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Obradowali bielawscy radniKolejna sesja Rady Miej-
skiej Bielawy odbyła się 25 kwiet-
nia, a rozpoczęło ją – co stało się 
już niemal tradycją – wręczenie li-
stów gratulacyjnych. Tym razem list 
gratulacyjny został skierowany do 
Marcina Sepełowskiego – ucznia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie, który został laureatem 
Ogólnopolskiej Olimpiady Histo-
rycznej oraz Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. W imieniu Marcina 
Sepełowskiego, który nie mógł być 
w tym dniu obecny na sesji, list z 
rąk przewodniczącego Rady Lesz-
ka Stróżyka i wiceburmistrza An-
drzeja Hordyja, odebrała Marzan-
na Kamińska – dyrektor szkoły. 

Dziękując za to wyróżnienie, pani 
dyrektor powiedziała, iż Marcin jest 
największą dumą szkoły, laure-
atem wielu konkursów. Podkreśliła 
jednocześnie, że wielu uczniów tej 
szkoły odnosi sukcesy w różnych 
konkursach i olimpiadach. „Jeste-
śmy najbardziej utytułowaną w po-
wiecie szkołą”. 

Podczas sesji radni podjęli 
uchwały w sprawach:

- odwołania radnego ze skła-
du Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Bielawy,

- wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia z Województwem 

Dolnośląskim w sprawie wykonania 
w 2012 r. remontu koryta potoku 
Bielawica w Bielawie,

- udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu 
na realizację zadania pn. „Konser-
wacja i utrzymanie potoku Bielawi-
ca w km 1+000-7+800, na odcinku 
6,8 km”,

- wyrażenia zgody na odstą-
pienie przez Burmistrza Miasta Bie-
lawa od żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego,

Rozpoczęła je msza święta 
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, koncelebrowana pod przewod-
nictwem księdza prałata dr. Stanisła-
wa Chomiaka – proboszcza parafii. 

Po mszy świętej uczestnicy 
uroczystości udali się na Plac Kom-
batanta w asyście Orkiestry Dę-
tej SART. Tę część uroczystości, 
zorganizowanej staraniem władz 
miasta pod patronatem Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy, 
uświetniła Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego. Pododdział ho-
norowy wystawiła kompania dowo-
dzenia 22. Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej pod dowództwem 
podporucznika Michała Jaskuły.

Po wciągnięciu flagi na maszt 
i wysłuchaniu hymnu państwowego, 
nastąpił moment wręczenia miesz-
kańcowi Bielawy - Piotrowi Furta-
kowi – Gwiazdy Iraku. To polskie 
odznaczenie pamiątkowe przy-
znawane żołnierzom Sił Zbrojnych 
i osobom cywilnym, uczestnikom 
Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Iraku, przyznawane za niena-
ganną służbę w polskich kontyngen-
tach wojskowych poza granicami 
państwa. Odznaczenie wręczył ko-
mendant WKU w Kłodzku, ppłk dy-
plomowany Krzysztof Kowalski.

Natomiast sztandar bielawskiej 
organizacji kombatanckiej odznaczo-
ny został Krzyżem Pamiątkowym, 
przyznanym przez Radę Krajową 
Środowisk Żołnierzy Polskich Od-
działów Samoobrony z Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich II RP.

Następnie uczniowie Gimna-
zjum Nr 1 zaprezentowali piękny 
program patriotyczny, poświęcony 
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.  

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy, wcześniej witając wszystkich 
przybyłych na uroczystość. W swo-
im przemówieniu przewodniczący 
wspomniał m.in. o wydarzeniach, 
które miały miejsce na Ziemi Dzier-
żoniowskiej tuż przed uchwaleniem 
Konstytucji. „Dla nas, mieszkańców 
naszej małej Ojczyzny na Dzierżo-
niowskiej Ziemi, tworzyła się daw-
niej historia związana z wydarze-
niami poprzedzającymi rok 1791. 
To latem 1790 roku na kongresie 
w Dzierżoniowie (Reichenbach), 
w którym brali udział dyplomaci z 
Prus, Austrii, Holandii, Anglii i Rze-
czypospolitej, został podpisany kon-
trakt pokojowy w sporach o Galicję, 

Gdańsk i Toruń. Podczas narad w 
Reichenbachu dyplomaci rozważa-
li możliwość zamiany ziem polskich 
na inne. Rozmawiano o cyrkule za-
mojskim, o Tarnowie, Wieliczce, 
Gdańsku i Toruniu. To po tych wy-
darzeniach zostały przyspieszone 
przygotowania reform nad zasad-
niczymi przemianami ustrojowymi 
w Polsce. Doprowadziły one do po-
wstania uchwały rządowej. Celem 
wprowadzonych wtedy reform było: 
unowocześnienie państwa, stwo-
rzenie podstaw organizacyjnych i 
administracyjnych, umocnienie po-
zycji miast, wzmocnienie armii i 
uczynienie z Polski państwa w pełni 
suwerennego i wolnego.

Przyjęcie ustawy przez Sejm 
ograniczyło władzę magnackiej oli-
garchii, zagroziło interesom sąsied-
nich mocarstw, którym odpowiadał 
kraj słaby i wewnętrznie skłócony.

Wczytując się w słowa Kon-
stytucji dostrzegamy dojrzałość za-
wartych prawd i mądrości, słychać 
w niej echa duszy narodu, a wła-
ściwie wielu narodów, które wspól-
nie z Polakami tworzyły ówczesną 
Rzeczpospolitą, narodu, który czu-
je zagrożenie nie tylko z zewnątrz, 
ale i z wnętrza własnych poczynań i 
działań. Obawy te szybko się spraw-
dziły. Grupa oligarchów zwróciła się 
do Rosji o pomoc militarną w celu 
obrony przywilejów szlacheckich.

Jednak mimo utraty niepod-
ległości, dzieło Konstytucji Majowej 
przetrwało i okazało się mocniejsze 
od potrójnej przemocy.”

Po wystąpieniu przewodni-
czącego Rady, Apel Poległych od-
czytał sierżant Janusz Kocoń, a 
następnie przystąpiono do składa-
nia wieńców i wiązanek kwiatów 
pod Obeliskiem. Złożyli je przedsta-
wiciele: posłanki Anny Zalewskiej, 
Rady i Zarządu Powiatu Dzierżo-
niowskiego, władz miasta Bielawy, 
organizacji kombatanckich, bielaw-
skich szkół, klubów radnych, orga-
nizacji politycznych i społecznych, 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości, Jedności Rzemieśl-
niczo-Kupieckiej, Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, Stowa-
rzyszenia Europejskie Gospodynie 
i Europejscy Gospodarze, Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, Komendy 
Policji i Straży Miejskiej.

W uroczystości na Placu 
Kombatanta uczestniczyli również 
proboszczowie bielawskich parafii.

    Barbara Lesiewicz

Miejskie uroczystości w 221. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.
   Julian Ejsmond

1 czerwca – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Z tej okazji wszystkim bielawskim Dzie-
ciom – tym młodszym i tym starszym – życzy-
my zdrowia, miłości, beztroskiego dzieciństwa, 
kochanych rodziców, którzy zawsze będą mieli 
dla Was czas i dobrych przyjaciół. Niech zawsze 
uśmiech promienieje na Waszych twarzach. 
Życzymy także, by nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach była w Was wiara, że świat, który 
będziecie niedługo współtworzyć,  jest piękny, 
dobry i wart wspólnego wysiłku. 

Każde dziecko, nie tylko w tym dniu, za-
sługuje na szczególną życzliwość i okazywaną 
miłość. Życzymy więc, by tych ciepłych uczuć 
nigdy Wam nie zabrakło.

Spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze.

Skąd pojawił się pomysł aby 
ekologia miała tak ważne znacze-
nie dla naszego miasta? 

- Długo szukaliśmy elementu, 
który pozwoliłby wyróżnić Bielawę 
na tle innych miast. Chodziło też o 
to, aby poszukiwany pomysł można 
było wykorzystać do ciekawej i sku-
tecznej promocji. - twierdzi burmistrz 
Ryszard Dźwiniel. Wszystkie te ce-
chy udało się znaleźć w ekologii. Kie-
dy Bielawa zaczynała przygodę z 
ekologią był rok 1999 i byliśmy nie-
licznym miastem w kraju, który zde-
cydował się na ten kierunek. Bardzo 
istotne jest to, że od samego począt-
ku Bielawa mogła  liczyć na wspar-
cie finansowe Niemieckiej Fundacji 
Ochrony Środowiska DBU.

Na pewno jedną z ciekawszych 
inwestycji zrealizowanych z zagra-
nicznym partnerem jest Szkoła Leśna.

- Na jej budowę pozyskaliśmy 
pieniądze z fundacji DBU, Narodo-
wego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Budowę 

placówki, którą rocznie odwiedza 
2,5 tys. osób, w 90%. sfinansowa-
ły właśnie te instytucje. - mówi bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel. Miasto 
dołożyło do inwestycji około 200 tys 
zł. Jak funkcjonuje ta placówka bę-
dzie mógł zobaczyć w czerwcu każ-
dy mieszkaniec. Bielawianie będą 
mogli wziąć udział w dniach otwar-
tych w Szkole Leśnej i wyrobić sobie 
zdanie na temat szkoły. 

Unia Europejska i fundacja 
DBU przekazały również nasze-
mu miastu pieniądze na odrestau-
rowanie zabytkowej przepompowni 
wody po byłym Bielbawie i adapta-
cję obiektu na Interaktywne Centrum 
Poszanowania Energii. Będzie to 
miejsce, które przy pomocy interesu-
jących urządzeń zaprezentuje nieco-
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dzienne doświadczenia z dziedziny 
fizyki i chemii. Z pewnością Centrum 
stanie się znaczącą atrakcją tury-
styczną przynajmniej w skali regionu.

Interaktywne Centrum Poszano-
wanie Energii będzie częścią turystycz-
nej ścieżki ekologicznej, którą Bielawa 
otworzy w przyszłym roku. - Chcemy 
połączyć ekologię z turystyką aktyw-
ną. Ścieżka będzie się składać z wizyty 
w Szkole Leśnej, Interaktywnym Cen-
trum Poszanowania Energii i Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii. Jako do-
datkową atrakcję włączymy zwiedza-
nie wieży widokowej kościoła i wizytę 
w Aquariusie – zaznacza burmistrz.  

Warto dodać, że w tym se-
zonie letnim Bielawa udostępni 
dla turystów i mieszkańców strze-
żone przez ratowników miejsce do 
kąpieli na terenie Zbiornika Sude-
ty. Ponadto już w czerwcu dokoń-
czone zostanie zagospodarowa-
nie „Placu Elfickiego” na Ośrodku 
Wypoczynkowym Sudety. Zostanie 
tam zainstalowana fontanna, poja-
wi się też sporo zieleni, która nada 
ostateczny charakter temu miejscu.

                Łukasz Masyk

Ekologia – droga do skutecznej promocji
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8 maja przy bielawskim 
Obelisku odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 67. rocznicę za-
kończenia II wojny światowej. 
Rozpoczęło ja wysłuchanie hym-
nu państwowego, a następnie por. 
Bronisław Wilk – prezes Zarządu 
Miejskiego Związku Kombatantów 
RP i BWP oraz Osób Represjono-
wanych wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym podkreślił 
m.in.:

„Obchodzimy dzisiaj 67 rocz-
nicę zakończenia II wojny świato-
wej jesteśmy tu wszyscy razem, 
kombatanci, Poczty Sztandarowe, 
delegacje naszych lokalnych insty-
tucji, władze samorządowe i  mło-
dzież. Ważnym jest, że pamiętamy 
o tych wszystkich, których wichry 
II wojny światowej włączyły w ko-
nieczność obrony przed niemiec-
kim  i radzieckim totalitaryzmem. 

Dla Polski i Europy II wojna 
światowa skończyła się 8 maja 1945 
roku. Trwała 6 długich lat. Uczestni-
czyły w niej 72 państwa. Działania 
wojenne przebiegały na terytorium 
40 państw. Do wojska powołano po-
nad sto milionów żołnierzy. Szacuje 
się, że w trakcie trwania działań wo-
jennych II wojny światowej zginęło 
72 miliony ludzi, z tego 47 milionów 
cywilów. Nigdy dotąd w historii ludz-
kości nie dochodziło na taką skalę 
do takich okrucieństw, zniszczeń i 
upodlenia człowieka. Nigdy wcze-

śniej na taką skalę nie próbowano 
likwidować całych narodów, nigdy 
dotąd nie tworzono w taki sposób 
i na taką skalę fabryk śmierci. W II 
wojnie światowej Polska straciła 6 
milionów swoich obywateli, ponad 
644 tysiące zginęło wskutek bez-
pośrednich działań wojennych, na 
trwałe okaleczono ponad 600 tysię-
cy osób.  Polskie siły zbrojne uczest-
niczyły w większości kampanii wo-
jennych i bitew II wojny światowej: w 
zachodniej i południowej Europie, w 
Afryce Północnej, a od końca 1943 
roku na froncie wschodnim.” 

Kolejnym punktem uroczy-
stości, w której uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta, delegacje 
bielawskich szkół oraz przedsta-
wiciele organizacji społeczno-po-
litycznych,  było wręczenie przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Leszka Stróżyka odzna-
czeń i wyróżnień kilkudziesięciu 
osobom „za wybitne zasługi w dzia-
łalności społecznej na rzecz bielaw-
skich stowarzyszeń kombatanckich 
i kresowych oraz za popularyzowa-
nie i utrwalanie pamięci o ludziach 
i ich czynach w walce o niepodle-
głość Polski podczas II wojny świa-
towej i po jej zakończeniu”.

Kulminacją uroczystości było 
złożenie kwiatów pod Obeliskiem, 
a na zakończenie zebrani wysłu-
chali hymnu Unii Europejskiej.

     Barbara Lesiewicz

- zmian budżetu gminy na 2012 
rok, zmiany uchwały Nr XVII/170/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bielawa na lata 2012-2026,

- nadania nazwy rondu w Bielawie,
- podwyższenia kapitału za-

kładowego „Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego” spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Bielawie,

- wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości zabudowa-
nej do 10 lat.

Radni podjęli również uchwa-
łę w sprawie Stanowiska Rady 
Miejskiej w dyskusji publicznej o 
miejscu TV „Trwam” na tzw. mul-
tipleksie cyfrowym. Rada Miejska 
postanowiła pozytywnie odpowie-
dzieć na petycję złożoną przez 

Społeczny Komitet im. Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego, przyj-
mując następujące stanowisko: 
„Rada Miejska Bielawy popiera 
przyznanie TV „Trwam” miejsca 
na tzw. multipleksie cyfrowym. Za-
bierając stanowisko w tej sprawie 
Rada Miejska Bielawy opowiada 
się za realizacją konstytucyjnych 
praw i wolności, zwłaszcza swobo-
dy sumienia i wyznania oraz wol-
ności myśli i słowa, abstrahując od 
bieżących podziałów politycznych 
oraz treści przekazywanych przez 
różne media w Polsce. Pozbawie-
nie TV „TRWAM” miejsca na tzw. 
multipleksie cyfrowym podważa re-
alizację wskazanych praw konsty-
tucyjnych przez znaczną część ka-
tolików w Polsce”.

Gośćmi sesji kwietniowej byli 
przedstawiciele biura poseł Anny 
Zalewskiej oraz radna powiatowa 
Irena Skibniewska-Kozak.

 Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni

W 67. rocznicę zakończenia II wojny światowej

W większości miast w Pol-
sce świeżo upieczeni rodzice mają 
wiele problemów aby zdobyć dla 
swoich dzieci miejsca w żłobkach. 
Powodem jest przede wszystkim 
niewystarczająca ilość tych placó-
wek lub brak miejsc żłobkowych w 
przedszkolach. Takich kłopotów 
nie będą mieli od września 
bielawscy rodzice.

W minionym roku miasto po-
zyskało 286 tys. zł z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) 
na utworzenie Publicznego Żłobka 
przy ulicy Grota Roweckiego 7. Już 
teraz przebywa w nim 60. dzieci, a 
od września tego roku dzięki kolej-
nym funduszom z MPiPS, żłobek 
będzie mógł przyjąć w sumie 105 
najmłodszych mieszkańców Biela-
wy. 

W ostatnich dniach Urząd 
Miejski pozyskał 324 tys. zł na 
remont i adaptację pierwsze-
go piętra budynku dla potrzeb 
żłobka. Pieniądze z Ministerst-
wa Pracy i Polityki Społecznej 
pozwolą utworzyć 45. nowych 

miejsc dla dzieci do lat 3. Do in-
westycji miasto dołoży z własne-
go budżetu 139 tys. zł, co stanowi 
30% jej wartości. Prace moderni-
zacyjne potrwają do września i już 
wtedy żłobek będzie funkcjonować 
w pełnym zakresie. 

Publiczny Żłobek jest dru-
gą placówką utworzoną w Biela-
wie dzięki pozyskanym funduszom 

Pieniądze na nowe miejsca w Publicznym Żłobku
zewnętrznym. W minionym roku 
Urząd Miejski pozyskał blisko 2 mln 
zł z Unii Europejskiej na urucho-
mienie Przedszkola Publicznego nr 
4 przy ulicy Żeromskiego. Dzięki tej 
placówce Bielawa stała się jednym 
z nielicznych miast naszego kraju, 
w którym nie występuje problem 
braku miejsc przedszkolnych. 

  Łukasz Masyk

W kwietniu rozpoczęła się 
przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 
w Bielawie. Ulica, która pełni funk-
cję drogi dojazdowej do terenów 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, jest utwar-
dzona ale jej nośność jest niewy-
starczająca do obsługi ciężkiego 
transportu. Po zakończeniu inwe-
stycji współfinansowanej przez bu-
dżet państwa, ulica Grunwaldzka 
będzie drogą o wysokich parame-
trach użytkowych.

Prace budowlane zostały po-
dzielone na dwie części. Pierwszy 
etap dotyczący wykonania kanal-
izacji sanitarnej i wodnej, pow-
inien zostać ukończony do 30 
czerwca. Druga, najważniejsza 

część inwestycji, podczas której 
wybudowana zostanie szeroka i 
wytrzymała nawierzchnia asfal-
towa, chodniki, ścieżka rowerowa i 
oświetlenie, ma zostać ukończona 
we wrześniu tego roku.

Pełne uzbrojenie terenu, to 
oprócz dobrej lokalizacji, jeden z 
głównych czynników decydujących 
o sukcesie w negocjacjach z poten-
cjalnymi inwestorami. Jest to tym 
bardziej istotne, ponieważ coraz 
więcej przedsiębiorstw interesuje 
się bielawską podstrefą, a rozmowy 
z niektórymi inwestorami są mocno 
zaawansowane. Droga o właści-
wych parametrach może więc istot-
nie wpłynąć na ostateczną decyzję 
potencjalnych inwestorów. 

Cała wartość zadania (bu-
dowa drogi i infrastruktury kanali-
zacyjnej), wynikająca z kosztory-
su inwestorskiego, wynosi 4 mln 
zł. Warto przypomnieć, że Bielawa 
jest jedynym miastem powiatu 
dzierżoniowskiego, które w ostat-
nim naborze zdobyło dofinanso-
wanie (1 mln zł na budowę drogi) 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Wniosek złożony przez Urząd Miej-
ski w Bielawie uzyskał w ocenie eks-
pertów Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, drugie miejsce spośród 
52. aplikacji przygotowanych przez 
dolnośląskie gminy. Miasto będzie 
również zabiegać o środki na dofi-
nansowanie budowy kanalizacji. 

  Łukasz Masyk

Uwaga – ruszyła przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

BURMISTRZ INFORMUJE
 Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące  załączniki nr 1-5 do Zarzą-
dzenia nr 106/2012 z dnia 16 maja 2012 roku oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący 
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2012 z dnia 16 maja 2012 roku. 

******

 Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
109/2012 z dnia 21 maja 2012 roku.



3

Mistrzów III ligi i zarazem zwy-
cięzców finałowego turnieju o awans 
do II ligi, gościł w Urzędzie Miejskim 
Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel. 
W poniedziałkowe przedpołudnie, 23 
kwietnia,  burmistrz spotkał się z druży-
ną i zarządem Bielawianki Bester, aby 
pogratulować sukcesów w zakończo-
nym niedawno siatkarskim sezonie.

Zwracając się do zawodni-
ków i trenera Andrzeja Zemanka, 
burmistrz powiedział między innymi 
- „Wszystkie osiągnięcia, które na 
przestrzeni ostatnich miesięcy sta-
ły się waszym udziałem, przeszły 
oczekiwania każdego siatkarskie-
go kibica w Bielawie. Swoją grą, 
zaangażowaniem i walecznością 

zdobyliście serca wielu Bielawian, 
a wygrywając wszystkie 24 mecze 
w sezonie, zapisaliście nową i za-
razem najciekawszą kartę w histo-
rii klubu”. Z kolei podziękowania i 
gratulacje za mądre i konsekwent-
ne kierowanie siatkarskim klubem, 
burmistrz przekazał prezesowi Bie-
lawianki Bester Robertowi Chabiń-
skiemu. 

W trakcie spotkania miał 
miejsce jeszcze jeden miły akcent, 
ponieważ prezes wraz z trenerem 
drużyny Andrzejem Zemankiem, 
symbolicznie wręczyli burmistrzowi 
medal za wywalczenie awansu do 
II ligi. Klub podziękował w ten spo-
sób za pomoc, na jaką od wielu lat 
Bielawianka Bester może liczyć ze 
strony władz miasta. 

  Łukasz Masyk

Bielawianka Bester u Burmistrza Miasta

Nowoczesny i bardzo bez-
pieczny plac zabaw wybudowa-
ny zostanie jeszcze w tym roku 
na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 
Atrakcja dla najmłodszych powsta-
nie dzięki funduszom w wysoko-
ści 100 tys. zł, pozyskanym przez 
Urząd Miejski w Bielawie. Pieniądze 
na budowę miejsca do rekreacji, z 
którego korzystać będą mogli nie 
tylko uczniowie „dziesiątki”, pocho-
dzą z programu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej „Radosna Szkoła”. 

Będzie to już trzeci plac za-
baw, jaki na przestrzeni kilku mie-
sięcy wybudowany zostanie na tere-
nie miasta w ramach ministerialnych 
środków. W minionym roku podob-

nego obiektu doczekały się Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 i 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi. Podobnie więc 
jak w tych szkołach, plac zabaw na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
10 posiadać będzie syntetyczną 
nawierzchnię, a elementy zaba-
wowe będą bezpieczne i dostoso-
wane do potrzeb dzieci. 

Plac zabaw uzupełni ofertę 
sportowo-rekreacyjną „dziesiątki”, po-
nieważ szkoła posiada już między in-
nymi boiska ze sztuczną nawierzchnią 
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 

Z nowego placu zabaw 
dzieci będą mogły korzystać już 
od nowego roku szkolnego. 

   Łukasz Masyk

Powstanie plac zabaw na terenie „dziesiątki”

16 kwietnia gościem słu-
chaczu Bielawskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku był prof. Jan 
Miodek – polski językoznawca, 
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, dok-
tor honoris causa Pedagogicznego 
Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwer-
sytetu Opolskiego, laureat wielu 
nagród, wielokrotny laureat telewi-
zyjnych Wiktorów oraz „Superwik-
tora” za całokształt twórczości, 
dwukrotnie wybrany najpopular-
niejszym mieszkańcem Wrocławia, 
a przy tym przesympatyczny, mą-
dry człowiek.

Wybitnego erudytę przywi-
tali w sali Teatru Robotniczego, 
wypełnionego do ostatniego miej-
sca, Grażyna Smolińska – prezes 

Spotkanie z profesorem Janem Miodkiem

bielawskiego UTW oraz wicebur-
mistrz Mariusz Pach. W spotkaniu 
uczestniczyli również nauczyciele i 
młodzież z bielawskich szkół.

Podczas wygłoszonego wykła-
du prof. Jan Miodek mówił m. in. o po-
chodzeniu wyrazów, zmianie ich zna-
czenia i formy, a przede wszystkim o 
obecnym stanie naszego ojczystego 
języka, czyli o stosowaniu skrótów, 
o ekspansji języka najmłodszych ge-
neracji, w efekcie czego coraz więk-
sza liczna ludzi starszych po prostu 
nie wie, co znaczą niektóre słowa, o 
czym tak naprawdę młodzi ludzie roz-
mawiają. Osobiście, jak podkreślił, 
najbardziej nienawidzi w polskim ję-
zyku słowa: zajebiście.

Przybyli na spotkanie mieli także 
możliwość zdawania Panu Profesoro-
wi pytań, na które chętnie odpowiadał. 
Na zakończenie spotkania podpisywał 
książki swojego autorstwa, a także na-
pisał dedykację dla czytelników „Wia-
domości Bielawskich”.

 Barbara Lesiewicz

Już po raz czwarty w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Bo-
lesława Chrobrego odbył się Kon-

kurs mitologiczny, w którym udział 
wzięły klasy I i II LO oraz gimna-
zjum. Celem konkursu była nauka 

Bogowie z Olimpu w szkole przez zabawę. W pierwszej części 
uczniowie mieli za zadanie odpo-
wiedzieć na jak największą ilość 
pytań dotyczących postaci, wyda-
rzeń mitologicznych oraz związków 
frazeologicznych związanych z mi-
tologią. Została również przedsta-
wiona prezentacja multimedialna 
dotycząca dzieł sztuki, w których 
odnaleźć można motywy mitolo-
giczne. Założeniem pierwszej czę-
ści konkursu było poszerzenie i 
zdobycie wiedzy z działu mitologii. 
W drugiej części konkursu publicz-
ność mogła obejrzeć przygotowane 
przez poszczególne klasy scenki, 
dzięki czemu uczniowie mogli po-
chwalić się swoimi artystycznymi 
umiejętnościami. Akcentem koń-
czącym konkurs był wybór najle-
piej przebranej za boga lub boginię 
osoby. Cały konkurs zorganizowa-
ny został przez p. Teresę Rodak 
oraz p. Dorotę Kot. 

Aleksandra Wypych, 1 a LO

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się w połowie czerwca 2012 r.

Uwaga: Artykuły, które nie zmieściły się w tym wydaniu gazety, ukażą się w wydaniu następnym
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Coroczny festyn sportowo 
rekreacyjny odbył się na OWW 
Sudety 1 maja. Program jak zwy-
kle został starannie przygotowany,  
m.in. odbyły się: zawody sportowe: 
otwarte drużynowe (3 osobowe) 
zawody spławikowe, turnieje piłki  
nożnej, siatkowej i streetballa, kon-
kurs plastyczny dla dzieci - temat: 
„Moje zabawy z piłką”, bezpłatne 
rejsy po zbiorniku, pokazy formacji 
ratowniczych, wystawy fotografii, 
stoiska rekreacyjne, jazdy konne i  
wiele innych atrakcji dla dorosłych 
i dla dzieci 

Tegoroczna część artystycz-
na Majówki, w odróżnieniu od mi-
nionych edycji, rozpoczęła się już  
godzinę po oficjalnym otwarciu 
imprezy. Jako pierwsza zaprezen-
towała się laureatka wielu prze-
glądów i festiwali utalentowana 
Jagoda Różycka, której pasją jest 
również saxofon. Potem była uro-
kliwa prezentacja Sary Sobul za-
kończona brawurowym wykona-
niem „Is Life Cabaret” z repertuaru 
Lizy Minelli. Na co dzień Sara ćwi-
czy w MOKiS pod opieką Elżbiety 
Zachowskiej.  Pozostali podopiecz-
ni pani Elżbiety (Paweł, Dominika, 
Sandra, Bartek, Krystian i Justyna) 
wieczorem  przedstawili  bardzo 
mocny program składający się ze 
znanych przebojów światowej es-
trady i musicali. Nie zabrakło oczy-
wiście królującego przeboju  Mi-
chaela Telo „Ai Se Eu Te Pego”. 

Popołudnie należało do  for-
macji ludowych. Mogliśmy po-
słuchać biesiadno-folkowe pre-
zentacje „Zarowian” z Żarowa, 
„Woliborzanek” z Woliborza i bra-
wurowych „Macieji” z Ostroszo-
wic. Na scenie zadebiutował ze-
spół śpiewaczy z Dziennego Domy 
Opieki NESTOR. Piosenki wykony-
wane była a capella i nie odbiega-
ły poziomem wykonawczych od in-
nych prezentacji.

Po tradycyjnym koncercie Or-
kiestry Dętej SART i wręczeniu na-
gród w pełnym estradowym progra-
mie zaprezentowała się działająca 
od stycznia br. w MOKiS-ie.  BIE-
LAWASKA KAPELA PODWÓRKO-
WA. Zespół jak na tak krótki  okres 
prób prezentuje wysoki poziom 
muzyczno-wokalny. Na  czoło wy-
bijają się charakterystyczny głos i 
banjolka Michała Tarasiewicza, ale 
pozostali członkowie zespołu nie 
ustępują liderowi.  Prawie godzin-
ny repertuar obejmuje wiele szla-
gierów folkloru miejskiego i muzyki 
biesiadnej od „Bielawskiego Kuple-
tu” poprzez „Stacha” i „Cyganeczkę 
do „U cioci na imieninach” i „Andru-
sowskiego tanga”. Kapela, mimo 
ulewnego deszczu, porwała do tań-
ca wielu festynowiczów. Z tego, co 
zapowiedzieli na zakończenie kon-
certu, już w wkrótce będzie można 
zobaczyć i posłuchać na podwór-
kach i skwerach naszego miasta.

Na zakończenie Majówki  wy-
stąpił zespół OVERDOZA. To mu-
zyczna formacja w klasycznym 
zestawie rockowym, działająca w 
naszym powiecie, skupia muzyków 
z Bielawy, Dzierżoniowa i okolic, 
a międzynarodowego charakteru 
grupie dodaje znakomity perkusista 
Ari Novelli - rodowity Włoch. Oprócz 
niego na gitarze gra Mariusz Kaj-
rys, Na klawiszach muzyk i kom-
pozytor Jacek Wanszewicz, śpiewa 
laureatka wielu przeglądów i festi-
wali Patrycja Mizerska a na gitarze 
basowej Tomasz Śmiatacz - autor 
utworów wykonywanych przez ze-
spół do których, każdy z muzyków 
wprowadził swój niepowtarzalny 
klimat. Przez godzinę i 10 minut 
zaprezentowano nam mocny „pra-
wie” progresywny rock. Głęboko w 
pamięć zapadł: głos Partycji, inne 
charcząco-gongowe brzmienie kla-

wiszy Jacka z nutką tolkienowskiej 
poświaty, świetne i zróżnicowane 
brzmienie gitary Mariusza od  jakby 
„riffle soud”, przez flażolety po kla-
rowne wręcz romantyczne brzmie-
nie.  Bas Tomka z pięciopalcowym 
uderzeniem zawsze będzie przy-
pominał Pawła Mścisławskiego z 
Lady Pank. Oczywiste podobień-
stwo dotyczy tylko techniki i luzu 
scenicznego, bo Tomka Śmiatacza 
należy i trzeba podziwiać za prze-
myślane i nietuzinkowe utwory ze-
społu. Świetne, równe bębny Ari-
’ego i  przekaz tekstów, słyszalny i 
zrozumiały (brawo akustyk) – spra-
wiają, ze pojawił się w naszym re-
gionie znakomity zespół. Myślę, ze 
usłyszymy i zobaczymy ich wkrótce 
wielu imprezach. Na obecne obli-
cze sceniczne pracowali rok. Mam 
nadzieję, ze już niedługo płyta.

  Majówkowicz 

 *****
Wyniki zawodów przeprowa-

dzonych podczas imprezy
Turniej koszykówka Ulicznej 

Streetball - I miejsce AT-TRANS 
(Michał Molasy, Michał Kierczyń-
ski, Arek Fabisz, Bartek Hnatiuk), 
II miejsce REZONE SANS (Karol 
Kwiek, Michał Frydrych, Aga (13 
lat) i Laura Wierzbickie), III miejsce 
RADIOBUDA (Eliasz Alik, Krystian 
Skoczylas, Dawid Ocheduszko), 
IV miejsce TROLO-LLLO (Mateusz 
Fior, Marcin Fior, Maciej Jamuła, 
Łukasz Pasiut).

Piłka nożna
Uczniowie szkół podstawo-

wych 7 i 10 rozegrali Mini Euro 
2012 i tak: I miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 10 Anglia, II miejsce Szko-
ła Podstawowa nr 10 Portugalia, III  
miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 
Szwecja, IV miejsce Szkoła Pod-
stawowa nr 10  Holandia, V  miej-
sce Szkoła Podstawowa nr 7  Hisz-
pania.

Otwarte zawody spławikowe 
indywidualne: I miejsce Krzysztof 
Zarzycki PZW Bielawa 6400 pkt., 
II miejsce Piotr Soluk PZW Bielawa 
6360 pkt., III miejsce Łukasz Jur-
czak Browning Dzierżoniów. Naj-
większą rybę złowił Dominik Wojtko 
- szczupak o długości 26,5 cm.

Drużynowe otwarte zawody 
spławikowe: I miejsce zajęła druży-
na PZW Bielawa, II   miejsce zajęła 
drużyna Browning Dzierżoniów, III 
miejsce zajęła drużyna PZW Ła-
giewniki.

Turniej Plażowej Piłki Siat-
kowej: I miejsce zajęła drużyna 
Bester I, II miejsce zajęła drużyna 
Plemniki, III miejsce zajęła drużyna 
Chwilówka, IV miejsce zajęła dru-
żyna Perła Eksport.

Konkurs Rysunkowy dla dzie-
ci: kategoria wiekowa 1-6 lat - I 
miejsce Filip Stanik, II miejsce Ka-
mil Kulawik, kategoria wiekowa 
7-12 lat - I miejsce Dominik Firlej, 
II miejsce Karolina Czapla, kate-
goria wiekowa 13 - 15  lat - I miej-
sce Maja Majcher, II miejsce Wiola 
Komperda.

*****
OTWARTE ZAWODY W 

STRZELANIU  Z WIATRÓWKI: KA-
TEGORIA 15-17 LAT:I miejsce Ja-
nuszkiewicz Bartłomiej – 89 pkt., 
II miejsce Styrcz Alek – 87 pkt., 
III miejsce Kozłowski Oskar – 77 
pkt.,KATEGORIA KOBIETY OPEN: 
I miejsce Kłos Julia – 91 pkt., II miej-
sce Baczmańska Sabina – 87 pkt., 
III miejsce Kulik Anna – 87 pkt., KA-
TEGORIA 18-50 MĘŻCZYZNI: I 
miejsce Szubert Łukasz – 97 pkt., II 
miejsce Florczak Jarosław – 90 pkt., 
III miejsce Wojtal Marcin – 89 pkt., 
KATEGORIA 51 I STARSI: I miejsce 
Czerwiński Józef – 96 pkt., II miej-
sce Walczuk Andrzej – 95 pkt., III 
miejsce Flisowski Tadeusz – 94 pkt.

MAJÓWKA 2012
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W Szkole Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Bie-
lawie odbył się 25 kwietnia Mię-
dzyszkolny Konkurs Piosenki Ob-
cojęzycznej. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas 1-3 i 4-6 ze szkół 
podstawowych z Bielawy, Dzierżo-
niowa i Pieszyc.  Każdy uczestnik 
konkursu musiał zaprezentować 
jedną piosenkę w dowolnym języ-
ku obcym.  W tym roku pojawiły się 
obok piosenek angielskich, również 
włoskie i francuskie.  

Jury w składzie: Kamila No-
wakowska - j. angielski i j. hisz-
pański, Marta Jończy - j. angielski, 
Magdalena Pluta - j. niemiecki,  
Omar Rais – j. francuski, Małgo-
rzata Otrocka – muzyk, Jacek 
Wanszewicz –muzyk, po wysłu-
chaniu wszystkich prezentacji przy-
znało.

W kategorii klas 1-3 - I miej-
sce Natalii Minkinie ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Bielawie, 
II miejsce Natalii Skwarek ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie, III miejsce duetowi Nina 
Kobylańska i Julita Janowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w 
Bielawie.

W kategorii klas 4-6 - I miej-
sce Weronice Makowskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie, II miejsce Patrycji Czyżew-
skiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 
w Bielawie, III miejsce Kacprowi 
Siekirce ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pieszycach.

Wyróżnienia otrzymały: San-
dra Połowniak SP 1 Pieszyce, 
Martyna Sieczkowska SP 5 Dzier-
żoniów, Emilia Palimonka SP 9 
Dzierżoniów. 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

W Bielawskiej Placówce 
Muzealnej będzie można podzi-
wiać makiety stadionów wyko-
nane przez więźniów z całej Pol-
ski, w ramach konkursu o nazwie 
„Piłkarskie Mistrzostwa Europy 
w 2012 roku”.

Futbolowe areny zbudowa-
ne z drewna, zapałek, szkła i pa-
pieru to prawdziwe dzieła sztuki, 
wiernie oddające wygląd orygina-
łów. Konkurs ogłosił Areszt Śledczy 
w Świdnicy, a jego efekty przeszły 

najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów. Z tego właśnie względu 
najpiękniejsze prace stały się czę-
ścią wystawy pokonkursowej, któ-
ra od kilku tygodni jeździ po ca-
łej Polsce. W Bielawie wystawę 
można zwiedzać od 16 maja do 
6 czerwca. Na zwiedzanie za-
prasza Bielawska Placówka 
Muzealna przy ulicy Piastowskiej 
19b (szczegóły na plakacie i na 
stronie www.mbp.bielawa.pl). 

         Łukasz Masyk

Piłkarskie areny na Euro 2012 w Bielawie

C e c h 
z roku na rok 
boryka się 
z większymi 

bądź mniejszymi problemami finan-
sowymi. Obiekt szkolny będący wpi-
sany do rejestru zabytków, co jest 
dla nas dodatkowym utrudnieniem, 
wymaga ciągłych prac remontowych, 
aby mogły odbywać się w nim zaję-
cia lekcyjne. Zgodnie z odgórnymi 
zaleceniami w 2011 roku wymienili-
śmy pozostałą stolarkę okienną (tj. 
15 okien) i drzwi wejściowe boczne w 
budynku szkoły. W okresie wakacyj-
nym wymieniono centralne ogrzewa-
nie w całym budynku oraz zamonto-
wano nową instalację ciepłej i zimnej 
wody wraz z instalacją na solary. 
Zgodnie z zaleceniami BHP, wykona-
na została instalacja elektryczna na II 
piętrze budynku szkoły oraz podwie-
szono przewody elektryczne w po-
mieszczeniach piwnicznych.

W roku ubiegłym na szeroką 
skalę została przeprowadzona pro-
mocja prowadzonej przez nas pla-
cówki, oprócz tradycyjnych plakatów, 
ulotek i ogłoszeń w lokalnej prasie 
oraz spotów reklamowych w radiu, 
zamówione zostały przepiękne rol-
-up reklamowe oraz pokusiliśmy się 
także o stworzenie filmu promocyjne-
go o Zespole Szkół CRR w Bielawie. 
Poprzez takie posunięcia chcemy za-
chęcić młodzież do zapisywania się 
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
CRRiMP w Bielawie oraz do tego, 
aby wybierała zawody rzemieślni-
cze, które po woli zanikają na rynku. 
Chcemy, żeby tradycja rzemieślnicza 
była pielęgnowana w Bielawie oraz, 
żeby nie doszło do braku odpowied-
nich fachowców, z usług których ko-
rzystamy na co dzień. 

Jako współorganizatorzy i pa-
tronujący, w 2011 roku braliśmy czyn-
ny udział w organizacji I Parafialnego 
festynu przedwakacyjnego w Parafii 
Ducha Świętego w Bielawie oraz w 
XXII Polsko-Czeskich Dniach Kultury 
Chrześcijańskiej (zorganizowaliśmy 
Misterium Chleba, podczas którego 
odbył się konkurs chleba). Wspólnie 
z Gminą Bielawa i Izbą Rzemieślni-

PODSUMOWANIE ROKU 2011 
W BIELAWSKIEJ ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZEJ PODCZAS OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie
czą w Świdnicy zorganizowaliśmy w 
październiku, cieszącą się dużym po-
wodzeniem polsko-niemiecką konfe-
rencję nt.: „Innowacyjne technologie. 
Odnawialne źródła energii”. W grud-
niu wspólnie ze Środowiskowym Huf-
cem Pracy z Dzierżoniowa współor-
ganizowaliśmy konkurs dla uczniów 
szkół zawodowych „Bombka z moty-
wem świątecznym”, a wraz  z Domem 
Samopomocy z Bielawy i także Gmi-
ną Bielawa, byliśmy współorganizato-
rami I Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go w Bielawie. Godne podkreślenia 
jest to, że bez ofiarności bielawskich 
i pieszyckich piekarzy oraz cukierni-
ków, a także bielawskiego zakładu 
mięsnego, wiele z tych uroczystości 
by się nie odbyło. A dzięki takim do-
brym, bezinteresownym ludziom, we 
wszystkich uroczystościach braliśmy 
czynny udział, dbając o dobre imię 
rzemiosła.

Zgodnie z Uchwałą Walne-
go z 2009 roku bielawskie rzemio-
sło sprawując Patronat nad Domem 
Dziecka w Pieszycach i tym samym 
wypełniając zobowiązanie, mówiące 
o tym, że co roku wyremontowane i 
przystosowane do zamieszkania zo-
stanie jedno mieszkanie dla wycho-
wanka Domu Dziecka. W roku spra-
wozdawczym oddano do użytku dwa 
takie mieszkania. Cech swoją pomo-
cą służył także bielawskiej Policji przy 
remontowaniu pomieszczeń sanitar-
nych komisariatu, z wykorzystaniem 
uczniów zdających egzaminy czelad-

nicze i naszych rzemieślników.
W 2011 roku kontynuowano tra-

dycję  uroczystego wręczania dyplo-
mów mistrzowskich i czeladniczych 
oraz obowiązkowego sprawdzia-
nu fryzjerskiego dla uczniów fryzjer-
stwa naszych mistrzów szkolących 
i uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie. 
Dla zainteresowanych rzemieślników 
zorganizowano szkolenie dot. udzie-
lenia pierwszej pomocy w zakładach 
pracy oraz zorganizowano z ramie-
nia Izby Rzemieślniczej w Świdnicy, 
Inspekcji Pracy i Kuratorium Oświa-
towego -  Międzycechowy etap re-
gionalny Ogólnopolskiego Konkursu 
wiedzy o zasadach BHP dla uczniów 
zawodu.

Wszystkie podejmowane przez 
bielawski Cech inicjatywy, służą nie 
tylko promocji Cechu i Szkoły, ale tak-
że zwróceniu uwagi mieszkańcom i 
Władzom Miasta, że Cech w Bielawie 
jest organizacją skupiającą w swoim 
gronie ludzi, którzy bezinteresownie 
są w stanie wiele dać od siebie. 

Wszystkie działania Zarządu 
Cechu i jego pracowników, podej-
mowane były po to, aby władze sa-
morządowe i powiatowe zauważyły 
nasze problemy, bolączki oraz coraz 
trudniejszą kondycję rzemiosła, a z 
drugiej strony pokazujemy, że można 
na nas liczyć. 

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP 
w Bielawie

To już po raz piąty Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie gości w swoich 
murach gimnazjalistów klas III. Co 
roku w kwietniu szkoła organizuje 
Konkurs Wiedzy o Mieście i Rze-
miośle o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miasta. W bieżącym roku 
szkolnym patronat honorowy nad 
konkursem objęli: Leszek Stróżyk 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, Kazimierz Rachowiecki 
Starszy Cechu Bielawa, Mirosław 
Przychodniak Prezes Jedności 
Rzemieślniczo – Kupieckiej. Celem 
konkursu jest propagowanie wa-
lorów historyczno - turystycznych 
miasta, rozpowszechnianie wiedzy 
o rzemiośle, naszej szkole oraz za-
wodach, które można zdobyć po-
dejmując naukę w ZSZ CRRiMP. 

Gości, Starszyznę Cechową, 
nauczycieli, uczniów, przywitała 
Dyrektor szkoły mgr Maria Tomsia. 
W jury zasiedli: mgr Bogdan Ho-

ranin - nauczyciel historii, mgr Do-
rota Kostecka - dyr. Gimnazjum 
Społecznego, prezes Jedności 
Rzemieślniczo-Kupieckiej - Miro-
sław Przychodniak. Rywalizowały 
ze sobą cztery zespoły gimnazja-
listów - trzy z bielawskich gimna-
zjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 2, Gimnazjum Społeczne oraz 
Gimnazjum nr 1 z Dzierżoniowa.  
Zawodnicy, pracując grupowo, wy-
kazali się gruntowną wiedzą o mie-
ście i rzemiośle, na kolejne pytania 
odpowiadali bezbłędnie. O kolejno-
ści miejsc zadecydowały pytania 
dotyczące losowo wybranych za-
wodów, o których należało opowie-
dzieć już indywidualnie. Odpowie-
dzi te oceniało profesjonalne jury w 
składzie: dyrektor Biura Cechu Ka-
tarzyna Wierzbicka, Starszy Ce-
chu Kazimierz Rachowiecki, za-
stępca przewodniczącego Zarządu 
Barbara Buczek. 

A oto wyniki: I miejsce – pu-
char Przewodniczącego Rady 

Miasta Leszka Stróżyka zdoby-
ło Gimnazjum nr 2 z Bielawy; 
II miejsce – puchar Starszego 
Cechu Kazimierza Rachowiec-
kiego zdobyło Gimnazjum nr 1  
z Dzierżoniowa; III miejsce – 
puchar Prezesa Jedności Rze-
mieślniczo-Kupieckiej Mirosława 
Przychodniaka zdobyło Gimna-
zjum Społeczne.

W oczekiwaniu na wręczenie 
nagród uczestnicy konkursu i go-
ście mogli obejrzeć artystyczny wy-
stęp uczniów naszej szkoły – Marty 
Dajer w piosence ,,Niedorosła mi-
łość”i rapera Kamila Galija, który 
pasjonuje się muzyką, tworzeniem 
tekstów i swoim przedstawianiem 
rzeczywistości. Po uroczystym 
wręczeniu nagród dyrektor szkoły 
zaprosiła wszystkich na poczęstu-
nek i zachęciła do jej zwiedzania. 
W tym czasie adeptki fryzjerstwa, 
uczennice klasy I, Patrycja i Iza 
miały pełne ręce roboty i z dumą 
prezentowały swoje umiejętności 
wykonując fryzury dzienne chęt-
nym gimnazjalistkom.

 Jako organizatorzy z za-
dowoleniem zauważamy, że wiedza 
prezentowana przez uczestników 
jest z roku na rok coraz obszerniej-
sza. Cieszy fakt, iż młodzież zna 
historię swojego miasta, interesu-
je się tym, co dzieje się Bielawie 
w czasach im współczesnych, jak 
działają władze samorządowe i w 
jaki sposób tworzą obecny kształt 
miasta. Młodzi ludzie uświadamiają 
sobie również, że rzemiosło daje im 
możliwość zdobycia zawodu, który 
nie tylko zapewni im przyszłość, ale 
może stać się życiową pasją.  

            Jadwiga Łakomska

Co gimnazjaliści wiedzą o mieście i rzemiośle?
Konkurs w ZSZ CRRiMP w Bielawie.
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1 czerwca w godz. 11:00 - 
18:00 Zespół Szkół Nr 3 w Dzier-
żoniowie, Starostwo Powiatowe i 
Szpital Powiatowy przy współpracy 
z Fundacją DKMS Polska organi-
zują II Powiatowy Dzień Dawcy. 

Celem akcji jest propagowa-
nie idei dawstwa szpiku, rejestra-
cja nowych potencjalnych dawców, 
zwrócenie uwagi społeczności lo-
kalnej na problemy chorych na no-
wotwory krwi, a także propagowa-
nie idei honorowego krwiodawstwa. 
W Polsce co godzinę, stawiana jest 
komuś diagnoza: nowotwór krwi, 
czyli białaczka. Co drugi chory za-
kwalifikowany do przeszczepienia 
szpiku od dawcy niespokrewnio-
nego tego dawcy nie znajduje. Im 
więcej potencjalnych dawców, tym 
większe szanse na życie dla osób 
chorych na białaczkę i inne choro-

II Powiatowy Dzień Dawcy
by układu krwiotwórczego. 

Z uwagi na dużą różnorod-
ność kodu genetycznego człowieka 
do chwili obecnej w bazach świato-
wych nie udało się odnaleźć zgod-
nego dawcy dla wielu pacjentów. 
Dlatego tak ważne jest, aby budo-
wać bazę potencjalnych dawców 
szpiku kostnego w oparciu o spo-
łeczności lokalne. Być może, ktoś 
zarejestrowany właśnie w tym dniu, 
będzie zgodnym dawcą i podaruje 
szansę na nowe życie. 

Podczas II Powiatowego 
Dnia Dawcy wszystkie zdrowe oso-
by w wieku 18-55 lat mogą bez-
płatnie zarejestrować się w bazie 
potencjalnych dawców komórek  
macierzystych. Rejestracja polega 
na wypełnieniu formularza i odda-
niu zaledwie 4 ml krwi potrzebnej 
do przeprowadzenia badania ge-

netycznego. Przy rejestracji wy-
magany jest dokument z numerem 
PESEL. Dołączając do bazy daw-
ców Fundacji DKMS można zostać 
dawcą dla chorego zarówno w Pol-
sce, jak i gdziekolwiek na świecie. 

Do udziału w propagowaniu 
idei dawstwa szpiku oraz honoro-
wego krwiodawstwa zaprosiliśmy 
szkoły wszystkich szczebli oraz 
przedszkola powiatu dzierżoniow-
skiego. Dla uczniów przygotowa-
liśmy konkurs plastyczny pod ty-
tułem „Twoja krew ratuje życie”. 
Dzieci przedszkolne przekażą do-
rosłym zaproszenie do udziału w II 
Powiatowym Dniu Dawcy. 

Dlatego też zwracamy się do 
Państwa o pomoc w propagowa-
niu w/w Akcji oraz zachęcamy do 
uczestnictwa. 

Osoba do kontaktu: Alicja 
Matyjas, tel. 74 831 26 18 

W dniu 12 kwietnia w bielaw-
skim kinie odbył się Międzyszkol-
ny Konkurs składający się z dwóch 
etapów: „Odkrywca Skarbów Bie-
lawy i „Odkrywca Uroków Biela-
wy”, organizowany przez Ekolo-
giczną Szkołę Podstawową nr 7 
w Bielawie. W tym roku w konkur-
sie wzięli udział uczniowie klas pią-
tych i szóstych z trzech szkół w na-
szym mieście: Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej  
nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi. 

Nastoletni „odkrywcy skarbów” 
wcielali się w rolę przewodników i 
opowiadali publiczności o najważ-
niejszych miejscach i obiektach Bie-
lawy, wykorzystując przy tym zdjęcia 
autorstwa pana Tadeusza Łazow-
skiego oraz zbiór informacji przygo-
towany przez organizatora. Konkurs 
jest trudny, wymaga od uczestników 
nie tylko umiejętności zapamiętania 
ogromnych ilości materiału, ale rów-
nież przekazania go w taki sposób, 
aby zainteresować widza i wzbudzić 
w nim ciekawość, opanowując przy 
tym zdenerwowanie i tremę towarzy-
szącą wystąpieniom na scenie. Kan-
dydaci do tytułu „odkrywcy uroków” 
natomiast opracowali prezentacje 

multimedialne w oparciu o samodziel-
nie przygotowany lub zaczerpnięty z 
wybranego przez siebie źródła mate-
riał fotograficzny i tekstowy. 

W obydwu kategoriach konkur-
sowych zachwycające było bogactwo 
wiedzy na temat naszego niewielkie-
go miasta, a sposób opracowania 
prezentacji: tło, różnego rodzaju efek-
ty oraz schematy animacji wzbudziły 
podziw niejednego odbiorcy. Komisja 
konkursowa w składzie: p. Tadeusz 
Łazowski – honorowy obywatel mia-
sta Bielawa, p. Ewa Glura – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, p. 
Aleksander Siódmak – prezes Bie-
lawskiej Agencji Rozwoju Lokalne-
go oraz p. Bronisława Pagórska 
– członek Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia przyznała 
uczestnikom następujące miejsca w 
konkursach: 

„Odkrywca Skarbów Biela-
wy”: I – Wojciechowi Sucheckie-
mu ze Szkoły Podstawowej nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi, II - Alek-
sandrze Szygudzińskiej ze Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi, III – Weronice Wolf z 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7,

„Odkrywca Uroków Biela-
wy”: I – Monice Olejnik z Ekolo-

PO RAZ TRZYNASTY UDAJEMY SIĘ NA WYCIECZKĘ PO BIELAWIE 
W TOWARZYSTWIE NASTOLETNICH PRZEWODNIKÓW

gicznej Szkoły Podstawowej nr 7, II 
– Karolinie Czapli ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi, III – Aleksandrowi Opackie-
mu  ze Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi.

Natomiast w zabawie dydak-
tycznej „audio – tele” dla publiczno-
ści wszyscy uczestnicy z poszczegól-
nych  szkół odpowiedzieli prawidłowo 
na zadane pytania, a w losowaniu 
nagrodę otrzymała Szkoła Podsta-
wowa Nr 10.

Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy, nagrody lub upominki, któ-
rych sponsorami byli: p. Stanisław 
Miazga (Przedsiębiorstwo Budowla-
ne), p. Tadeusz Łazowski – honoro-
wy obywatel miasta Bielawa, p. Ewa 
Glura – prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy,  p. Jarosław Florczak – 
animator kultury w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa nr 7 
w Bielawie. 

Dziękujemy nauczycielom zaan-
gażowanym w organizację konkursu: 
p. Annie Kuś-Smaga, p. Barbarze 
Olejnik, p. Bożenie Wszół, p. Kry-
stynie Grzyb oraz dyrekcji szkoły  
p. Małgorzacie Cieślik i p. Renacie 
Sznajder-Zając.

Opracowała Krystyna Grzyb

24 kwietnia grupa uczniów z 
SP 9 z Dzierżoniowa wraz z dziećmi 
niepełnosprawnymi z Ośrodka-Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego wybrała się, w ramach 
wspólnie realizowanego projektu 
„Ekomost - łączy nas”, do Szkoły Le-
śnej w Bielawie. Uczestnicy wyciecz-
ki wspólnie odkrywali tajniki przyrody 
- słuchali odgłosów zwierząt, szukali 
owadów, aby potem wspólnie je ob-

serwować, poznali też sekrety życia 
zwierząt leśnych. Uczniowie SP 9 
jako wolontariusze pomagali dzie-
ciom niepełnosprawnym w zajęciach 
oraz przy ognisku, po którym był też 
czas na wspólną grę w piłkę.

Wycieczka była tyko jednym 
z etapów wspólnie realizowanego 
projektu integracyjnego, mającego 
na celu uwrażliwienie młodych lu-
dzi na potrzeby innych.

Wycieczka do Szkoły Leśnej

Pływaczki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi zwyciężyły w finale Dolnoślą-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Podczas mistrzostw, które odbyły 
się 17 kwietnia w Lubinie, uczen-
nice „dziesiątki” reprezentowały 
strefę wałbrzyską i rywalizowały z 
pływaczkami stref wrocławskiej, le-
gnickiej i jeleniogórskiej.

W sumie do walki o medale 
stanęło 6 najlepszych sztafet z Dol-
nego Śląska. Nasze zawodniczki 
wygrały zawody w znakomitym sty-
lu, ponieważ uzyskały swoje naj-
lepsze wyniki w sezonie, a wszyst-
kie sztafetowe zmiany wykonały 
perfekcyjnie. Złote medale zdobyte 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 

to efekt systematycznej pracy za-
wodniczek na treningach, a także 
dobrego szkolenia nad którym czu-
wają trenerzy Mariusz Tyrcha i Mi-
chał Andrzejewski. 

Warto dodać, że choć była 
to pierwsza wygrana naszych pły-
waczek w zawodach tej rangi, to 
dziewczęta były już medalistkami 
finałów w latach 2009 i 2010. Zajęły 
wtedy 2 i 3 miejsce. 

Zwycięska sztafeta wystąpi-
ła w składzie: I zmiana - Emanu-
ela Flisak i Julia Kuleta, II zmia-
na - Karolina Jurczyk i Roksana 
Gromczewska, III zmiana - Klau-
dia Staszyk i Joanna Bełtowska, IV 
zmiana- Natalia Rakiewicz i Natalia 
Winiarska.

Złotka z „dziesiątki”

17 kwietnia  w Przedszko-
lu Publicznym nr 4 w Bielawie miał 
miejsce finał gminnego konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Żyję zdrowo-
-owocowo”. Konkurs  przygotowały  
i poprowadziły nauczycielki: p. Lucy-
na Łuciów i p. Natalia Gołębiewska. 
Nadesłano ogółem 13 prac z bielaw-
skich przedszkoli: Dawid Czołowski, 
Zuzanna Polowczyk (Przedszko-
le Publiczne nr 3 „Bajka”), Paulina 
Rydzak (Przedszkole Niepubliczne 
„Wesołe Krasnoludki”), Maja Ardelli, 
Hanna Mizerska (Przedszkole Niepu-
bliczne Montessori), Aleksandra Ma-
tejczuk, Sharlin Vitale (Ekologiczne 
Przedszkole Niepubliczne), Maja Żył-
ka, Kacper Sokoliński (Przedszkole 
Niepubliczne z Oddziałami Integracyj-
nymi), Oliwia Kaczmarska, Aleksan-
dra Paluch (Przedszkole Publiczne 
nr 7 „Kubusia Puchatka”), Małgorza-
ta Baranowska, Maja Cędrowicz 
(Przedszkole Publiczne nr 4). 

Wszystkie prace zostały za-
prezentowane na wystawie, którą 
uroczyście otworzyła pani dyrektor 

Elżbieta Hołowczyk. Podkreślała 
wysoki poziom prac, a także dzię-
kowała za udział w konkursie dzie-
ciom, opiekunom i rodzicom. Spośród 
wszystkich uczestników zostały wy-
różnione: Hanna Mizerska z Przed-
szkola Niepublicznego Montessori, 
Oliwia Kaczmarska z Przedszkola 
Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” 
oraz Aleksandra Matejczuk  z Eko-

logicznego Przedszkola Niepublicz-
nego.   

Podczas finału dla laureatów 
konkursu przygotowano wiele atrak-
cyjnych gier i niespodzianek. Moty-
wem przewodnim były oczywiście 
owoce. Do zabawy ochoczo włączyli 
się  również rodzice i nauczycielki. Na 
zakończenie wręczono pamiątkowe 
dyplomy i nagrody, a na gości  czekał 
owocowy poczęstunek.

 Natalia Gołębiewska
 nauczycielka z PP nr 4

„Żyję zdrowo - owocowo”

W dniu 3 maja Hufiec Ziemi 
Dzierżoniowskiej ZHP zorganizował 
Sztafetę Święta Flagi i Konstytucji na 
trasie Dzierżoniów-Pieszyce-Biela-
wa. Sztafeta rozpoczęła się pod Po-
mnikiem Pamięci Losów Ojczyzny w 
Dzierżoniowie, a sygnał do jej rozpo-
częcia poprzez odpalenie pochod-
ni dali burmistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun i wicestarosta dzierżoniowski 
Dariusz Kucharski. Pochodnie ode-
brali druhna Katarzyna Białek oraz 
druh Tomasz Tkacz, który jako jedyny 
podjął się przebiegnięcia całej trasy  :-) 

Pochodnie i flagi były prze-
kazywane kolejnym uczestnikom 
Sztafety co pół kilometra. W ten 
sposób uczestnicy Sztafety połą-
czyli trzy miasta Powiatu Dzierżo-
niowskiego w Dniu Święta Konsty-
tucji. Biegacze ubrali specjalnie na 
ten dzień przygotowane biało-czer-
wone koszulki. 

Harcerze wzięli także udział 
w uroczystościach patriotycznych w 

Dzierżoniowie, Pieszycach i Biela-
wie, wystawiając warty honorowe i 
poczet sztandarowy Hufca. Pod trze-
ma pomnikami rozdano uczestnikom 
uroczystości 250 flag i konstytucji 
oraz Biuletyn Harcerskiej Izby Pa-
mięci „Na Pocztowej”. I już wiadomo, 
że na przyszły rok warto przygoto-
wać więcej takich materiałów, bo-
wiem cieszą się one wielkim powo-
dzeniem wśród obywateli Powiatu.

Po Sztafecie przedstawicie-
le drużyn spotkali się na pikniku w 
Kardamonie, gdzie harcerze popro-
wadzili zabawy dla dzieci i uczyli 
udzielania pierwszej pomocy z wy-
korzystaniem fantoma.

Projekt zrealizowano dzię-
ki wsparciu ze strony samo-
rządów Bielawy, Dzierżoniowa, 
Pieszyc i Powiatu Dzierżoniow-
skiego. Zdjęcia z wydarzenia: 
http://www.facebook.com/media/
set/?set=a.360589527324324. 
78076.149434945106451&type=1

Sukces Sztafety!

UWAGA
Zarząd bielawskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

oraz Osób Represjonowanych informuje, że w dniach 25 czerwca – 25 lipca biuro związku będzie nieczynne.

Zaproszenie dla dzieci
 Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Europejskie Gospodynie i Europejscy Gospodarze zaprasza 
dzieci w dniu 3 czerwca do Domu Ludowego przy ul. Wodnej 10 na wspólne grillowanie. Wstęp wolny.
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Spektakl, zrealizowany przez 
Grupę Teatralną biel’arte, działają-
cą przy Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Bielawie, można uznać za 
pełen sukces z kilku powodów. Po 
pierwsze, aktorzy tej amatorskiej 
trupy pokazali prawdziwy kunszt i 
doskonały warsztat. Aktorstwo, a 
w szczególności kilka kreacji ak-
torskich, spośród których warto 
wymienić role Emilii Lewko, Łu-
kasza Pasiuta oraz Zbigniewa 
Zająca, wzbijało się na najwyższy 
poziom profesjonalizmu. Zaanga-
żowanie wykonawców udzieliło się 
publiczności, licznie zgromadzonej 
w Teatrze Robotniczym. Między wi-
downią a aktorami wytworzyła się 
niecodzienna więź, o czym świad-
czyły spontaniczne reakcje publicz-
ności, mocno zaangażowanej w 
sceniczną akcję. 

Entuzjastyczne przyjęcie spek-
taklu i ogólne wzruszenie, najbardziej 
ucieszyło Annę Zychowicz: „Jako 
reżyser doskonale zdawałam sobie 
sprawę z tego, ile pracy i poświęce-
nia włożyli w ten projekt moi Akto-
rzy. Wiedziałam, jak wielkie postępy 
poczynili w trakcie prób i jak mocno 
zżyli się ze światem wykreowanym 
przez geniusz Gombrowicza. Nie 
wiedziałam jednak, czy publiczność 
zaakceptuje efekty tej pracy. Jestem 
ogromnie szczęśliwa, że widownia 
bielawskiego teatru przyjęła nasz 
spektakl ze zrozumieniem i z pełnym 
zaangażowaniem. Czułam, jak mię-
dzy publicznością a aktorami krąży 
twórcza energia i  było to wrażenie 
po prostu magiczne!”

Przedstawienie opracowa-
ne przez Grupę Teatralną biel’arte 
wyróżniało się inteligentną interpre-

tacją i spójną poetyką. Nastrojowa 
muzyka Petera Gabriela, stonowa-
ne kostiumy i dopracowana sce-
nografia, stanowiły godną oprawę 
spektaklu. Jak udało się osiągnąć 
ten efekt w warunkach teatru ama-
torskiego?

- Nie mylmy działalności ama-
torskiej z amatorszczyzną. Grupa 
Teatralna biel’arte stawia sobie wy-
sokie, ambitne cele. Jako teatrolog 
mam profesjonalne podstawy do 
budowania mocnego, profesjonal-
nego zespołu aktorskiego i staram 
się angażować w projekt teatral-
ny całą swoją wiedzę, doświad-
czenie artystyczne i umiejętności. 
Nieoceniony jest również mecenat 
dyrektora Jana Gładysza, które-
go wsparcie  pozwala nam two-
rzyć spektakle na najwyższym po-
ziomie. Poza tym Grupa Teatralna 
biel’arte może liczyć na pomoc „ar-
tystycznych dusz”, które aktywnie 
uczestniczą przy tworzeniu przed-
stawień. I wreszcie utalentowani, 
oddani pracy aktorzy... O takim ze-
spole marzy każdy reżyser - kon-
kluduje Anna Zychowicz.

Możemy śmiało powiedzieć, 
że premiera dramatu Witolda Gom-
browicza, to prawdziwa uczta te-
atralna. Gratulujemy!

Teatroman
Spektakl w obiektywie 
Pawła Kuźmickiego

„Iwona, księżniczka Burgunda” na scenie Teatru Robotniczego w Bielawie

„Każdy ma jakiegoś bzika
Każdy jakieś hobby ma
A ja w domu mam chomika
Kota, rybki oraz psa”.

W  dniu 22 marca br., w Dziale 
Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. 
Żeromskiego 43, odbyło się podsu-
mowanie i zakończenie konkursu 
adresowanego do dzieci w wieku 
przedszkolnym, do klasy VI włącz-
nie. Zadanie polegało na przedsta-
wieniu na obrazku techniką dowol-
ną, na kartce z bloku  technicznego 
formatu A3 lub A4, swojego hobby.

Celem konkursu było  m. in. 
upowszechnianie indywidualnych 
zainteresowań dzieci, rozwijanie 
wyobraźni i umiejętności jej prze-
kazywania, wyrażanie nastroju za 
pomocą ekspresji artystycznej.

Do organizatorów  wpłynęło 
89 prac plastycznych, spośród któ-
rych jury w  składzie: Ewa Glura - 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy (TPB) jako przewodnicząca,  
Małgorzata Greiner - nauczyciel 
Zespołu Szkół i Zdzisław Golmont 
- członek TPB, biorąc pod uwagę 
wiek uczestnika, pomysłowość wy-
korzystanych materiałów, fantazyj-
ność  i estetykę wykonania,  wy-
łoniło 19 najlepszych. Wszystkich 
uhonorowano nagrodami książko-
wymi i dyplomami.

Oto lista nagrodzonych: Ar-
tur Albiński (lat 5 - PN z OI), Ka-
rolina Kusowska (lat 5 – PN z 
OI), Michał Macko (lat 5 – PP nr 
4), Karolina Mazur (lat 5 – PN z 
OI), Dagmara Dajer (lat 6 – PP 4), 
Oskar Konopka (lat 6 – PN z OI), 
Zuzia Łopuch (lat 6 –PP nr 4), Ju-
lia Skwara (lat 6 – EPN), Malwina 
Ubych (lat 6 – PP nr 3), Lena Hyr-
lik (lat 6,5 – NP Montessori), Niko-
la Kumiec (lat 6,5 – NP Montesso-
ri), Bartosz Szeliga (lat 6,5 – NP 
Montessori), Ania Chlebica (kl. I 
– ESP 7), Daria Siejk (kl. I – ESP 
7), Gustaw Smolak (kl. I – ESP 
7), Amelia Ubych (kl. I – ESP 7), 
Tatiana Zawrotniak (kl. I – ESP 
7), Szymon Jurczyk (kl. II – ZSS 
STO) i Tomasz Morawski (kl. III - 
SOSW).

Podczas uroczystości wrę-
czenia nagród, na którą zostali za-
proszeni przez bibliotekarkę Jo-
lantę Matuszczak - organizatora 
konkursu, pracownika Działu Dzie-
cięco – Młodzieżowego: dyrektor 
MBP dr Rafał Brzeziński, kierow-
nik MBP Urszula Ubych, członko-
wie jury, laureaci wraz z opiekuna-
mi, nastąpiła również inauguracja 
wystawy  prac konkursowych. Spo-
tkanie przebiegało w miłej, wręcz 
rodzinnej atmosferze, w którym 
uczestniczyło 56 osób. Na zakoń-
czenie „mali twórcy” z dumą i rado-
ścią pokazywali zebranym swoje 
prace i opowiadali o swoim hobby.

Nagrody konkursowe, któ-
re wręczał dyrektor MBP dr Rafał 
Brzeziński wraz z przewodniczącą 
jury Ewą Glurą, stanowiły niezwy-
kle pięknie ilustrowane serie ksią-
żek: Ilustrowana Biblioteka Wiedzy, 
Ważne i ciekawe, Nasza Planeta i 
Młody odkrywca. Te  „Encyklopedie 
dla Dzieci” są idealnym przewod-
nikiem po kluczowych obszarach 
wiedzy dla młodego, chłonnego 
umysłu dziecka. Napisane i opra-
cowane przez ekspertów, z do-
skonałymi kolorowymi zdjęciami, 
pozwalają poszerzyć obszary zain-
teresowań dotyczące wszechświa-
ta, naszej planety oraz czasów pre-
historycznych i historycznych.

Dzieci z zainteresowaniem 
oglądały otrzymane książki, z któ-
rych były bardzo zadowolone.

Gorąco zapraszamy do 
obejrzenia wystawy prac „ma-
łych artystów” do Działu Dziecię-
co – Młodzieżowego MBP przy ul. 
Żeromskiego 43. Na pewno do-
starczy każdemu moc wspaniałych 
niepowtarzalnych wrażeń i pozwoli 
przypomnieć o własnym, niejedno-
krotnie zapomnianym w dobie kom-
puterów  hobby.

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

 Jolanta Matuszczak 

Miejska Biblioteka Publiczna

KONKURS „JA I MOJE HOBBY” – ROZSTRZYGNIĘTY !!!

W sobotę 31 marca odbył się 
etap powiatowy Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. Już 
po raz 22 gospodarzem tej impre-
zy była Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 w Bielawie, a mery-
torycznym patronem Sekcja Ruchu 
Drogowego Powiatowej Komen-
dy Policji w Dzierżoniowie. Turniej 
składał się z dwóch części: teore-
tycznej i praktycznej. W pierwszej 
części uczestnicy rozwiązywali test, 
w drugiej natomiast rowerem poru-
szali się po zaimprowizowanym w 
sali gimnastycznej miasteczku ru-
chu drogowego, z zachowaniem 
wszystkich zasad obowiązujących 
na drodze publicznej.

W tym roku, w Turnieju wzię-
ło udział 9 szkół z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego: 4 gimnazja i 5 
szkół podstawowych. Po szczegó-
łowym podliczeniu wyników przy-
znane zostały miejsca indywidual-
ne i zespołowe: 

INDYWIDUALNE
W kategorii szkół gimna-

zjalnych: I miejsce – Wojciech 
Tylka z Gimnazjum nr 2 w Biela-
wie, II miejsce -  Jonasz Doma-
gała z Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 
III miejsce – Kacper Czajkowski z 
Gimnazjum nr 3 w Dzierżoniowie.

W kategorii szkół podsta-
wowych: I miejsce – Adrian Zbo-
zień, II miejsce -  Przemysław Bo-

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

rejko, III miejsce – Monika Olejnik. 
Wszyscy uczniowie reprezentowali 
Ekologiczną Szkołę Podstawową 
nr 7 w Bielawie.  

ZESPOŁOWE
W kategorii szkół gimna-

zjalnych: I miejsce – Gimnazjum 
nr 2 w Bielawie, II miejsce – Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie, III miej-
sce – Zespół Gimnazjów nr 3 w 
Dzierżoniowie.

W kategorii szkół podsta-
wowych: I miejsce – Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bie-
lawie, II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Piławie Górnej, III 
miejsce –Szkoła Podstawowa w 
Jaźwinie. 

Drużyny, które zajęły pierw-
sze miejsce będą brały udział w 
etapie wojewódzkim tego Turnieju, 
który odbędzie się w Wałbrzychu.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, upominki i nagrody. Zaku-
pu nagród dokonano dzięki życzliwo-
ści i pomocy finansowej ze strony: p. 
Stanisława Miazgi (Przedsiębiorstwo 
Budowlane),  p. Zbigniewa Bajrakow-
skiego i p. Krystiana Bajrakowskiego 
(Szkoła Jazdy „Tosca”), Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Wałbrzychu, Urzędu Miasta i Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżoniowie 
oraz Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Bielawie.

Opracowała Krystyna Grzyb

W 2012 r. przypada 15. 
rocznica śmierci Agnieszki 
Osieckiej. Właśnie dlatego kwiet-
niowe (26.04.12) spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki (DKK) 
poświęcono wspomnieniom tej 
wyjątkowej i niezapomnianej au-
torki.

Wybitna poetka i pisarka 
(m.in. „Szpetni czterdziestolet-
ni”, „Rozmowy w tańcu”, „Gale-
ria potworów”) w naszej pamię-
ci pozostanie przede wszystkim 
jako genialna autorka tekstów. 
Pozostawiła po sobie ponad 
dwa tysiące piosenek. Któż nie 

pamięta „Małgośki”, „Polskiej 
Madonny”, ”Niech żyje bal”, 
„Piosenki o okularnikach” i wie-
lu, wielu innych. Osiecka współ-
pracowała z najlepszymi, m.in. 
z: Katarzyną Gärtner, Sewery-
nem Krajewskim, Magdą Umer 
i Marylą Rodowicz. Sukces za-
wodowy, niestety, nie przełożył 
się na życie osobiste. Trudne 
relacje z mężczyznami, skom-
plikowany związek z córką, a 
przede wszystkim choroba al-
koholowa, z którą się zmagała, 
kładły się cieniem na prywat-
nym życiu wrażliwej Agnieszki 
Osieckiej.

Poetka pozostawiła po so-
bie jakże cenną spuściznę, któ-
rą zajmuje się założona przez 
jej córkę, Agatę Passent, Funda-
cja Okularnicy. Teksty Agnieszki 
Osieckiej, tak mądre i ponadcza-
sowe, będą cieszyły kolejne po-
kolenia.

Ostatnie spotkanie, jak za-
wsze, upłynęło w bardzo miłej at-
mosferze, a wyjątkowym akcentem 
były życzenia urodzinowe dla jed-
nej z klubowiczek. 

Izabela Fiedler

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

Pamiętajmy o Osieckiej

od lewej: Elżbieta Błachut, Maria Siewruk, Izabela Fiedler, 
jubilatka Małgorzata Greiner, Urszula Ubych, Anna Mroczek, Anna Kot
autor zdjęcia: Barbara Pachura
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W czwartek 12 kwietnia na 
zaproszenie dyrektorki Małgorza-
ty Domagały i nauczycielki Jo-
lanty Kasicy z Ekologicznego 
Przedszkola Niepublicznego (EPN) 
grupę „Śmieszki” odwiedzili nie-
codzienni goście: dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
dr Rafał Brzeziński i bibliotekarka 
Działu Dziecięco-Młodzieżowego 
Jolanta Matuszczak. Było to już 
drugie spotkanie z cyklu „Z książką 
z biblioteki”.

Na początku dzieci przywita-
ły się z przybyłymi gośćmi piosenką 
„Na przywitanie” według Klanzy. Na-
stępnie dr Rafał Brzeziński pokazał 
„Śmieszkom” przyniesione z biblio-
teki książki i przeczytał jedną z nich 
zatytułowaną Franklin ma zły dzień. 
Maluszki słuchały bajki w wielkim 
skupieniu, a potem odpowiada-
ły na pytania. Nauczycielka Jolan-
ta Kasica wprowadziła przerywnik 
- masaż relaksacyjny pt. „Piszemy 
list do babci”. Śmiechu przy tym 
było co niemiara. Potem do czyta-
nia przystąpiła bibliotekarka Jolan-
ta Matuszczak. Przyniosła ze sobą 

pięknie ilustrowaną książeczkę na-
pisaną przez Wiesława Drabika pt. 
Niesforna gąska. Podczas czytania 
pokazywała przedszkolakom kolo-
rowe, „słodkie” ilustracje i prowadzi-
ła z nimi krótką rozmowę na temat 
przeczytanego fragmentu opowie-
ści. Dzieci były zachwycone wysłu-
chanymi bajeczkami  i dobrze się 
czuły w „magicznym świecie bajek”.

Na zakończenie spotkania 
zaśpiewały wesołą piosenkę zaty-
tułowaną „Książeczki – bajeczki” i 
podarowały zaproszonym gościom 
laurki i piękne kolorowe serdusz-
ka. Ucieszyły się z ponownej wi-
zyty w ich przedszkolu, na kolej-
nym, cyklicznym, comiesięcznym 
spotkaniu „Z książką z biblioteki”. 
Przed wyjściem bibliotekarka Jo-
lanta Matuszczak i dr Rafał Brze-
ziński zachęcili przedszkolaków do 
przyjścia do Działu Dziecięco-Mło-
dzieżowego MBP wraz z opiekun-
ką grupy – Jolantą Kasicą, jak rów-
nież z rodzicami po bajeczki, które 
dostarczą im moc niesamowitych i 
niepowtarzalnych wrażeń.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna

Z książką z biblioteki

26 kwietnia odbyło się ko-
lejne spotkanie w ramach cyklu 
„Bez emocji ani rusz!” z uczniami 
kl. IV-V ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego oraz 
nauczycielkami Justyną Paw-
łowską i Dorotą Wanszewicz. W 
dziale dziecięco-młodzieżowym 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przywitała uczestników 
bibliotekarka Jolanta Pawlak i 
rozpoczęła rozmowę na temat 
strachu. W małym gronie udało 
się każdemu przedstawić swoje 
zdanie o tym, czego się boi i jak 
odczuwa strach. Rysunki przed-
stawiające stracha na wróble po-
mogły dzieciom zrozumieć, że 
to co wygląda na straszne, wca-
le takie nie musi być. „Gdy was 
kiedyś STRACH zaskoczy, pa-
miętajcie wtedy, że STRACH ma 
często wielkie oczy, więc wystar-
czy przymknąć je”. 

Wykonaliśmy zabawę z 
rozszerzaniem i przymrużaniem 
oczu. Oskar razem z panią Justy-
ną przeczytali wiersz „Strrrach” 
Tadeusza Rossa a później ucznio-

wie wykonali swój rysunek stra-
cha na wróble. Spotkanie wypeł-
nione było różnymi ćwiczeniami 
rysunkowymi i dzieci bardzo do-
brze kojarzyły momenty straszne 
pojawiające się np. podczas bójki, 
krzyku, występku, ucieczki, zagu-
bienia. 

Bibliotekarka przeczytała 
opowieść „Strach ma wielkie oczy”. 
Mały kruk Skarpetka powiedział z 
wielką pewnością siebie, że kto się 
boi, ten jest głupi, a już wieczorem, 
w swoim zacisznym gnieździe, 
przeraził się nagle, kiedy usłyszał 
jakieś podejrzane szmery. Zapa-
lił światło, założył urządzenia alar-
mowe, ale strach nie opuszczał go 
ani na chwilę. Skarpetka poleciał, 
więc do przyjaciół, szukając u nich 
po kolei schronienia. Dlaczego tak 
trudno przyznać się do strachu, do 
słabości. Warto dzieciom powie-
dzieć, że słabość, to codzienność. 
Na zakończenie spotkania doszli-
śmy wspólnie do wniosku, że to nic 
złego, nic wstydliwego bać się tro-
chę. 

  Jolanta Pawlak

„Strach ma wielkie oczy”

Na zaproszenie bibliotekarki 
Jolanty Pawlak z działu dziecięco-
-młodzieżowego Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie dzieci z 
Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubu-
sia Puchatka” uczestniczyły w spotka-
niach „Wiosenny spacer do biblioteki” 
oraz „Na łące jest kwiatów tysiące”. 
17 kwietnia dzieci z grupy „Prosiacz-
ków” dowiedziały się, że miesiąc 
kwiecień jest kwiaciarzem i „siedzi 
cały w kwiatach i w bukiety wstążki 
wplata”.  Przedszkolaki chętnie mówi-
ły o barwach wiosny, pracy w ogródku 
i wiosennych porządkach.  Rozbawi-
ła wszystkich przygoda z rannym my-
ciem Ekonieboraka, który zapominał 
zakręcać kran z wciąż i wciąż lejącą 
się wodą. Dzieci uczą się dbać o przy-
rodę i chętnie opowiadały o oszczę-
dzaniu wody czy zbieraniu zużytych 
baterii. Malowanki z kwiatami ukaza-
ły bogactwo w świecie kwiatów. Na 
zakończenie bibliotekarka przeczyta-
ła fragmenty książeczki „Pelargonka” 
Niki Jabłonowskiej.  Bohaterowie tej 
ciepłej historyjki: Agniesia, pan Pies i 
Pelargonka bardzo spodobali się pię-
cio- i sześciolatkom, którzy poprosili o 
pożyczenie książeczki do przedszko-
la. Życzenie zostało spełnione. Dzię-
kujemy „Prosiaczkom” i nauczycielce 
Renacie Majcher za radosny udział 
w spotkaniu „Wiosenny spacer do bi-
blioteki”. 

20 kwietnia dzieci z grupy 
„Tygrysków” na wstępie wysłucha-
ły wiersz „Na łące” Eli Pasławskiej 
o tym, że na łące można spotkać 
kwiatów, ssaków, owadów tysiące.  
Podczas rozmowy o wiosennej po-
rze roku dzieci dzieliły się wiedzą o 
kwiatach, które można spotkać na 
łące, w lesie oraz ogródku. Malu-
chy miały za zadanie rozpoznać lub 
opisać wizerunek kwiatu. Wśród 21 
kwiatów nieznane dzieciom okaza-
ły się: aster, gerber, kalia, mimoza. 
Mało, prawda! Podczas spotkania 
nie zabrakło czasu na przegląd 
książek z zakresu edukacji przy-

rodniczej.  Trzy- i czterolatki po-
znały jak można ładnie przedsta-
wić piękno kwiatów na fotografii 
lub ilustracji. Nauczycielka Elżbieta 
Stiepańczuk obiecała, że zapozna 
dzieci ze światem ziół. Pożyczone 
zostały tytuły: „Mój pierwszy zielnik” 
Ilka Sokolowski i Claudia Toll, „Ład-
ne ziółka” Włodzimierz Scisłow-
ski, „Pracowite listeczki” Katarzy-
na Nowak. Pozdrawiamy małych 
znawców kwiatów i ich opiekunkę 
Elżbietę Stiepańczuk i serdecznie 
dziękujemy za „kwiatowe” spotka-
nie w bibliotece. 

  Jolanta Pawlak

Wiosenny spacer do biblioteki

18-19 kwietnia nasza 14 oso-
bowa grupa wokalistów wyjechała 
na Ogólnopolski Festiwal Piosenek 
Majki Jeżowskiej „Rytm i melodia 
2012” do Radomia.  Już od kilku 
lat bierzemy udział w tym konkur-
sie i zawsze mile go wspominamy 

i chętnie wracamy. W tym roku do 
festiwalu przystąpiło prawie 100 
wykonawców, a ich występy oce-
niało jury złożone ze znakomitych 
muzyków, min.: Szymona Wydry, 

no i oczywiście Majki Jeżowskiej. 
Jurorzy mieli ciężki orzech do zgry-
zienia, bo poziom we wszystkich  
czterech kategoriach był bardzo 
wysoki.  Nasi wokaliści wspania-
le wystąpili i urzekli jurorów. Majka 
Jeżowska wiele razy podkreślała 
nasze znakomite przygotowanie, 
spontaniczność i talent. 

 Nagrody otrzymali: w I kat. 
- II m-ce Agnieszka Letniowska, w 
kat. II - 

III m-ce Natalia Skwarek 
(oraz nagrody otrzymały Weronika 
Makowska i Patrycja Czyżewska 
za wspaniały występ taneczny), w 
kat. IV - I m-ce Emilia Hamerlik, wy-
różnienia: Karolina Łopuch i Wero-
nika Krystek.

Rytm i Melodia 2012

Już po raz trzeci w tym roku 
szkolnym, w Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie odbyły się zawody lekkoatletycz-
ne. We wrześniu odbył się Gimnazjal-
ny Mityng Lekkoatletyczny z okazji 
otwarcia boiska do lekkiej atletyki na 
terenie szkoły. W marcu odbyły się 
VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu w 
Skoku Wzwyż. 

20 kwietnia bieżnia w Gimna-
zjum nr 1 była miejscem rozgrywania 
I Powiatowego Mityngu Sprinterskie-
go o Puchar Starosty Dzierżoniow-
skiego. Organizatorami zawodów 
byli: Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Sta-
rostwo Powiatowe w Dzierżonio-
wie, ULKS ,,MUFLON” Bielawa, PZ 
LZS Dzierżoniów. W zawodach wzię-
ło udział 108 uczniów (47 dziewcząt i 
61 chłopców) z 7 szkół podstawowych 
(ZSSS w Dzierżoniowie, SP 1 w Pie-
szycach, SP 2 w Pieszycach, ZSP w 
Mościsku, ZSP w Grodziszczu, SP 4  

w Bielawie i ESP 7 w Bielawie). Rywa-
lizacja odbywała się w dwóch konku-
rencjach: bieg na 60 m i sztafeta 6 x 
120 m. Podczas zawodów prowadzo-
na była również klasyfikacja punktowa 
o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego. 
Zawody rozpoczęły się od startów w 
biegu na 60 m. Zawodnicy startowali w 
seriach po 3 osoby, a zwycięzca każdej 
serii awansował do kolejnej rundy, aż 
do rozstrzygającego biegu finałowego. 
Najlepsi w tej konkurencji musieli więc 
przebiec dystans trzykrotnie, z coraz 
lepszymi przeciwnikami. Emocje pod-
czas biegów były ogromne, a doping 
na stadionie był bardzo głośny. 

Medalistki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych dziewcząt.

Rocznik 2001: 1. Dąbrow-
ska Małgorzata – ZSP Mościsko, 2. 
Derdowska Stella –SP 4 Bielawa, 3. 
Moździerz Roksana - SP 2 Pieszyce

Rocznik 2000: 1. Zimnowoda 
Karolina – SP 1 Pieszyce, 2. Rumin 
Magdalena - SP 4 Bielawa, 3. Wróbel 
Martyna – SP 4 Bielawa

Rocznik 1999: 1. Rak Justyna 
– SP 4 Bielawa, 2. Listwan Marcelina 
– SP 1 Pieszyce, 3. Łyżwa Justyna – 
ZSSS Dzierżoniów

Medaliści w poszczególnych 
kategoriach wiekowych chłopców.

Rocznik 2001: 1. Paszkowski 
Bartosz – ESP 7 Bielawa, 2. Mróz 
Mateusz – SP 4 Bielawa, 3. Zemanek 
Jakub – ESP 7 Bielawa

Rocznik 2000: 1. Korzeniowski 
Marek – SP 1 Pieszyce, 2. Jankowski 
Damian – SP4 Bielawa, 3. Ligęza Jan 
– ZSSS Dzierżoniów

Rocznik 1999: 1. Siwek Mate-
usz – SP 4 Bielawa, 2. Bagiński Ni-
klas – SP 1 Pieszyce, 3. Postrożny 
Karol – ESP 7 Bielawa

Najlepsze czasy uzyskane 
przez wszystkich startujących oraz 
zdjęcia z zawodów można zobaczyć 
na stronie Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie http://www.gim1bielawa.co.nr/  i 
Powiatowego Zrzeszenia LZS http://
lzsdzierzoniow.pl/ . 

Największe emocje dostarczył 
jednak bieg sztafetowy. Kolejność 
zmieniała się prawie na każdej zmia-
nie, a różnica między 1 i 5 miejscem 
to zaledwie 3 sek. Ostateczna kolej-
ność to: 1. SP 4 Bielawa – 2:07:76, 2. 
ESP 7 Bielawa – 2:08:56, 3. ZSP Mo-
ścisko – 2:09:99, 4. SP 1 Pieszyce – 
2:10:64, 5. SP 2 Pieszyce – 2:10:97, 
6. ZSSS Dzierżoniów – 2:17:24, 7. 
ZSP Grodziszcze – 2:26:08.

Klasyfikację punktową, Puchar 
Starosty Dzierżoniowskiego i tytuł 
„najszybszej” szkoły podstawowej 
zdobyła zdecydowanie SP 4 w Bie-
lawie. Dalsza kolejność to: 2. SP 1 
Pieszyce, 3. ZSP Mościsko, 4. ESP 
7 Bielawa, 5. ZSSS Dzierżoniów, 6. 
SP 2 Pieszyce, 7. ZSP Grodziszcze.

Organizatorzy zawodów dzię-
kują wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom  za uczestnictwo i zaan-
gażowanie. Mamy przekonanie, że tak 
duża frekwencja jest oznaką zapotrze-
bowania na takie imprezy sportowe i 
dołożymy wszelkich starań, aby Mityng 
Sprinterski stał się cykliczną imprezą 
sportową w powiecie dzierżoniowskim. 

I Powiatowy Mityng Sprinterski o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego
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W sumie piękna, inteligent-
na i atrakcyjna, ale niech tylko ja-
kieś zombi pojawi się na trawniku 
to.. nie ma zmiłowania. „Perfect ho-
usewife” to najlepszy film tegorocz-
nego, trzeciego już, Festiwalu Nie-
zależnych Filmów Fantastycznych 
i Horrorów. Zanim rozpoczęły się 
prezentacje konkursowe, amatorzy 
filmu spotkali się na warsztatach fil-
mowych prowadzonych przez Ada-
ma Kwiatka, montażystę głośne-
go filmu „Obława”. W sobotę rano 
młodzi miłośnicy sagi STA WARS 
mogli bawić się w „galaktyczne” za-
bawy przygotowane przez Polski 
Garnizon Legionu 501. Ci miłośni-
cy „Gwiezdnych wojen” przez dwie 
godziny zabawiali małych bielawian 
na sali gimnastycznej w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7. Kie-
dy deszcz, przestał padać na Placu 
Wolności, spotkało się kilkadziesiąt 
osób uczestnicząc w zabawie cha-

rakteryzatorskiej. Każdy kto chciał 
mógł mieć wykonaną charakteryza-
cję w stylu „horror”, a potem, pod 
wodzą Legionu 501, przeszli do 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki gdzie oficjalnie festiwal otworzy-
li z-ca burmistrza Mariusz Pach 
wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Leszkiem Stróżykiem.

Do konkursu zgłoszono po-
nad 50 filmów, z tego przyjęto 
23 obrazy. Filmy oceniało jury w 
składzie: przewodniczący Ceza-
ry Harasimowicz (scenarzysta), 
sekretarz Krzysztof Spór (z -ca re-
daktora nacz. STOPKLATKI ), akto-
rzy Jarosław Boberek ( uznany za 
najlepszego aktora dubbingowego 
w Polsce) i Grzegorz Mostowicz 
Gerszt oraz krytyk, dziennikarz, 
publicysta i twórca programów kul-
turalnych Kamil Śmiałkowski. W 
podsumowaniu jury podkreśliło 
szeroką różnorodność i jakość fil-
mów. I trzeba przyznać, że wśród 
filmów były  produkcje typowo ama-
torskie, produkcje studentów szkół 
filmowych, jak i filmy zrealizowane 
komercyjnie, w których grali akto-
rzy z kinowych i szklanych ekranów 
(Weronika Rosati, Cezary Pazura, 
Agnieszka Sienkiewicz. Maciej Do-

rociński, Mariusz Bonaszewski). W 
niedzielne popołudnie zapadł jed-
nak wyrok i nagrody zostały rozda-
ne.

Jury przyznało w konkursie 
głównym eFHa Festiwal: I miej-
sce filmowi ”A perfect house-
wife”  reż. Grzegorz Caputa, II 
miejsce filmowi „Pióro” reż. Wie-
sław Zieliński, III miejsce filmo-
wi „Leśne doły” reż. Sławomira 
Kulikowskiego, wyróżnienie spe-
cjalne filmowi „Granice wytrzy-
małości” reż. Paweł Palenica, 
wyróżnienie specjalne filmowi 
„Lord Vader na emeryturze” reż. 
Michał Paszczyk, wyróżnienia fil-
mom: „Zwiastun LARPA”  reż. 
Dominik Wawrzyniak, „Szkolna 
wycieczka i niebywale realistycz-
ny koszmar wychowawcy” reż. 
Daniel Kucharski, „Winda” reż. 
Sebastian Kwidziński, w konkurs 
Fantastycznie Nakręcone Sło-

wa jury nie przyznało I miejsca, 
II miejsce i kwotę 1000 zł filmowi 
„Serce Teściowej” w reż. Patryka 
Jurka za wyróżnienie - nagroda 
rzeczowa - filmowi „Czarne mo-
tyle” w reż. Anny Mrożek, wyróż-
nienie - nagroda rzeczowa - fil-
mowi „Veto” w reż. Radosława 
Staszewskiego

Organizatorzy pragną po-
dziękować współorganizatorom: 

Bielawskiej Agencji Rozwoju Lo-
kalnego , portalowi STOPKLATKA, 
wydawnictwu FABRYKA SŁÓW 
oraz wszystkim patronom medial-
nym oraz sponsorom bielawskim 
pizzeriom: CHILI i ITALLY oraz piz-
zerii RABARBAR za ufundowanie 
nagrody dla publiczności. 

Festiwal, choć raczkuje, staje 
się ważnym punktem roku festiwa-
lowego w Polsce. Jurorzy podkre-
ślili dobrą organizację oraz wska-
zali kilka elementów, które można 
rozszerzyć i dopracować żeby for-
muła „eFHa Festiwal” była lepsza 
zarówno dla twórców jak i dla wi-
dzów. Organizatorzy bacznie przy-
słuchują się wszelkim uwagom i w 
każdej kolejnej edycji nanosić po-
prawki i poszerzać ofertę festiwa-
lową. Ten festiwal, jak zauważył 
Cezary Harasimowicz, jest o tyle 
ważny, żeby polskie kino gatunko-
we, które nie jest hołubione przez 
„filmowy światek”, wiedziało, że 
jest na nie popyt i czekają na nie 
widzowie. Zwycięzcom gratulujemy 
i mamy nadzieję, że na przyszło-
roczny festiwal pojawi się jeszcze 
więcej fantastyki i horroru.

MORDERCZA GOSPODYNI ZWYCIĘŻA
W rozegra-

nym w sobotę 21 
kwietnia meczu 2. 
kolejki PLFA I dru-
żyna Zagłębie Ste-
elers Interpromex 
pokonała zespół 

Bielawa Owls 19:30. 
Sowy i Hutnicy spotkali się ligo-

wo dwukrotnie. W 2009 roku, w Bę-
dzinie triumfowali gospodarze poko-
nując Owls 28:15. Dwa lata później, 
w zeszłym sezonie, Sowy odegra-
ły się odnosząc na własnym terenie 
zwycięstwo 21:0.

Sobotni, pierwszy w tym se-
zonie dla obu drużyn mecz rozpo-
czął się bardzo dobrze dla gospoda-
rzy. Już w pierwszej kwarcie Steelers 
zdobyli przyłożenie po znakomitej ak-
cji obronnej Marcela Kramarczyka, 
który przechwycił podanie rozgrywa-
jącego bielawian i przebiegł z piłką 
prawie całe boisko.

Niedługo później formacja 
obrony Hutników znowu dała się we 
znaki gościom, których gracz został 
powalony z futbolówką we własnym 
polu punktowym. Po pierwszej kwar-
cie gospodarze prowadzili 9:0. W 
drugiej do pracy zabrała się formacja 
ataku. Najpierw efektownym zagra-
niem popisał się duet Michał Krzelow-
ski - Mariusz Ostapowicz. Niedługo 
później, jedna z następujących se-
rii ofensywnych Hutników zatrzyma-
ła się w okolicach 13. jarda od pola 
punktowego rywali. Skutecznie z pola 
kopnął Dominik Sikora. 

Gdy wydawało się, że biela-
wianie zejdą na przerwę z zerowym 
dorobkiem punktowym, na raptem 2 
sekundy przed końcem drugiej kwar-
ty precyzyjnym podaniem popisał się 
rozgrywający gości Mateusz Morasz. 
Piłkę złapał Marcin Kochanowski i 
zdobył 6 punktów. 

W drugiej połowie gra się wy-
równała. Kontuzjowanego rozgrywa-
jącego Owls Mateusza Morasza za-
stąpił doświadczony Andrzej Myszka. 
Gra górą przyjezdnych zaczęła się 
układać lepiej. Zgromadzeni na Sta-
dionie Sarmacji w Będzinie kibice zo-
baczyli w dwóch ostatnich częściach 
gry raptem jedno przyłożenie. Po to-
uchdownie biegowym Sowy zbliżyły 
do Hutników na 6 punktów. Nie były 
jednak w stanie do ostatniego gwizd-
ka zniwelować tej przewagi i gospo-
darze wygrali mecz 19:13.

- Jestem bardzo zadowolony 
z gry naszej formacji obrony. Nieste-
ty nie popisała się dzisiaj ofensywa i 
nad tym aspektem gry musimy moc-
no pracować – skomentował Szymon 
Widera, prezes Zagłębie Steelers 
Interpromex. - Wygraną bardzo wy-
męczyliśmy, spodziewałem się dużo 
łatwiejszej przeprawy, mimo tego iż 
Sowy to bardzo dobra drużyna - do-
dał Widera.

- Bardzo podoba mi się aktu-
alny poziom PLFA I. Wygląda na to, 
że sezon będzie obfitował w zacięte 
mecze. Myślę, że w rewanżu w Biela-
wie odegramy się na Hutnikach - po-
wiedział Przemysław Klinger, prezes 
Bielawa Owls.

Wśród zwycięzców wyróżnili 
się świetnie dysponowani zawodnicy 
trzeciej linii obrony. Mateusz Kamiń-
ski przechwycił aż trzy podania roz-
grywającego drużyny rywali. Marce-
lowi Kramarczykowi ta sztuka udała 
się dwa razy. Dodatkowo był on auto-
rem najładniejszej akcji meczu.

W szeregach Sów solidnie za-
grał zmiennik na pozycji rozgrywają-
cego Andrzej Myszka. Dobrze zagra-
ła linia ofensywna. Wyróżnił się też 
wszechstronny Marcin Kochanowski, 
który prócz zdobycia dwóch przyło-
żeń zagrał też dobrze w obronie prze-
chwytując piłkę po podaniach rozgry-
wającego gospodarzy.

Zagłębie Steelers Interprom-
ex - Bielawa Owls 19:13 (9:0, 10:7, 
0:6, 0:0)

Mecz obejrzało 150 widzów.
****

Sowy zniweczyły lwią pogoń
W sobotę 5 maja w meczu trze-

ciej kolejki PLFA I drużyna Bielawa 
Owls pokonała Gliwice Lions 19:12. 
Po sobotnim spotkaniu oba zespoły 
mają po jednym zwycięstwie i jednej 
porażce w tegorocznych starciach li-
gowych.

Od początku meczu dominowali 
bielawianie, którzy byli zdeterminowani 
by przed własną publicznością zrewan-
żować się za porażkę 13:19, której dwa 
tygodnie temu doznali w Będzinie.

Formacja ataku Sów systema-
tycznie zdobywała kolejne pierwsze 
próby, przede wszystkim, dzięki zna-
komitej postawie skrzydłowego Mar-
cina Kochanowskiego, który często 
pojawiał się też na pozycji running 
backa. Jego efektowne rajdy, okraszo-
ne licznymi popisowymi unikami przy-
nosiły gospodarzom wiele jardów.

Pierwsza seria ofensywna nie 
przyniosła jednak przyłożenia. Bie-
lawianie dotarli do 20. jarda od pola 
punktowego Lwów, ale w trzech za-
graniach nie byli w stanie zdobyć ko-
lejnej pierwszej próby. Skutecznym 
kopnięciem z pola popisał się jednak 
Tomasz Mieczkowski. Niedługo póź-
niej Owls prowadzili już 9:0, gdy po-
danie Matuesza Morasza na efek-
towne, bo aż 59-jardowe przyłożenie 
zamienił Krzysztof Pawlaczek. Takim 
wynikiem zakończyła się pierwsza po-
łowa. W trzeciej części gry ponownie 
błysnął Mieczkowski. Tym razem zna-
komicie zagrał w obronie odzyskując 
piłkę wybitą quarterbackowi rywali. Po 
43-jardowej akcji powrotnej, a chwilę 
później skutecznym podwyższeniu za 
jeden punkt, wyprowadził bielawian na 
16-punktowe prowadzenie.

Na początku ostatniej kwar-
ty meczu różnica między Sowami i 
Lwami powiększyła się o kolejne trzy 
oczka. Jeszcze raz skutecznie do 
bramki kopnął wszechstronny Miecz-
kowski. Dzięki temu zagraniu rywale 
potrzebowali aż trzech przyłożeń by 
wyjść na prowadzenie. Gliwiczanie nie 
złożyli jednak broni i kilka chwil później 
Paweł Herman zdobył pierwsze punk-
ty dla gości. Dobra postawa formacji 
obrony Lwów pozwoliła zatrzymać ko-
lejną serię ataku gospodarzy. Kolejny 
ofensywny drive Lions zakończyli dru-
gim przyłożeniem. Tym razem, na mi-
nutę przed końcem meczu, efektowną 
akcją biegową popisał się Tomasz So-
boń. Po touchdownie, który zmniejszył 
prowadzenie rywali do 7 punktów gli-
wiczanie zdecydowali się na próbę od-
zyskania piłki po wykopie. Goście byli 
bardzo bliscy odzyskania futbolówki, 
jednak ta, nieszczęśliwie dla nich wy-
padła poza linię boczną. Dzięki temu 
Sowy mogły dokonać dzieła i obronić 
jednoprzyłożeniową wygraną.

- Takie mecze muszą podobać 
się kibicom. Potwierdzam w całej roz-
ciągłości to, co po meczu ze Steelers 
powiedział prezes naszego klubu Prze-
mysław Klinger - liga jest bardzo wy-
równana - skomentował Paweł Sołty-
siak, trener Bielawa Owls. - W drugiej 
połowie na boisku pojawili się zmienni-
cy i rywale niestety zaczęli nas gonić. 
Wtedy na murawę powrócili gracze 
pierwszego składu. Nasza ofensywa 
zbijała cenne sekundy z zegara me-
czowego. Jestem bardzo zadowolony 
z postawy naszej formacji obrony. Mu-
simy za to nadal mocno pracować nad 
wykorzystaniem naszego potencjału 
ofensywnego - dodał Sołtysiak.

Wśród Sów najjaśniejszą po-
stacią był brylujący w ataku Marcin 
Kochanowski. Znakomicie zagrał też 
Tomasz Mieczkowski, który zdobył 
łącznie 13 z 19 punktów uzbieranych 
przez Owls.  W szeregach pokona-
nych wyróżnił się running back, we-
teran Tomasz Grabas. Jeszcze rok 
temu występował on w szeregach 
pierwszoligowej drużyny AZS Silesia 
Miners. 

Bielawa Owls - Gliwice Lions 
19:12 (0:0, 9:0, 7:0, 3:12)

Mecz obejrzało 600 widzów.
*****

Polska Liga Futbolu Amerykań-
skiego (PLFA)

PLFA została powołana do ży-
cia w 2006 roku. W pierwszej edycji 
ogólnopolskich rozgrywek ligowych 
wystąpiły 4 kluby W sezonie 2012 
w szranki PLFA stanęło 38 drużyn, 
które występują w Toplidze, PLFA I, 
PLFA II i PLFA 8. Kulminacją sezonu 
będzie VII SuperFinał, który 15 lipca 
2012 r. zostanie rozegrany na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. 

*****
Aktualne informacje, wyniki, ta-

bela oraz relacje ze spotkań znajdują 
się na stronie www.plfa.pl

Hutnicy obronili Będzin

W dniach 28 – 29 kwietnia na 
pływalni Aquarius w Bielawie odbyły 
się „IX Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w Pływaniu 
w kategorii Masters o Puchar Bur-
mistrza Bielawy”. Zawody otworzy-
li: Leszek Stróżyk - przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, Mariusz 
Pach - zastępca Burmistrza Biela-
wy oraz Ewa Zalewska - dyrektor 
OSiR w Bielawie życząc zawodnikom 
osiągnięcia jak najlepszych wyników 
sportowych, a wszystkim dobrej za-
bawy i niezapomnianych wrażeń. 

Po oficjalnym otwarciu zwodów 
swoje umiejętności zaprezentowały 
nasze synchronii. Jak zwykle pokaz 
dziewcząt był przyjęty gorącymi bra-
wami . Po zakończeniu części arty-
stycznej rozpoczęły się zawody. 

W mistrzostwach wystartowało 
125 zawodników (37 kobiet i 88 męż-
czyzn) zrzeszonych w 22 klubach ma-
sters: Astoria Bydgoszcz, Delfin Ino-
wrocław, Grot Koziegłowy, KP Masters 
Bolesławiec, KP Masters Polkowice, 
KS Rekin Świebodzice, KS Warta Po-

znań, KS Niezrzeszeni.pl, MASTERS 
Korona Kraków, MASTERS Opole, 
MASTERS Szczodrochowo, MOSiR 
Częstochowa, MUKP Just Swim Je-
lenia Góra, Niezrzeszony, Orka Ma-
sters Radlin, Redeco Wrocław, Steef 
Wrocław, Ubot Masters Kędzierzyn 
Koźle, UKS Trójka Oborniki, Weteran 
Zabrze, WMT Warszawa i Aquarius 
Masters Bielawa.

Pływacy rywalizowali w 25 kon-
kurencjach w poszczególnych kate-
goriach wiekowych na dystansach 
50m, 100m i  200m.  W tym roku po 
raz kolejny w Bielawie padł nieofi-
cjalny rekord Polski, uzyskał go 
Leszek Madej z WMT Warszawa, w 
kategorii wiekowej 50-54 lat na dy-
stansie 200 m stylem dowolnym z 
czasem 2:10:74 sek. Wielu zawodni-
ków i zawodniczek poprawiało swoje 
rekordy życiowe. Najstarszą zawod-
niczką zawodów była 84 letnia Wa-
cława Wilczyska z Asturii Bydgoszcz 
a najstarszym zawodnikiem  Euge-
niusz Panicz z Dzierżoniowa, który 
liczy 83 lata. 

„IX   Międzynarodowe Mistrzostwa  Dolnego  Śląska w Pływaniu 
w kategorii Masters o Puchar Burmistrza Bielawy”

Bielawski Aquarius Masters Bie-
lawa  reprezentowało 25 pływaków. 
Nasi Mastersi zdobyli w sumie 55 me-
dali, w tym 26 złotych, 18 srebrnych i 11 
brązowych  i  zajęli pierwsze miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. Drugie wywal-
czyli pływacy z KS Masters Polkowi-
ce zdobywając 43 medale (22,14,7), 
a trzecie miejsce zawodnicy z Orka M 
Radlin - 50 medali (19,17,14).

Puchar Burmistrza Bielawy w 
sztafecie 4 x 50m z czasem 1:56:56 
zdobyli pływacy z MUKP Jele-
nia Góra, drugie miejsce z czasem 
2:00:41 zajęła sztafeta Aquarius Ma-
sters Bielawa 1, a trzecie sztafeta 
ORKA M. Radlin 1- czas 2:13;76.  

Zawodnicy zajmujący miejsca I - 
III otrzymali medale oraz dyplomy, a zwy-
cięzcy sztafet za miejsca I - III  puchary.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my zwycięstw i pobitych rekordów życio-
wych oraz dziękujemy za dostarczone 
emocje sportowe. Do zobaczenia za rok.

Pełne wyniki dostępne na stro-
nie internetowej www.osir.bielawa.pl

Czesław Szewczyk
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Na bielawskim rynku po raz 
kolejny odbyły się Sztafetowe Biegi 
3 Maja o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy. Celem 
imprezy było upamiętnienie Świę-
ta Konstytucji 3 Maja oraz propa-
gowanie wśród dzieci i młodzieży 
biegania, jako najprostszej i naj-
skuteczniejszej formy aktywności 
ruchowej. Honorowym starterem 
był Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Pan Leszek Stróżyk. 

O godz.9.30 biegiem katego-
rii open swoją rywalizację rozpo-
częły dzieci klas I-III. Dzieci z klas 
I miały  do pokonania  1 okrążenie, 
klasy II – dwa okrążenia a  młodzi 
zawodnicy z klas III – trzy okrąża-
nia.

W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli:
Klasy I:
1. Mateusz Wawrowski - Szkoła  
Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi
2. Kamil Mazur  - Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa  nr 7
2. Oskar Ewulun  - Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa  nr 7
3. Piotr Kończak  - Szkoła Podsta-
wowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Klasy II
1. Krzysztof  Jadwinczyn - Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa  nr 7
2. Magda Hołub - Szkoła  Podsta-
wowa nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi

3. Justyna Maziarz - Szkoła  Pod-
stawowa nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi
3. Grzegorz Gendulski   - Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa  nr 7
Klasy III
1. Oliwia Silny - Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
2. Dawid Cała  - Szkoła  Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
3. Dawid Mielnik  - Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa  nr 7

O godz. 10.00 wystartowa-
ły sztafety szkół podstawowych. 
Sztafety składały się z 12 uczniów 
klas od I do VI. Zawodnicy z klas 
I-III mieli do pokonania jedno okrą-
żenia rynku, natomiast starsi tj. z 
klas IV-VI jedno duże okrążenie (pl. 

Sztafetowy  Bieg  3 Maja

Wolności, ul. Piastowska, ul. Ko-
pernika, Pl. Wolności).

Zwyciężyła I sztafeta ze 
Szkoły  Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi przed szta-
fetą  z Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej  nr 7, trzecie miejsce 
zajęła II sztafeta ze Szkoły  Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi.

Na zakończenie sportowej ry-
walizacji na start stanęły sztafety 
szkół gimnazjalnych. Po pasjonują-
cej walce zwyciężyła sztafeta  Gim-
nazjum nr 2, przed sztafetą Chro-
brego z  Gimnazjum nr 5, trzecie 
miejsce zajęła sztafeta z Gimna-
zjum nr 1 a czwarte sztafeta Gim-
nazjum nr 3.

Zwycięzców dekorowali: fun-
dator pucharów Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Leszek 
Stróżek, zastępca Burmistrza Ma-
riusz Pach oraz dyrektor OSiR-u 
Ewa Zalewska. 

           Czesław Szewczyk

W dniach 20-22 kwiet-
nia w Piotrkowie Trybunalskim 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
LZS w stylu klasycznym. Nasz 
klub ZKS „Bielawianka” Biela-
wa reprezentowali: Wojciech 
Janecki, Dawid Kuczyński, Re-
migiusz Wiśniewski, Bartosz 
Pestkowski, Sebastian Habas, 
Grzegorz Majkut, Patryk Sie-
radzki.

Bielawianie zajęli miejsca: 
Patryk Sieradzki - miejsce III kat. 

Patryk Sieradzki i Grzegorz Majkut 
brązowymi medalistami Mistrzostw Polski LZS w stylu klasycznym!

wag 42 kg, Grzegorz Majkut - miej-
sce III kat. wag 42kg, Sebastian 
Habas - miejsce XI kat. wag 76 kg, 
Bartosz Pestkowski - miejsce XI 
kat. wag 100 kg, Dawid Kuczyński 
- miejsce XII kat. wag 58 kg, Woj-
ciech Janecki - miejsce XIII kat. 
wag 58 kg, Remigiusz Wiśniewski 
- miejsce XVI kat. wag 66 kg.

Opiekunem zawodników jest 
Jacek Zamirski. 

Opracował Grzegorz Majkut 

19 kwietnia w Przedszko-
lu Publicznym nr 4 odbyło się 
spotkanie przedszkolaków z za-
wodnikami z Zapaśniczego  Klu-
bu  Sportowego Bielawianka Biela-
wa. Trener, pan Norbert Warchoł, 
wraz ze swym podopiecznym na 
zaproszenie nauczycielki p. Marle-
ny Rzechołki zaprezentowali pod-
stawowe ćwiczenia i chwyty, jakie 
stosuje się w brazylijskim ju-jitsu, 
które jest sztuką walki wywodzą-
ca się z tradycyjnego, japońskiego 
ju-jitsu, zapasów oraz judo. Dzieci 
miały okazję spróbować wybranych 
chwytów na macie pod czujnym 
nadzorem pana Norberta. Trener 
podkreślał również, jak ważne jest 
zdrowe odżywianie w wieku przed-
szkolnym i namawiał do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Spotkanie przedszkolaków z zapaśnikami
Było to drugie tego typu spo-

tkanie ze sportowcami. Pierwsze 
miało miejsce jesienią ubiegłego 
roku. Wtedy  przedszkolaki gościły 

zawodników Klubu Futbolu Amery-
kańskiego „Bielawa Owls”.

  Natalia Gołębiewska
 nauczycielka z PP nr 4
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01-03.06
HANS KLOSS. STAWKA 

WIĘKSZA NIŻ ŚMIERĆ 
godz. 19.00 prod. POL
Koenigsberg, 1945 rok. Hans 

Kloss (Tomasz Kot) - agent polskiego 
wywiadu o kryptonimie J-23 - wpada 
na trop skarbu zrabowanego przez 
nazistów. W intrygę zaangażowany 
jest stary znajomy Klossa - Hermann 
Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, pró-
bując pokrzyżować plany wroga, sta-
ra się ocalić z wojennej pożogi piękną 
Elzę (Marta Żmuda Trzebiatowska), 
dla której gotów będzie zaryzykować 
bezpieczeństwo swojej misji. Twórcy 
„Klossa” nie ukrywają inspiracji klasy-
ką gatunku - filmami „Tylko dla orłów”.

„WSTYD” 8-10.06.2012 od 
18 lat godz. 19:00 Anglia

Brandon (Michael Fassbender) 
30-latek, atrakcyjny singiel z Nowe-
go Jorku nie potrafi zapanować nad 
swym życiem erotycznym. Sytuacja 
jeszcze bardziej wymyka się spod 
kontroli, kiedy niespodziewanie wpro-
wadza się do niego siostra (Carey 
Mulligan). Nominowany do Złotych 
Globów, pulsujący emocjami dramat 
erotyczny Steve’a McQueena bada 
naturę seksu, bliskości i związków we 
współczesnym świecie.

kom lg

MOKiS informuje i zaprasza w czerwcu
1 – 3 Czerwca (piątek- sobota)
XXXV DNI BIELAWY – szczegóły na afiszu (ostatnia strona) 
7 czerwca (czwartek)
g.14.00 - 21.00 II FESTYN PARAFIALNY– impreza rekreacyjna or-

ganizowana przez parafię  pw. Bożego Ciała. W programie m.in. prezen-
tacje artystyczne i estradowe, konkursy fantowe, stoiska rekreacyjne, za-
bawy i inne atrakcje dla dzieci –  plac Kościelny

10 czerwca (niedziela)
ZŁOTY PAZÓR – III edycja gry terenowej - teren miasta (impreza 

przeniesiona z dnia 20 maja)
11 Czerwca (poniedziałek) 
g.11.00 – Uniwersytet III Wieku – Walne zebranie stowarzyszenia 

- Teatr-kino MOKiS
Ponadto informujemy:
REGAŁOWISKO 2012 odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Kar-

nety w promocyjnej cenie 30 zł tylko do końca lipca do kupienia na: www.
ticketpro.pl/jnp/wszystko/837125-regalowisko.html. Więcej o festiwa-
lu w następnym wydaniu WB oraz na stronie: www.regalowisko.pl

Już 1 czerwca fani muzyki 
klubowej przyjadą na Ośrodek 
Wypoczynkowy Sudety aby 
wziąć udział w kolejnej edycji 
Sudety Sound. W tym roku po raz 
pierwszy organizator czyli Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki, posta-
nowił zaprezentować szeroki wa-
chlarz muzyki klubowej.

Na scenie wystąpią nie tylko 
znani artyści ale szansę dostaną 
również muzycy młodszego poko-
lenia. Największą gwiazdą Sude-

ty Sound 2012 będzie dj Angelo 
Mike. 

Ważna informacja dla osób, któ-
re nie będą mogły przyjechać do Bie-
lawy na Sudety Sound. Cała impreza 
będzie transmitowana na żywo na 
stronie internetowej www.sudety-
sound.pl. Będzie więc można obej-
rzeć i posłuchać wszystkich koncer-
tów. Bilety w cenie 15 zł dostępne 
będą w dniu imprezy na OWW Sudety. 

Szczegółowe informacje na: 
www.sudetysound.pl

Sudety Sound - muzyka z roztańczonych gór

OSiR w Bielawie
Kalendarz imprez - czerwiec 2012r.

2-3.06.2012r. - Moto show - Obwodnica ul. Sikorskiego
16.06.2012r. - VIII Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływaniu - Pływalnia „Aquarius”
21.06.2012r. - Puchar Lata Bielawa - Aquarius - zawody pływackie.
23.06.2012r. - Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB Cross Country - Góra 
Parkowa w Bielawie.

W dniu 21 kwietnia odbył się 
XX Międzynarodowy Turniej Mło-
dzików w zapasach – styl klasycz-
ny w ramach Ogólnopolskiej Ligi 
Młodzików. Klub ZKS ,,Bielawian-
ka” Bielawa reprezentowali: Kry-
stian Adamski, Daniel Pakosz, Da-
mian Nurkiewicz, Piotr Stolarczyk, 
Sebastian Moskal, Bartosz Potyra-
ła, Piotr Iłowski, Wojciech Suchec-
ki, Antoni Suchecki.

Bielawianie zajęli miejsca: 
Piotr Stolarczyk miejsce II kat. wag 
27 kg, Krystian Adamski miejsce 

Walczyli bielawscy zapaśnicy
III kat. wag 35 kg, Sebastian Mo-
skal miejsce V kat. wag 50 kg, Piotr 
Iłowski miejsce V kat. wag 42 kg, 
Wojciech Suchecki  miejsce V kat. 
wag +60 kg, Daniel Pakosz miejsce 
VII kat. wag +60 kg, Bartosz Poty-
rała miejsce VII kat. wag 32 kg, An-
toni Suchecki miejsce XII kat. wag 
38 kg, Damian Nurkiewicz miejsce 
XVII kat. wag 47 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Mate-
usz Zamirski, Grzegorz Pakosz, Ar-
kadiusz Suchecki , Marcin Kujawa.

Opracował Grzegorz Majkut 

Bezpieczne wakacje 
ze Strażą Miejską

Rozpoczęła się kolejna edycja 
programu edukacyjnego Straży Miejskiej 
Bielawy pod hasłem „Bezpieczne waka-
cje 2012”. Kampania informacyjna, która 
trwa od 21 maja do 22 czerwca, skiero-
wana jest do bielawskich przedszkola-
ków oraz uczniów szkół podstawowych.

Strażnicy z programem „Bezpiecz-
ne wakacje 2012” pojawią się w każdym 
przedszkolu i każdej podstawówce. Funk-
cjonariusze opowiedzą najmłodszym 
m.in. jakie niebezpieczeństwa mogą cze-
kać na dzieci podczas letniego wypoczyn-
ku, a także w jaki sposób bezpiecznie ba-
wić się nad wodą, w górach i lesie. Dzieci 
dowiedzą się również co zrobić gdy zaata-
kuje agresywny pies oraz w jaki sposób 
można przewidywać pewne zagrożenia. 

„Bezpieczne wakacje 2012” 
jest kolejnym programem eduka-
cyjnym przygotowanym w tym roku 
przez Straż Miejską. Wcześniej straż-
nicy spotykali się z uczniami w ra-
mach akcji „Edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży - segregacja odpa-
dów”. Strażnicy tłumaczyli najmłod-
szym dlaczego tak istotna jest segre-
gacja odpadów i dlaczego warto dbać 
o środowisko naturalne. 

  Łukasz Masyk

14 kwietnia zakończył się w Warszawie Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki TEN TON 2012. W tym roku wykonawcy musieli zmierzyć się z re-
pertuarem Grażyny Łobaszewskiej, kompozytorki i autorki wielu śpiewa-
nych przez siebie utworów. Fenomen ponadczasowości tej Artystki tkwi 
w Jej ogromnym talencie, silnej osobowości, wielkiej wrażliwości, a także 
wyjątkowości wykonywanego przez Nią repertuaru z gatunku pop – soul, 
funky, jazz - rock. 

W konkursie wystąpiły młode wokalistki z naszego powiatu, pracu-
jące pod kierunkiem Pani Anny Lutz: Aleksandra Czop, Jagoda Różycka, 
Karolina Łopuch, Klaudia Borczyk. Zaprezentowały mało znane piosenki 
wokalistki. 

Jury w składzie: Grażyna Łobaszewska, Elżbieta  Zapendowska, 
Monika Malec, Joanna Zagdańska - przyznało:

w kat. szkół gimnazjalnych I m-ce Jagodzie Różyckiej, III m-ce Ka-
rolinie Łopuch,

w kat. szkoły średnie i studenci - wyróżnienie otrzymała Klaudia 
Borczyk. 

Gratulacje!!!

Sukcesy wokalne w Warszawie
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