKS „BIELAWIANKA” NA 

MISTRZOSTWACH POWIATU 
WROCŁAWSKIEGO W  

„MOCOWANIU” 
W dniu 21 kwietnia w Smolcu 

odbyły się zawody o Mistrzostwo Po-
wiatu Wrocławskiego w Mocowaniu 
Dzieci Stawiających Pierwsze Kroki na 
Matach Zapaśniczych. Klub ZKS „BIE-
LAWIANKA” reprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr. 10 w Bielawie 
w składzie: Mikołaj Maciejewski, Oskar 
Ewulum, Damian Szostek, Ryszard 
Chereźniak, Piotr Garnys, Jakub Żan.

Po zaciętych walkach zajęli 
miejsca: Mikołaj Maciejewski - miej-
sce I  w wadze  34 kg, Oskar Ewu-
lum - miejsce I w wadze 29 kg, Da-
mian Szostek - miejsce II w wadze 42 
kg, Ryszard Chereźniak - miejsce II w 
wadze 36 kg, Piotr Garnys                - 
miejsce III w wadze 34 kg, Jakub Żan 
- miejsce V w wadze 21 kg.

Opiekunowie i Trenerzy: Kin-
ga Szostek, Agnieszka Kaczor, Jacek 
Zamirski.   

Wieści z zapaśniczych mat

PLFA I, 2. kolejka: Bielawa 
Owls - Tychy Falcons 9:22

W rozegranym w niedzielę 28 
kwietnia meczu drugiej kolejki PLFA 
I drużyna Bielawa Owls przegrała na 
własnym boisku z Tychy Falcons 9:22  

Oba zespoły do niedzielnej ba-
talii u stóp gór Sowich podchodziły w 
zupełnie innych nastrojach. Gospoda-
rze pragnęli zmazać plamę po wcze-
śniejszym niepowodzeniu w Szczeci-
nie. Natomiast pełni ekscytacji goście 
debiutowali w rozgrywkach PLFA I, do 
których awansowali po zeszłorocz-
nym triumfie w rozgrywkach drugoli-
gowych.  Pomimo wielkich chęci i ser-
ca do gry, bielawianie musieli uznać 
wyższość beniaminków z Tych.

Ze względu na kiepskie wa-
runki atmosferyczne i mokrą mura-
wę obie ekipy zdecydowanie czę-
ściej grały dołem niż górą. W tym 
aspekcie znacznie lepiej prezen-
towały się Sokoły, wykorzystujące 
najmniejsze błędy Owls. Zawiódł 
rozgrywający Sów Paweł Sołtysiak, 

który trzykrotnie posyłał futbolówkę 
wprost w ręce zawodników formacji 
defensywnej Falcons. Jego podania 
dwukrotnie przechwycił Grzegorz 
Bieg, a  raz Grzegorz Jurowicz. 

W drugiej połowie Sowy uak-
tywniły Dimitriosa Stamulopulosa, 
Piotra Senyszyna i zdobywcę przy-
łożenia Piotra Sawickiego. Jednak-
że było zbyt późno na odrabianie 
strat i naprawę licznych wczesniej-
szych błędów. Owls oddali rywalom 
ponad 110 jardów po przewinie-
niach, z czego aż siedem po nieroz-
ważnych uderzeniach po gwizdku, 
bądź rzuceniu kaskiem na murawę.

- Do tego spotkania przygoto-
waliśmy się dobrze. Dodatkowo sy-
tuację ułatwił padający deszcz, któ-
ry nie pozwolił na dużą liczbę akcji 
podaniowych. Jako debiutant mieli-
śmy zapłacić frycowe, ale pokaza-
liśmy, że stać nas na wiele. Teraz 
myślimy o Husarii, która jest najsil-
niejszą drużyną w naszej grupie - 
stwierdził Mateusz Błazik, running 
back Falcons.

- Puściły nam nerwy i zabrakło 
doświadczenia. Taki jest sport, ktoś 
musi wygrać, a ktoś przegrać. Wynik 
nie odzwierciedla przebiegu gry. Roz-
szyfrowaliśmy Falcons i ich grę biego-
wą, ale mecz wygrywa się wtedy gdy 

Sokoły pokonały Sowy defensywa potrafi zatrzymać rywala. 
My tego nie zrobiliśmy - powiedział 
Paweł Sołtysiak, trener Owls. - Usły-
szałem zarzuty, że eksploatowałem 
Marcina Kochanowskiego, ale wca-
le tak nie uważam. Marcin jest naj-
większą gwiazdą drużyny i musi być 
w grze. Chociaż nie sądzę, żebyśmy 
grali tylko i wyłącznie na niego.

Bielawa Owls - Tychy Fal-
cons 9:22  (3:6, 0:10 , 0:6, 6:0)

I kwarta
3:0 23-jardowe kopnięcie z 

pola Tomasza Mieczkowskiego 
3:6  przyłożenie Mateusza Bła-

zika po 28-jardowej akcji biegowej
II kwarta
3:13 przyłożenie Domini-

ka Grzegorza po 13-jardowej akcji 
biegowej (podwyższenie za jeden 
punkt Paweł Sołoducha)

3:16  22-jardowe kopnięcie z 
pola Pawła Sołoduchy 

III kwarta
3:22 przyłożenie Mateusza Bła-

zika po 18-jardowej akcji biegowej 
IV kwarta
9:22 przyłożenie Piotra Sa-

wickiego po 24-jardowej akcji po 
podaniu Pawła Sołtysiaka

Mecz obejrzało 200 widzów.
MVP meczu: Mateusz Błazik 

(running back Tychy Falcons)
Aktualne informacje, wyniki, 

tabela oraz relacje ze spotkań znaj-
dują się na stronie www.plfa.pl
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W dniach 26-30 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi    w Bielawie odbyły 
się po raz pierwszy „XXXI Mistrzostwa Polski Junio-
rek, Juniorów, Juniorek Starszych, Juniorów Star-
szych w Warcabach 100 - polowych”, „XX Mistrzo-
stwa Polski Seniorek i Seniorów Starszych” oraz 
„VII Puchar Polski Młodziczek i Młodzików w War-
cabach 100 - polowych”. Mistrzostwa odbyły się pod 
patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnoślą-
skiego Radosława Mołonia. Organizatorami byli: Pol-
ski Związek Warcabowy, Gmina Bielawa oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. Uroczystego otwarcia 
dokonali: Prezes Polskiego Związku Warcabowego 
Tadeusz Kosobudzki, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Leszek Stróżyk, Radny Bielawy - Adam 
Pajda, Dyrektor OSiR w Bielawie - Ewa Zalewska, Dy-
rektor Zespołu Szkół Społecznych STO - Janusz Ma-
niecki oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych 
STO - Edyta Prosuł. 

W turniejach udział wzięło 146 zawodników i za-
wodniczek reprezentujących 20 klubów: LZS Zefir Ja-
nikowo, Grom Złota Dama Poczesna, SP nr 2 Kłobuck, 
OKS Sokół Wrocław, Czarna Damka Lututów, LKS 
Unia Horyniec Zdrój, Sepólno Krajeńskie, SIN Świe-
cie, MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki, Diagram Mińsk 
Mazowiecki, WKS Admirał, LKS Zuch Rychlik, UKS 
Błyskawica Staniewice, UKS Roszada Lipno, MGOK 
Osieczna, LUKS Gry Logiczne Wronki, UKS Struga 
Marki, UKS Lokator Gniezno, GZ LZS Darłowo, UKS 
SW Jeziorany, UKS Pitagora Pęgów, Złote Piony Bie-
lawa.

Turnieje rozgrywane były systemem szwajcar-
skim oraz kołowym na dystansie 5, 7 i 9 rund. Bielaw-
ski klub Złote Piony reprezentowało 12 zawodników, 
którzy zdobyli w sumie 3 medale - w tym 1 złoty, 1 
srebrny oraz 1 brązowy. Najmłodszymi zawodnikami 
byli: Ewa Salij-Szyszka i Bartosz Jurcewicz.

Zawodnicy zajmujący miejsca I - III otrzyma-
li puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz dziękujemy 
za udział w turniejach.

Uzyskano następujące wyniki:
VII Puchar Polski Młodziczek do lat 10 w grze bły-
skawicznej:
Katarzyna Pisarska Sokół Wrocław
Paulina Kmieć UKS SW Jeziorany
Konstancja Hulak Unia Horyniec-Zdrój
VII Puchar Polski Młodzików do lat 10 w grze bły-
skawicznej
Tymoteusz Myszuk Roszada Lipno
Marek Barabasz Złote Piony Bielawa
Radosław Piłat   Złote Piony Bielawa
VII Puchar Polski Młodziczek do lat 13 w grze bły-
skawicznej

„Mistrzostwa Polski w Warcabach 100 Polowych”
Marta Bańkowska  Struga Marki
Nikola Przybysz   GZ LZS Darłowo
Klaudia Zaborniak  Unia Horyniec-Zdrój
VII Puchar Polski Młodzików do lat 13 w grze bły-
skawicznej
Maksym Puchała  Grom Złota Dama Pocze-
sna
Szymon Polinceusz Grom Złota Dama Pocze-
sna
Jakub Gazda  Unia Horyniec-Zdrój
XI Mistrzostwa Polski Juniorek w grze błyskawicz-
nej
Arleta Flisikowska Zuch Rychlik
Monika Pyrcz  Grom Złota Dama Pocze-
sna
Joanna Szymańska Roszada Lipno
XI Mistrzostwa Polski Juniorów w grze błyskawicz-
nej
Marcin Dernoga  Zefir Janikowo
Oskar Budis  Sokół Wrocław
Daniel Glin  Grom Złota Dama Pocze-
sna
XI Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych w grze 
błyskawicznej
Natalia Sadowska Mazovia Mińsk Mazowiecki
Magda Pawłowska Roszada Lipno
Ewa Kosobudzka  Mazovia Mińsk Mazowiecki
XI Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w grze 
błyskawicznej
Mateusz Niczyporuk Roszada Lipno
Władysław Daliga  UKS SW Jeziorany
Damian Jakubik  Lokator Gniezno
VII Puchar Polski Młodziczek do lat 10
Katarzyna Pisarska Sokół Wrocław
Malwina Bajkowska Sokół Wrocław
Oliwia Szwiec  Błyskawica Staniewice
VII Puchar Polski Młodzików do lat 10
Marek Barabasz  Złote Piony Bielawa
Jakub Broma  Struga Marki
Tymoteusz Myszuk Roszada Lipno
VII Puchar Polski Młodziczek do lat 13
Marta Bańkowska  Struga Marki
Ludwika Moczulska Struga Marki
Sylwia Krzyskowska Unia Horyniec-Zdrój
VII Puchar Polski Młodzików do lat 13
Jakub Gazda  Unia Horyniec-Zdrój
Maksym Puchała  Grom Złota Dama Poczesna
Mateusz Ratajszczak Roszada Lipno
XXXI Mistrzostwa Polski Juniorek
Arleta Flisikowska Zuch Rychlik
Monika Pyrcz  Grom Złota Dama Poczesna
Agnieszka Szymańska Roszada Lipno
XXXI Mistrzostwa Polski Juniorów
Marcin Dernoga  Zefir Janikowo
Oskar Budis  Sokół Wrocław
Krzysztof Kortas  Zefir Janikowo
XXXI Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych
Natalia Sadowska Mazovia Mińsk Mazowiecki
Magdalena Szczybyło Unia Horyniec-Zdrój
Magda Pawłowska Roszada Lipno
XXXI Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych
Mateusz Niczyporuk Roszada Lipno
Błażej Galant  Zuch Rychlik
Mariusz Ślęzak  Czarna Damka Lututów
XX Mistrzostwa Polski Seniorek Starszych
Justyna Borkowska Lokator Gniezno
Krystyna Radzi  Gry Logiczne Wronki
Danuta Skrzyńska Krajno Sępólno Krajeńskie
XX Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych
Leon Mikulicz  Admirał Szczecin
Stanisław Urbanek Mazovia Mińsk Mazowiecki
Jan Mamet  Gry Logiczne Wronki

Pełne wyniki dostępne są na stronie interneto-
wej www.osir.bielawa.pl

W dniach 27–28 kwietnia na 
Pływalni Aquarius w Bielawie od-
były się „X Międzynarodowe Mi-
strzostwa Dolnego Śląska w 
Pływaniu w Kategorii Masters ”. 
Zawody otworzyli: Andrzej Hordyj 
- zastępca Burmistrza Bielawy, Ja-
dwiga Mariolla Jonas - Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej  oraz 
Ewa Zalewska - Dyrektor OSiR 
w Bielawie, życząc zawodnikom 
osiągnięcia, jak najlepszych wy-
ników sportowych, niezapomnia-
nych wrażeń i dobrej zabawy. Po 
oficjalnym otwarciu zwodów swoje 
umiejętności zaprezentowały na-
sze synchronki pod opieką trenerki 
Magdaleny Szymczykiewicz. Jak 
zwykle pokaz dziewcząt był przy-
jęty gorącymi brawami. Po zakoń-
czeniu części artystycznej rozpo-
częły się zawody. 

W mistrzostwach wystartowa-
ło 98 zawodników zrzeszonych w 26 
klubach masters: AZS PWSZ Raci-
bórz, Klub Pływacki Koziegłowy, 
Klub Pływacki Masters Bolesławiec, 
Klub Sportowy REKIN Świebodzice, 
KS Masters Polkowice, KS Warta 
Poznań, MASTERS Aquarius Biela-
wa, MASTERS Gorzów Wlkp., MA-
STERS Korona Kraków, MASTERS 
Kraśnik, MASTERS Opole, MUKP 
Just Swim Jelenia Góra, Niezrze-
szony, Orka Masters, Promasters 
Wrocław, Redeco Wrocław, START 
Poznań, Steef Wrocław, Swimming 
Masters Team Szczecin, Towarzy-
stwo Pływackie U.B.O.T Masters, 
UKS Trojka Oborniki, UKS Wodnik 
29 Katowice, Weteran Zabrze, WMT 
Warszawa, WOPR Kutno i 26 ZRS 
Gogolin.

 Pływacy rywalizowali w 25 
konkurencjach w poszczególnych 
kategoriach wiekowych na dystan-
sach 50m, 100m i 200m. Wielu za-
wodników i zawodniczek poprawiało 
swoje rekordy życiowe. Najstarszą 
zawodniczką zawodów była 72 let-
nia Emilia Kawula z klubu KS Ma-
sters Polkowice, a najstarszym za-
wodnikiem był Eugeniusz Panicz 
z Dzierżoniowa, który liczy 84 lata. 
Bielawski Masters Aquarius repre-
zentowało 20 pływaków. Nasi Ma-
stersi zdobyli w sumie 45 medali w 
tym 30 złotych, 11 srebrnych oraz 
4 brązowe. Puchar Burmistrza Bie-
lawy w sztafecie 4 x 50m stylem 
zmiennym zdobyli zawodnicy z Ma-
sters Aquarius Bielawa z czasem 
2:02:06, drugie miejsce zajęła szta-
feta Redeco Wrocław z czasem 
2:10:75, a trzecie miejsce ORKA 
Masters Radlin - czas 2:20:76.

Najlepszą zawodniczką za-
wodów została Zuzanna Pisarska 
reprezentująca klub Masters Aqu-
arius Bielawa. Wśród mężczyzn 
został Dariusz Wolny z klubu Re-
deco Wrocław.

 Zawodnicy zajmujący miej-
sca I - III otrzymali medale oraz dy-
plomy, a zwycięzcy sztafet za miej-
sca I - III puchary.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy zwycięstw i pobitych re-
kordów życiowych oraz dziękujemy 
za dostarczone emocje sportowe. 
Do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne są na 
stronie internetowej www.osir.biela-
wa.pl

opracował:
Rafał Wasiak

„X Międzynarodowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Pływaniu Masters”

Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” ukaże się przed Dniami Bielawy
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

17 maja
10.00 - 18 konkurs Piosenki - Wygraj Sukces – eliminacje rejonowe 

– Teatr Robotniczy 
19 maja
14.00-21.00 – Rodzinny Festyn Parafialny – plac za kościołem  pw. 

Ducha Świętego 
20 maja 
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład prof. Barbary Chrza-

nowskiej - Dróżdż  „Znaczenie chleba w żywieniu ludzi” Teatr Kino MOKiS
18.00 –  TO CZEGO BRAKUJE NAJBARDZIEJ- Spektakl Teatru 

Seniora – reż. Jarosław Florczak – Teatr Robotniczy 
21 maja
10.00 - WIOSENNE PREZENTACJE TEATRALNE – spektakle 

przygotowane przez  bielawskie przedszkola  - Teatr Robotniczy 
22 maja
19.00 -  Carlos Pinana Trio - BODY & SOUL - Spektakl flamenco. 

Koncert hiszpańskiego wirtuoza gitary klasycznej, któremu towarzyszą 
Hortensja Laencina – taniec i Miguel Aniel Orengo – perkusjonista. Wstęp 
25 zł. - Teatr Robotniczy. 

23 maja
16.00 – WIECZÓR TALENTÓW  prezentacje artystyczne Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie – Teatr Ro-
botniczy

24 maja
17.00 -  Spotkanie promujące  nowe wydawnictwo Towarzystwa 

Przyjaciół Bielawy albumu: BIELAWA OCZAMI ARTYSTÓW -  – Teatr 
Robotniczy 

25 maja
10.00 - 18.00 Motoshow – Oww Sudety
16.00 - NA NOWO Koncert zespołu  organizowany przez Misję 

Nowa Nadzieja – Teatr Robotniczy 
26 maja
10.00 - 18.00 Motoshow – OWW Sudety
27 maja
11.00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład Janusza Manieckie-

go „Polityka w buduarze – wielkie polskie damy i ich wpływ na losy Rze-
czypospolitej ” Teatr Robotniczy MOKiS

18.00 – 20 LAT WIADOMOŚCI BIELAWSKICH – Spotkanie jubile-
uszowe dla czytelników i współpracowników. W programie m.in. prezen-
tacja roczników informatora oraz prezentacje artystyczne –  Teatr Robot-
niczy  MOKiS

30 maja
14.00 -20.00 - Festyn Ludowy – plac Kościelny
31 maja - piątek
17.00 FOTO-HISTORIA Bielawy - wernisaż wystawy fotografii Ta-

deusza Łazowskiego - Galeria Korytarz.
20.00–3.00 SUDETY SOUND - V noc muzyki clubowej – wstęp 10 

zł. OWW SUDETY.

Sudety Sond rozpoczynają XXXVI DNI BIELAWY. W programie te-
gorocznej imprezy, która potrwa do 2 czerwca m.in. UROCZYSTA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ z okazji XX lecia partnerstwa Bielawy z miastem LIN-
GEN i XV lecia z miastem HRONOV, wystawy, atrakcje dla dzieci, pre-
zentacje artystyczne amatorskiego ruchu artystycznego. Na scenie ple-
nerowej OWW Sudety wystąpią artyści amatorzy oraz gwiazdy polskiej 
estrady m.in: 

Sobota 1.06.
16.00 – 18.30 Prezentacje estradowe Bielawskich amatorskich ze-

społów artystycznych: MOKiS, Spółdzielcze Centrum Kultury, Fart .

19.30 –  Sebastian Ridel z ze-
społem CREE. Koncert syna Ryszar-
da Ridla legendarnego wokalisty ze-
społu DŻEM

21.45 MACIEJ MALEŃCZUK 
z zespołem PSYCHODANCING  

Niedziela 2.06.
15.00 –  program estradowy dla 

dzieci - opowieść o Robinsonie Cru-
soe 

16.00  - estrada dziecięca – prezentacje bielawskich szkół i przedszkoli
17.00 – PATRYCJA & GIPSY STAR koncert  ze-
społu Cygańskiego

19.00 – ZBIGNIEW WODECKI 
z zespołem

21.00 – KORA z zespołem 
ok.22.30 - Ogniowe zakończenie XXXVI DNI BIE-
LAWY

Szczegóły  w afiszach i nastepnych WB. 
Wszystkie koncerty bezpłatne. Zapraszamy

Carlos Pinana 
i pokaz 

prawdziwego, 
hiszpańskiego 

flamenco w 
Bielawie

MAJOWY „MIÓD NA ZMY-
SŁY” - Carlos Pinana w Biela-
wie. Uznany na świecie hisz-
pański gitarzysta, wnuk legendy 
cantes mineros (rodzaj cante 
jondo/hondo, który jest typem 
andaluzyjskiej muzyki folkowej) 
Antonio Pinany, zagra koncert 
w duecie z Miguelem Aengelem 
Orengo (instrumenty perkusyj-
ne). Uzupełnieniem całości wy-
stepu jest Hortencia Laecina 
tańcząca flamenco, do wyko-
nywanych przez duet utworów. 
Koncert „Body and soul” odbę-
dzie się w Teatrze Robotniczym 
22 maja  (środa) o godz. 19.00, 
cena biletu 25 zł.


