
1 czerwca odbyła się długo 
oczekiwana uroczystość otwar-
cia Dolnośląskiego Inkubatora 
Art-Przedsiębiorczości. Oprócz 
władz samorządowych i wojewódz-
kich, a także osób reprezentujących 

różnego rodzaju instytucje z nasze-
go regionu, w wydarzeniu wzięły 
udział delegacje miast partnerskich 
Hronova i Lingen oraz z zaprzyjaź-
nionego miasta Ciechanów.
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W pierwszym dniu czerwca, 
w sali konferencyjnej nowo otwar-
tego Dolnośląskiego Inkubatora 
Art-Przedsiębiorczości, odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Bielawy. Obrady w całości zo-
stały poświęcone jubileuszowi 
20. lat współpracy partnerskiej 
Bielawy z niemieckim miastem 
Lingen i 15. lat partnerstwa na-
szego miasta z czeskim Hrono-
vem. Obchody jubileuszu uświetni-
ły zagraniczne delegacje, na czele 
z burmistrzem Lingen Ursulą Haar 
i burmistrzem Hronova Haną Ne-
dvedovą. W wydarzeniu uczestni-
czył również prezydent zaprzyjaź-
nionego Ciechanowa Waldemar 
Wardziński. 

Sesję otworzył przewodni-
czący Rady Miejskiej Leszek Stró-
żyk, który zaprosił do obejrzenia 
artystycznego występu, nawiązu-
jącego do polskiej, czeskiej i nie-

mieckiej kultury, w wykonaniu dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 10. 

Następnie burmistrz Biela-
wy Ryszard Dźwiniel podziękował 
władzom Lingen za minione 20 lat 
owocnej współpracy. - Przez pierw-
sze lata kontaktów poznawaliśmy 
się, uczyliśmy wzajemnego zrozu-
mienia kultur, historii i stylów życia, 

Jubileusz współpracy partnerskiej 
- uroczysta sesja Rady Miejskiej

aż przyszedł czas na nawiązanie 
wielu przyjacielskich kontaktów. I 
choć dzieli nas blisko 900 kilome-
trów, to czujemy się blisko związa-
nymi ze sobą społecznościami. - 
powiedział burmistrz. 

Podziękowania za wzorowe 
partnerstwo złożyła także Ursula 
Haar burmistrz Lingen, mówiąc 
między innymi - Inicjatorzy pierw-
szych kroków naszej współpracy – 

Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości - otwarty!

Rozpoczęły się wakacje, a więc czas odpoczyn-
ku od książek, zeszytów, dzwonka i porannego wstawania.  
Uczniom bielawskich szkół życzymy, aby ten wakacyj-

ny czas dodał Im sił i energii na kolejne miesiące nauki. 
Wypoczywajcie bezpiecznie i mądrze, zawierajcie 

ciekawe znajomości i cieszcie się słońcem każ-
dego dnia. Niech to będą wakacje pełne fanta-
stycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. 

Nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najser-
deczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i ży-

czymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. 
Podziękowania i życzenia kierujemy także do Rodziców, któ-
rzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą  
i pomocą. Radosnych wakacji.

Na tę informację czekali 
wszyscy mieszkańcy Bielawy oraz 
wielu sympatyków naszego miasta. 
Oferta pana Buczka, który chciał 
sprzedać miastu Zbiornik za 16 
mln zł jest już nieaktualna.

Na podstawie zarządzenia 
podpisanego 24 czerwca przez 
wojewodę dolnośląskiego, doj-
dzie do nieodpłatnego przenie-
sienia prawa własności Zbiorni-
ka Wodnego Sudety, należącego 
do skarbu państwa, na rzecz mia-
sta Bielawa.

Akt notarialny przekazują-
cy w drodze darowizny nierucho-
mości, na których usytuowany jest 
zbiornik wodny zostanie podpisany 
w ciągu kilku dni przez Burmistrza 
Bielawy Ryszarda Dźwiniela i Sta-
rostę Dzierżoniowskiego Janusza 
Guzdka.

Jest to przełomowa i decydu-
jąca w walce o zbiornik informacja. 
Dzięki prawu własności do nie-
ruchomości będących w użyt-
kowaniu wieczystym państwa 
Buczek, miasto będzie mogło 
wystąpić do sądu o wygaszenie 
umowy użytkowania.

Wniosek do sądu jest już 
przygotowany i zawiera szczegó-
łową dokumentację, która jedno-
znacznie przedstawia wielokrot-
ne działania na szkodę zbiornika i 
urządzeń wodnych przez użytkow-
nika wieczystego. Zostanie on zło-
żony w sądzie zaraz po podpisaniu 
aktu notarialnego.

Tak więc jakiekolwiek dzia-
łania związane z ustawianiem 
szlabanów i pozorowanym prze-
kopywaniem terenu, które miały 
wywrzeć presję na władzach mia-
sta i wymusić kupno akwenu za 
ogromne pieniądze, nie mają naj-
mniejszego sensu. Jak łatwo za-
uważyć, czas państwa Buczków 
w Bielawie dobiega końca.

O zupełnie nowej sytuacji 
dotyczącej Zbiornika Sudety po-
informowano dziennikarzy 26 
czerwca, podczas konferencji 
prasowej w Urzędzie Miejskim.

W trakcie spotkania bur-
mistrz podziękował za wsparcie 
mieszkańcom Bielawy, wojewo-
dzie dolnośląskiemu, staroście 
powiatu i innym instytucjom włą-
czonym w walkę o zbiornik. Bur-
mistrz podziękował również inter-
nautom zaangażowanym w akcję 
na Facebooku „Naszego jeziora 
nie oddamy” i powiedział, że li-
czy na poparcie w kolejnych dzia-
łaniach, aż do ostatecznego zwy-
cięstwa.

  Łukasz Masyk

Bielawa właścicielem Zbiornika Wodnego “Sudety”

Majowa sesja Rady Miejskiej Bielawy
Podczas sesji radni rozpatrzyli 8 projektów uchwał, między innymi w sprawach: nadania nazwy trzem bie-

lawskim  ulicom, udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powia-
towi Dzierżoniowskiemu, w także wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.  BL

Od 1 lipca, czyli w dniu wej-
ścia w życie znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, usługę wy-
wozu śmieci na terenie Bielawy 
świadczyć będzie konsorcjum firm 
- Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. i Zakład Usług Komu-
nalnych Tadeusz Drozdowski.

Są to sprawdzone 
przedsiębiorstwa, które przez 
ostatnie lata realizowały w Bie-
lawie wspomniane usługi. Dzięki 
temu po 1 lipca nic nie powinno za-
skoczyć mieszkańców, a cały nowy 

Wakacji nadszedł czas

       Leszek Stróżyk            Ryszard Dźwiniel
     Przewodniczący                  Burmistrz
Rady Miejskiej Bielawy

Gospodarka odpadami - informacja o firmach 
świadczących usługę wywozu śmieci

system gospodarowania odpada-
mi zostanie wprowadzony zupełnie 
naturalnie. 

Wszelkie pytania odnośnie 
wywozu odpadów można 
kierować do Urzędu Miejskiego 
(plac Wolności 1, pok. nr 3, tel. 74 
8328 762), ale także do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 
o. (ul. Dzierżoniowska 31, tel. 74 - 
833 49 31) i Zakładu Usług Komu-
nalnych Tadeusz Drozdowski (ulica 
Bielawska 6, Pieszyce, tel. 74 836 
53 50). 

  Łukasz Masyk

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystej sesji.

Na zdjęciu od lewej: burmistrz Lingen, burmistrz Bielawy, 
starostka Hronova i prezydent Ciechanowa.

Gości przywitali aktorzy Teatru Żywego.

Konferencja prasowa burmistrza dotycząca 
przekazania Bielawie Zbiornika Sudety.
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radni oraz ówcześni burmistrzowie 
naszych obu miast, a w szczegól-
ności zwykli obywatele – oni wszy-
scy zakończyli z sukcesem swo-
je posłannictwo: oni wszyscy mieli 
wspólny cel, aby ponad granicami 
wspólnie poznać się, zrozumieć i 
nauczyć wzajemnego szacunku. 
Z wielką delikatnością i dyploma-
cją wybudowali most, który okazał 
się niezmiernie stabilny i solidny i 
przez te dziesięciolecia był wielo-
krotnie przekraczany przez obywa-
teli naszych miast.

Efekty współpracy Biela-
wy i Lingen można było poznać 
oglądając specjalnie przygoto-
wany film.

Podziękowania za 15 lat pol-
sko-czeskiej współpracy złożył 
na ręce władz Hronova, Andrzej 
Hordyj - wiceburmistrz Bielawy. 
W swoim wystąpieniu zastępca bur-
mistrza powiedział między innymi 
- Udało nam się, jako partnerom, 
zrealizować dotychczas wiele cieka-
wych planów, a kolejne z pewnością 
przed nami. W imieniu swoim i Prze-

wodniczącego Rady serdecznie 
dziękuję za 15 lat partnerstwa, za 
wspólne kontakty i działania. Dzię-
kuję obecnym tu przedstawicielom 
władz miasta za życzliwość, otwar-
tość i chęć współdziałania. Wszyst-
ko to czynimy dla dobra naszych lo-
kalnych społeczności.

Z okazji jubileuszu podzięko-
wania na ręce władz Bielawy złoży-
ła burmistrz Hronova Hana Nedve-
dova, a szczegóły współpracy 
naszych miast zostały przedsta-
wione w kilkuminutowym filmie. 
Warto wspomnieć, że najnow-
szym wspólnym przedsięwzię-
ciem jest projekt pod hasłem 
„2013=15 – kryształowa rocznica 
współpracy Bielawy i Hronova”. 
Na jego realizację pozyskano dota-
cję z Unii Europejskiej w wysokości 
78.550 zł, która stanowi 95% war-
tości zadania. 

Na zakończenie obrad przed 
gośćmi z wyjątkowym programem 
artystycznym wystąpili Szymon 
Zychowicz i bielawska radna Bar-
bara Pachura. 

  Łukasz Masyk

Uroczystość rozpoczęła się 
na dziedzińcu Art-Inkubatora frag-
mentem spektaklu „Kabaret”, w wy-
konaniu Teatru Żywego. Następnie 
oficjalnego przecięcia wstęgi doko-
nali – burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel, przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Stróżyk i prezes 
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokal-
nego Aleksander Siódmak. 

Zwiedzanie obiektu rozpo-
częło się od projekcji filmu w cało-
ści poświęconego Dolnośląskiemu 
Inkubatorowi Art-Przedsiębiorczo-
ści. Można było w nim obejrzeć 
poszczególne etapy przebudowy 
budynku, na który miasto pozy-
skało potężną dotację w wysoko-
ści ponad 5 mln złotych z UE i 
budżetu państwa oraz zapoznać 
się z ideą Art-Inkubatora. 

Chwilę później goście mię-
li okazję zobaczyć galerię zdjęć 
podsumowującą 20 lat współpracy 
partnerskiej Bielawy z niemieckim 
miastem Lingen i 15 lat partner-
stwa Bielawy z czeskim miastem 
Hronov. Znajdowała się ona w po-
mieszczeniach przyszłej central-
nej biblioteki miejskiej. 

Następnie osoby zaproszone 
zwiedziły jedną z perełek zmoder-
nizowanego budynku, czyli profes-
jonalne studio nagrań i wysłucha-
ły utworu w wykonaniu Weroniki 
Krystek. 

Zwiedzanie Art-Inkubatora 
zakończyło się w sali tanecznej, 
gdzie wystąpili młodzi artyści ze 

Spółdzielczego Centrum Kultury. 
Młodzież zaprezentowała taniec 
wywodzący się z kultury Dolnego 
Śląska. Oprócz tego przed publicz-
nością wystąpił w tańcu nowocze-
snym Tomasz Uciński z Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Na inwestycję wartą 10 
mln zł miasto pozyskało dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
i budżetu państwa w wysokości 
około 5 mln zł. Art-Inkubator zo-

stał powołany do życia z myślą o 
regionalnych twórcach, którzy chcą 
zamienić swoją pasję i talent w biz-
nes. Swoje miejsce znajdą tutaj 
między innymi filmowcy, fotografi-
cy, projektanci i rękodzielnicy. Już 
dzisiaj zainteresowanie obiek-
tem wykazuje kilkanaście firm z 

Jubileusz współpracy partnerskiej 
- uroczysta sesja Rady Miejskiej

Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości - otwarty!
branży kreatywnej, więc Dolnoślą-
ski Inkubator Art-Przedsiębiorczo-
ści ma duże szanse przyczynić się 
do rozwoju kultury i sztuki w regio-
nie. 

Zachętą do pozyskania środ-
ków europejskich na utworzenie 
Dolnośląskiego Inkubatora Art-
-Przedsiębiorczości, był z pewno-
ścią sukces Bielawskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości przy 
ulicy Wolności 24, w którym pracę 

znalazło ponad sto osób. Dodat-
kową motywacją była chęć uzupeł-
nienia istniejącej już oferty bizne-
sowej Bielawy. W ostatnich latach 
bowiem miasto przygotowało boga-
tą propozycję dla każdego rodzaju 
biznesu w postaci między innymi: 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej „Invest 
– Park”, Bielawskiego Parku 
Przemysłowego czy wspom-
nianego wyżej Bielawskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Osoby lub firmy zaintereso-
wane prowadzeniem działalności 
w nowym obiekcie, zapraszamy 
do odwiedzenia Dolnośląskiego 
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości 
przy ulicy Piastowskiej 19. Pytania 
można też zadawać telefonicznie - 
74 645 64 21 lub mailowo – art-inku-
bator@barl-bielawa.pl. 

  Łukasz Masyk

Na terenie Bielawy zostaną 
zamontowane nowe kamery monito-
rujące miasto. Do tej pory system 
monitoringu miejskiego obejmo-
wał 8 newralgicznych punktów na 
mapie Bielawy. Kamery obserwu-
jące to co dzieje się w okolicy, moż-
na spotkać na placach Wolności i 
Kościelnym, Alei Jana Pawła II, Ko-
misariacie Policji oraz przy ulicach 
Szkolnej, Dzierżoniowskiej, Kwiato-
wej i os. XXV Lecia.

Dzięki funduszom jakie Bie-
lawa pozyskała z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, mia-
sto będzie mogło znacznie roz-
szerzyć i unowocześnić system 
monitoringu. Wysokiej jakości ka-
mery nagrywające obraz w najlep-
szej rozdzielczości, zostaną zain-
stalowane na skrzyżowaniach ulic 
Sikorskiego i Piastowskiej, Grota 
Roweckiego i Berlinga, Wolności 
i Bohaterów Getta oraz przy uli-
cach Dzierżoniowskiej i Piastow-
skiej. Kamera pojawi się również 
na Skateparku przy ulicy Wojska 

Polskiego. Inwestycja to nie tylko 
zakup kolejnych kamer, ale przede 
wszystkim modernizacja całego 
systemu, w tym unowocześnienie 
przesyłu danych. Ponadto reje-
strowany obraz będzie dostępny 
nie tylko dla funkcjonariuszy Po-
licji ale także Straży Miejskiej. 

Główną zaletą systemu moni-
toringu jest szeroki wachlarz zasto-
sowań, począwszy od zadań pre-
wencyjnych, poprzez koordynację 
działań służb publicznych. System 
może również dostarczyć służbom 
ścigania niezbędnego materiału 
dowodowego.

Pieniądze unijne pozyska-
ne przez Urząd Miejski w wysoko-
ści 342 tysięcy złotych sfinansu-
ją rozwój monitoringu, ale także 
pozwolą zrefundować koszty po-
niesione w 2007 roku na zakup 
systemu GPS do komunikacji 
miejskiej. Oznacza to, że pienią-
dze wydane kilka lat temu w znacz-
nej części (160 tysięcy złotych) po-
wrócą do budżetu Bielawy. 

  Lukasz Masyk

Monitoring miasta - nowe kamery na terenie Bielawy

Miejski Ośrodek kultury i 
Sztuki w Bielawie został wpisany 
do rejestru Firm Renomowanych 
pod numerem ANC 13927. Certyfi-
katy Eurorenoma jest przyznawany 
firmom i instytucjom wyso-
ko ocenianym jako rzetelne i 
godne współpracy. 

Certyfikat jest ozna-
ką prestiżu, dowodem rze-
telności i wiarygodności in-
stytucji. Wzbudza zaufanie 
partnerów biznesowych, 
pomaga kreować pozytyw-
ny wizerunek działalności, 
jest ważnym argumentem w 
negocjacjach i rozmowach 
handlowo-uslugowych. Uła-
twia wygrywanie konkursów 
i przetargów. Pozwala na do-
datkową szeroka reklamę w 
Internecie a przede wszyst-
kim zapewnia dodatkowe 

punkty UE przy ocenie wniosków o 
dofinansowanie. 

Certyfikat upoważnia do 
udziału w Programie Europejski 
Rejestr Renomowanych, który pro-

Certyfikat EuroRenoma dla MOKiS-u muje i wspiera jedynie podmioty 
(przedsiębiorstwa i instytucje) od-
znaczające się na tle innych szcze-
gólna solidnością i jakością, opiera-
jąc swoją działalność na zasadach 
etyki biznesowej

Certyfikat jest przyznawa-
ny przez kolegium na rok, na pod-

stawie rekomendacji przez 
współpracujące instytucje 
zewnętrzne. Nie banalny jest 
również dorobek MOKiS-u w 
upowszechnianiu szeroko-
pojętej kultury i sztuki, w tym 
realizacja imprez o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynaro-
dowym oraz kontynuacja tra-
dycji teatralnych. Ważne są 
również oceny i opinie o re-
alizowanych działaniach jak 
choćby ubiegłoroczna presti-
żowa nagroda w plebiscycie 
gospodarczym „Sowiogórski 
Kryształ 2012”  dla najlep-
szej imprezy w regionie.

 Gratulujemy

Dobiegła końca budowa drogi 
na terenie Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego (BPP), która łączy drugi 
zjazd z Alei Jana Pawła II z ulicami 
Kruczą i ks. Romana Biskupa. Inwe-
stycję w 70% współfinansowała Unia 
Europejska (1,63 mln zł) w ramach 
projektu „ Budowa dróg dojazdo-
wych do strefy aktywności gospo-

darczej w Bielawie – etap II” oraz 
w 30% Gmina Bielawa (697 tys. zł).  
Oprócz nowej nawierzchni wyko-
nano chodniki, oświetlenie, a także 
kanalizację sanitarną i deszczową. 
Droga została wykonana w wy-
sokich parametrach użytkowych, 
ponieważ podobnie jak inne dro-
gi wewnątrz obwodnicy, ma służyć 

rozwojowi gospodarczemu miasta. 
Dzięki niej Bielawa zyskała kolej-
ne tereny inwestycyjne, które w do-
wolnej chwili mogą zostać wyko-
rzystane przez przedsiębiorców.  
Po zakończeniu budowy łączna dłu-
gość dróg na obszarze Bielawskiego 
Parku Przemysłowego wynosi około 
3,2 km. Miasto otrzymało na ich re-
alizację z różnych źródeł ponad 7 
mln zł. Wydane pieniądze już przy-
noszą wymierne efekty, ponieważ 
w BPP zdecydowała się zainwesto-
wać firma produkcyjna Frech Tools 
Poland oraz deweloper z Wrocławia 
Igner Home, który obecnie prowadzi 
budowę dwóch budynków mieszkal-
nych.

Zakończono budowę kolejnej drogi

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Uroczystość uświetnił występ uczniów z bielawskiej „dziesiątki”.

Gości po ART-Inkubatorze oprowadzał 
wiceburmistrz Andrzej Hordyj.
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Podczas sesji Rady Miejskiej 
Bielawy w dniu 29 maja, trzy ulice 
w naszym mieście otrzymały na-
zwy: SOSNOWA (przebiegająca od 
ul. Wojska Polskiego przez działkę 
geodezyjną o numerze 1014/10 ob-
ręb Południe do działek o numerze 
geodezyjnym 1014/6, 1014/7 obręb 
Południe), JAŚMINOWA (przebie-
gająca od ul. Kruczej przez działkę 

geodezyjną o numerze 1327 obręb 
Południe do działki o numerze geo-
dezyjnym 1329 obręb Południe) 
oraz TULIPANOWA (przebiegają-
ca od ul. Księdza Romana Biskupa 
przez działkę geodezyjną o nume-
rze 863/1 obręb Południe do działki 
o numerze geodezyjnym 1327 ob-
ręb Południe).

   BL

SOSNOWA, JAŚMINOWA, TULIPANOWA
- nowe nazwy ulic w Bielawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie prosi o wskazanie osoby 
chętnej do pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasno-
wolnionej.

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Wydział 
III Rodzinny i Nieletnich, tut. Ośrodek prosi o pomoc we wskazaniu kan-
dydata do pełnienia funkcji KURATORA dla częściowo ubezwłasnowol-
nionego mieszkańca Bielawy.

Opiekunem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. 

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie lub pisemnie na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, ul. 3 Maja 20, 58-260 Bie-
lawa lub pocztą elektroniczną na adres: ops@opsbielawa.pl 

tel./fax 74 8334 793
Sprawa jest pilna i ważna z uwagi na sytuację ubezwłasnowolnio-

nego. Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie. 

OGŁOSZENIE

Po zmianach finansowych i 
organizacyjnych, jakich dokonano 
w tym roku w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych, przyszedł 
czas na kolejne działania. Tym ra-
zem w kierunku podniesienia 
jakości obsługi klienta. Jest to 
efekt audytu zewnętrznego, który w 
ostatnich miesiącach został prze-
prowadzony w bielawskiej spółce.

- Zależy nam aby klient 
opuszczający siedzibę Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
był zadowolony z poziomu obsłu-
gi. Pracujemy przecież na rzecz 
mieszkańców i to właśnie ich opinię 
stawiamy sobie na pierwszym miej-
scu – mówi Daniel Dubas prezes 
spółki.

Pierwszym krokiem w re-
alizacji celu było szkolenie z za-
kresu obsługi klienta i kompe-
tencji komunikacyjnych, jakim 
objęci zostali wszyscy pracow-
nicy MZBM. Zarząd spółki powołał 
również zespół projektowy, którego 
zadaniem jest skuteczne wdraża-
nie zmian w funkcjonowaniu insty-
tucji i systematyczne proponowa-
nie nowych rozwiązań.

MZBM Bielawa stawia na jakość obsługi klienta
MZBM nie poprzestaje wyłącz-

nie na szkoleniach. Dużą innowacją 
ma być Centralne Biuro Obsługi 
Mieszkańca, które utworzone zosta-
nie na parterze budynku przy ulicy 3 
Maja 48. To właśnie tutaj bez straty 
czasu i w komfortowych warunkach, 
klienci MZBM będą mogli załatwić 
wszystkie sprawy mieszkaniowe.  
W niedalekiej przyszłości zmiany 
dotrą również do działających na 
terenie miasta Administracji Budyn-
ków Mieszkalnych. Zastąpią je Biu-
ra Obsługi Mieszkańców, które 
odznaczać się będą między innymi 
większą elastycznością czasu pracy, 
dostosowaną do potrzeb klientów. 
Dodatkowo w ramach zmian spółka 
planuje zmodernizować sieć infor-
matyczną, utworzyć platformę infor-
macyjną wraz z forum dla pracow-
ników oraz przygotować dostępne 
dla internautów elektroniczne karty 
usług. 

Warto zaznaczyć, że już te-
raz w Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych nad sposobem obsłu-
gi i bezpieczeństwem mieszkań-
ców czuwa system monitoringu. 

  Łukasz Masyk

W związku z wejściem w ży-
cie UCHWAŁY NR XXXIV/354/13 
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 
27 marca 2013r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz 
gruntów z nimi związanych, obo-
wiązuje nowy wzór wniosku doty-
czący sprzedaży lokali mieszkal-
nych.

Procedura składania wnio-
sku:

1. Wnioskodawca po wypeł-
nieniu i podpisaniu części A, skła-
da wniosek do Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie.
2. Zarządca wypełnia część B 

i C wniosku.
3. Po uzgodnieniu treści 

wniosku i jego podpisaniu przez 
Wnioskodawcę i Zarządcę (str. nr 
4), kompletny wniosek wraz z za-
łącznikami wnioskodawca składa w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bie-
lawie, pl. Wolności 1.

Wnioski dostępne są na stro-
nie internetowej www.mzbmbiela-
wa.eu w zakładce „Dokumenty do 
pobrania” oraz na stronie BIP-u 
Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Nowy wzór wniosku 
o sprzedaż lokalu 

mieszkalnego

Dnia 24 maja 2013 roku, bli-
sko 90 osób z rąk Wojewody Dol-
nośląskiego Aleksandra Marka 
Skorupy odebrało wysokiej klasy 
medale i odznaczenia przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskie-
go. Znalazły się wśród nich cztery 
osoby z bielawskiej oświaty. Są to: 
pani Elżbieta Niemczyk, dyrektor 
SP4 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Bielawie – odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, pani Małgorzata 
Cieślik, dyrektor Ekologicznej SP7 
im. Juliana Tuwima w Bielawie, od-
znaczona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, pani Renata Sznajder-Zając, 
wicedyrektor Ekologicznej SP7 im. 
Juliana Tuwima w Bielawie, od-
znaczona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. Brązowym Krzyżem Zasługi 
została odznaczona pani Barba-
ra Boczula, nauczycielka historii 
i j. polskiego w SP4 z Oddziałami 
Integracyjnymi  w Bielawie. Meda-
le przyznano za zasługi w działal-
ności publicznej, a szczególnie za 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY Z BIELAWY

współpracę z organizacjami kom-
batanckimi. Wyżej wymienione 
osoby przez wiele lat współpra-
cują ze Związkiem Kombatantów 
i byłych Więźniów RP w Bielawie, 
na czele z przewodniczącym pa-
nem porucznikiem Bronisławem 
Wilkiem. Systematycznie uczestni-
czą wraz z uczniami w miejskich i 

szkolnych obchodach świąt naro-
dowych, organizując apele i spo-
tkania młodzieży z kombatantami, 
którzy przekazują swoja wiedzę i 
system wartości młodemu poko-
leniu Polaków. Te wspólne działa-
nia mają na celu budowanie nowo-
czesnego patriotyzmu, opartego o 
szacunek dla dokonań przeszłych 
pokoleń, symboli narodowych, po-
stawę otwartości i tolerancji.

Autor artykułu: Barbara Boczula

Na zdjęciu (w pierwszym rzędzie, czwarta od lewej): Barbara Bo-
czula, Elżbieta Niemczyk, Aleksander Marek Skorupa (wojewoda dolno-
śląski), Renata Sznajder-Zając, Małgorzata Cieślik

1 lipca wejdzie w życie no-
welizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
na mocy której wszystkie gminy w 
kraju staną się właścicielami odpa-
dów komunalnych wytworzonych 
na ich terenach. Zmiany wynikają-
ce z nowych przepisów nie ominą 
również Bielawy.

Opłaty za wywóz śmie-
ci będą pobierane na podstawie 
złożonych przez mieszkańców 
deklaracji. Termin składania doku-
mentów w Urzędzie Miejskim upły-
nął 15 maja i obecnie trwa weryfi-
kacja złożonych deklaracji. Osobm, 
które jeszcze nie dopełniły tego obo-
wiązku, Urząd Miejski wydłużył ter-
min na ich dostarczenie do 1 lipca. 

Opłaty za wywóz odpadów 
trzeba będzie regulować bez we-
zwania do ostatniego dnia każde-
go miesiąca. Termin wniesienia 
pierwszej opłaty upływa 31 lipca 
2013 roku i obejmuje okres od 1 
do 31 lipca. Pieniądze można wpła-
cać w kasie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie (pok. nr 6, parter) lub prze-
lewem na rachunek bankowy nr 83 
1090 2284 0000 0001 2124 4777. 
Uwaga - mieszkańcy zasobów 
MZBM, TBS i Spółdzielni Mieszka-
niowej, będą dokonywać płatności 
w ten sam sposób jak obecnie, czyli 
na konto swojego zarządcy. 

W ramach pobieranej opła-
ty będą odbierane odpady zmie-
szane i zgromadzone selektyw-
nie, a także przeterminowane 
lekarstwa i zużyte baterie. Po-
nadto utworzony zostanie punkt se-

lektywnego gospodarowania odpa-
dami, w którym bezpłatnie będzie 
można oddać m.in. sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, meble czy 
inne odpady wielkogabarytowe, do 
ustalonego limitu wagi. Punkt bę-
dzie się mieścić przy ulicy Cegla-
nej 2.

Szczegółowy harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych, 
będzie przedstawiony właścicielom 
nieruchomości do 20 czerwca. Po-
nadto w najbliższych dniach Urząd 
Miejski przygotuje specjalną 
ulotkę, w której zawarte będą naj-
ważniejsze informacje dotyczące 
odpadów komunalnych. 

Tymczasem już teraz publi-
kujemy kilka pomocnych informacji, 
które dotyczą sposobu gromadze-
nia odpadów zarówno w sposób 
selektywny jak i zmieszany. Dodat-
kowo na stronie internetowej www.
bielawa.pl od kilku tygodni aktyw-
na jest zakładka Gospodarka od-
padami komunalnymi w gminie, 
która szczegółowo wyjaśnia naj-
ważniejsze kwestie w tej sprawie. 

Dla mieszkańców domów 
jednorodzinnych worki na odpa-
dy w ramach selektywnej zbiór-
ki zapewni miasto. W przypadku 
budynków wielorodzinnych gmi-
na ustawi w ich pobliżu komplety 
pojemników. 

Odpady gromadzone w 
sposób mieszany:
- Tutaj wrzucamy odpady  pozosta-
łe po segregacji , które nie nadają 
się do odzysku bądź recyklingu, 
podlegają biodegradacji nie stano-

Od 1 lipca nowe zasady gospodarowania odpadami wią odpadów niebezpiecznych:
- odpadki kuchenne, 
- fusy,
- szkło stołowe, żaroodporne, fa-
jans, porcelanę, lustra, szkło okien-
ne, szyby samochodowe, 
- reflektory, izolatory, szkło okula-
rowe, 
- doniczki,
- pojemniki po olejach (spożyw-
czych, silnikowych) , butelki po pły-
nach chłodniczych
- pojemniki po wyrobach garmaże-
ryjnych,
- zabawki,
- opakowania po aerozolach i far-
bach, 
- zabrudzony i tłusty papier, papier 
z folią, papier termiczny i faksowy, 
kartony po mleku, napojach, papier 
przebitkowy (rachunki i faktury),
- pieluchy jednorazowe, pampersy, 
artykuły higieniczne, 
- worki po cemencie, klejach, za-
prawach,
- tapety,
- papierosy, pety,
- stare buty,
- popiół. 

NIE WRZUCAMY:
- Odpadów, które podlegają 

segregacji, odpadów niebezpiecz-
nych: świetlówek, baterii, przeter-
minowanych leków

- gorącego popiołu, żużla
- śniegu, lodu. 
Wszelkie pytania w sprawie 

gospodarki odpadami można 
kierować do Urzędu Miejskiego 
w Bielawie (plac Wolności 1, pok. 
nr 3, tel. 74 8328 758). 

  Łukasz Masyk
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa
 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwa-
ły nr XXXV/371/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bielawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski do zmiany Studium można składać na piśmie w siedzibie 

Urzędu  Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1,  w termi-
nie do dnia 31  lipca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm./ zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany Studium.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia projektu zmiany Studium można zapoznać się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Refe-
rat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko do projektu zmiany Studium można składać w formie pi-
semnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 31 lipca 2013 r., 
do Burmistrza Bielawy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czy.

Dla ww. dokumentu nie będzie prowadzone postępowanie w spra-
wie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

24 maja w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
odbyła się promocja kolejnej pozy-
cji wydawniczej Towarzystwa Przy-

„Bielawa oczami artystów”
jaciół Bielawy. Tym razem jest to 
album „Bielawa oczami artystów”, 
który opracowała Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa. Album jest zbio-
rem prac artystów, którzy corocz-
nie, przez 20 lat, utrwalali urokliwe 
miejsca Bielawy i okolic na swoich 
obrazach, grafikach, zdjęciach, a 
także opisując je.

Autorami prac w albumie są 
artyści z Czech, Ukrainy, Niemiec 
i Polski,  uczestniczący w bielaw-
skich plenerach, których współor-
ganizatorami są Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki oraz Bielawska 
Agencja Rozwoju Lokalnego.

W słowie wstępnym autorka 
albumu przedstawiła historię bie-
lawskich plenerów, które zawsze 
kończyły wystawy poplenerowe. 
W ostatnich słowach wstępu na-
pisała: „Na zakończenie pragnę 
podziękować panu Janowi Głady-

szowi – Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki, władzom 
naszego miasta oraz panu Alek-
sandrowi Siódmakowi – Prezesowi 
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokal-
nego za pomoc finansową. Dzięku-
ję również pani Annie Wełna i pani 
Lidii Grabowskiej za miły pobyt w 
hotelu i wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do sprawnego przebiegu 
wszystkich plenerów malarskich w 
Bielawie. Pragnę również podzię-
kować członkom Zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy, którzy 
zaakceptowali tę coroczną inicja-
tywę. Przede wszystkim pragnę 
podziękować artystom malarzom i 
poetom, którzy brali udział w bie-
lawskich plenerach i uwiecznili na 
płótnach i papierze piękno naszego 
miasta i okolic.”

  B.Lesiewicz

31 maja w Galerii Korytarz od-
był się wernisaż wystawy fotografii 
Tadeusza Łazowskiego, Honoro-
wego Obywatela Miasta Bielawa. 
Wystawa zatytułowana „FOTOHI-
STORIA BIELAWY” zapoczątkowa-
ła tegoroczne Dni naszego miasta.

Wernisaż otworzyły solistki 
MOKiS-u Ewelina Jursza i Mag-
dalena Borodajko, które pięknie 
zaśpiewały piosenki specjalnie za-
dedykowane autorowi wystawy.

To już 8. wystawa Tadeusza 
Łazowskiego. Tym razem sfoto-
grafował różne obiekty naszego 
miasta z ciekawymi podpisami. 
Obiekty i miejsca, które dziś mają 
historyczne znaczenie. Autor „zare-
jestrował” proces ich powstawania i 
efekty końcowe.

Na wystawie można było obej-
rzeć: herb Bielawy od 1925 roku, 
bielawską Sowę już 74 lata spoglą-
dającą na miasto, ratusz, w którym 
władze miasta urzędują od 1897 
roku. Także m. in. cały cykl zdjęć 
od Dieriga do Bielbawu, budowę 
naszej obwodnicy, Górę Parkową, 

„FOTOHISTORIA BIELAWY” na fotografiach Tadeusza Łazowskiego
osiedle Włókniarzy, gospody prze 
dworcach kolejowych, które już nie 
istnieją, katolicki i ewangelicki dom 
parafialny, budynki dawnych szpitali 
i domy, które firma Dieriga wybudo-
wała swoim pracownikom.

Obecny na wernisażu bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel podkre-
ślił, iż na sali obecnych jest dwóch 
historyków, Tadeusz Łazowski i 

Krzysztof Pludro – również Ho-
norowy Obywatel Miasta Bielawa, 
którzy piórem i aparatem dokumen-
tują najważniejsze miejsca i wyda-
rzenia w dziejach naszego miasta. 
Burmistrz podziękował autorowi 
wystawy za dotychczasowe prace 
i życzył, by nadal „pisał” aparatem 
historię Bielawy.

 Barbara Lesiewicz

17 czerwca w ramach pro-
jektu systemowego „Dać szansę”,  
współfinansowanego z EFS POKL 
oraz działalności Centrum Aktyw-
ności Lokalnej - pracownicy socjal-
ni Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bielawie zorganizowali  „Majówkę 
2013”. Z uwagi na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne panujące w 
maju bieżącego roku, imprezę mo-
gliśmy zrealizować dopiero w ten 
słoneczny poniedziałkowy poranek. 

Majówka adresowana była do 
dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat, 
ich rodziców oraz najbliższego śro-
dowiska lokalnego. Ideą „Majówki” 
jest  propagowanie zdrowego sty-
lu życia, zachęcanie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, integra-

cja społeczna dzieci z różnych śro-
dowisk oraz społeczności lokalnej.

Na placu rekreacyjnym przy 
Leśnym Dworku dzieci wraz z ro-
dzicami i pracownikami socjalnymi 
chętnie bawiły się w gry zespołowe, 
ruchowe i zręcznościowe. W trak-
cie imprezy uczestnicy samodziel-
nie upiekli kiełbaski oraz zostali po-
częstowani słodyczami i chłodnymi 
napojami. 

Na zakończenie „Majówki” 
każde dziecko zostało obdarowane 
drobnym upominkiem. Dzięki pięk-
nej pogodzie i doskonałym humo-
rom uczestników, „Majówka” nale-
żała do udanych imprez. 

Następna majówka będzie za 
rok.

„Majówka 2013 r.”

21 maja rozegrał się finał 
ogólnopolskiego konkursu „Pozna-
jemy parki krajobrazowe Polski” w 
Przysieku, miejscowości nieopodal 
Torunia. W finale zmierzyło się ze 
sobą 16 czteroosobowych drużyn, 
po jednej z każdego województwa. 
Konkurs był podzielony na 2 etapy. 
Pierwszy etap składał się z testu 
zawierającego 10 pytań na temat 
parków krajobrazowych na terenie 
całej Polski i 15 pytań z wiedzy o 

ekologii, ochronie środowiska oraz 
botanice. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, że w Polsce znajduje się po-
nad 120 parków krajobrazowych, 
więc uczestnicy musieli się wy-
kazać solidnym przygotowaniem. 
Druga część zadań sprawdzała 
umiejętność rozpoznawania gatun-
ków chronionych w Polsce. 

Do następnego etapu prze-
szyło 9 drużyn, w tym nasza repre-
zentacja. W kolejnym teście było 

Ogólnopolski sukces uczniów Gimnazjum nr 5 zawartych 10 pytań ze znajomości 
topografii. W późniejszym czasie 
uczniowie rozpoznawali pospolite 
gatunki roślin. Każdy musiał znać 
ponad 310 gatunków roślin i zwie-
rząt (chronionych i pospolitych). 

Konkurs był niezwykle trudny 
i wymagał wiele pracy. Reprezenta-
cja naszego województwa składa-
ła się z 4 uczennic Gimnazjum nr 5 
w Bielawie: Zuzanny Butrym, Nikoli 
Selezinko, Kingi Szewczuk i Ewe-
liny Węgielnik. Dziewczyny były 
przygotowywane od początku roku 
szkolnego przez Panią Jolantę Ku-
pis. Reprezentantki województwa 
dolnośląskiego zajęły 9 miejsce, co 
jest dużym sukcesem dla uczennic, 
gdyż konkurs miał charakter ogól-
nopolski. Po zakończeniu konkur-
su i odebraniu nagród przez druży-
ny, odbyły się zajęcia edukacyjne 
- zwiedzanie zabytków Torunia. 
Obejrzeliśmy m.in. dom Mikołaja 
Kopernika i Krzywą Basztę. Przez 
kolejne 2 dni odbywały się wyciecz-
ki do okolicznych parków krajobra-
zowych, zwiedzenie gospodarstwa 
agroturystycznego, rejs po jeziorze 
Gopło, obejrzenie Mysiej Wieży. 
Widać, że niezapomniane wyciecz-
ki i czas spędzony w Przysieku wy-
nagrodziły trudy nauki.

 Ewelina Węgielnik

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów ZKM
W związku z modernizacją mostu na ulicy Nowobielawskiej, od 1 lipca autobusy komunikacji 

miejskiej linii nr 1 nie będą obsługiwały przystanku Leśny Dworek. Ostatnim obsługiwanym przystankiem 
w tym rejonie miasta, będzie przystanek ulica Nowobielawska przy pętli autobusowej. O przywróceniu ruchu 
autobusowego na wyłączonym obecnie przystanku poinformujemy.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca w związku z zakończonym rokiem szkolnym, 
obowiązywać będzie „wakacyjny” rozkład jazdy. Prosimy więc o dokładne sprawdzanie dostępnych na 
przystankach informacji, o godzinach odjazdów poszczególnych autobusów.   Łukasz Masyk
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W dniach od 27 maja do 1 
czerwca odbył się XX Międzynaro-
dowy Plener Malarski w Bielawie. 
Uczestnikami pleneru byli artyści z 
Czech, Ukrainy i Polski, a mianowi-
cie: z Czech – Eva Sinkmanova z 
Novej Paki, Vera Kopecka z Krinic 
koło Broumova, Jarmila Kralova 
z Pragi, Jarmila Smetanova i Jan 
Smetana z Jeseni, Jiri Kollert z 
Polic nad Metuji, z Ukrainy – Jurij 
Hlazun ze Lwowa, z Polski – Ma-
ria Gostylla–Pachucka z Pozna-
nia, Lucyna Wierzbicka z Bogu-
szowa Gorc, Irena Wyrzykowska 
z Dobrego Miasta koło Olsztyna, 
Edward Kostka z Wrocławia, Ta-
deusz Bury z Lublina. Kierowni-
kiem organizacyjnym pleneru była 
Ewa Glura.

W pierwszym dniu pobytu 
malarze zapoznali się z urokami 

naszego miasta i okolic, aby wy-
brać dogodne miejsca do malo-
wania. W tym dniu w Teatrze Ro-
botniczym odbyła się uroczystość 
poświęcona obchodom 20.lecia 
„Wiadomości Bielawskich”. W tej 
uroczystości również uczestniczy-
li malarze. W drugim dniu pobytu 
odbył się wernisaż wystawy ma-
larskiej pani Ireny Wyrzykowskiej 
z Dobrego Miasta. Również w tym 
dniu malarka spotkała się z dzieć-
mi z Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 i malowała z dziećmi 
kwiaty oraz pokazywała dzieciom 
jak wykonać kwiaty z bibuły. Wie-
czorem, w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, odbył się wie-
czór poetycki z udziałem malarzy 
i dzieci z Koła Poetyckiego Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej nr 
7. Gwiazdami wieczoru były: Vera 

Malarze ponownie w Bielawie

Kopecka z Krinic (Czechy), Irena 
Bekieszczuk z Bielawy i dzieci z 
ESP Nr 7. Poetki i dzieci zaprezen-
towały swoje własne utwory.

Na zaproszenie Dyrekcji Ze-
społu Szkół Społecznych SPO w 
Bielawie malarze udali się do Piła-
wy Górnej do pałacu, gdzie wspól-
nie z dziećmi malowali kwiaty i 
okoliczne pejzaże. Malarze prze-
kazywali swoją wiedzę dzieciom i 
służyli pomocą przy powstających 
pracach.

W dniu 31 maja malarze 
uczestniczyli w wernisażu wysta-
wy fotograficznej pod nazwą: Fo-
tohistoria Bielawy” pana Tadeusza 
Łazowskiego – Honorowego Oby-
watela naszego miasta i członka 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy..

Plener zakończył się 1 czerw-
ca wystawą poplenerową w Hote-
lu „Pod Wielką Sową”. Wernisaż tej 
wystawy uświetnił występ państwa 
Marii i Wacława Wilińskich z Bie-
lawy oraz występ uczennicy Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 – 
Weroniki Wolf z klasy VI c.

W tym roku XX Międzynaro-
dowy Plener Malarski był dofinanso-
wany przez Powiat Dzierżoniowski.

Kierownik organizacyjny ple-
neru dziękuje władzom miasta, dy-
rektorowi i pracownikom  MOKiS , 
dyrekcji Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 7, dyrekcji Krytej Pły-
walni „Aquarius”, dyrekcji Zespołu 
Szkół Społecznych SPO, właści-
cielom Hotelu „Pod Wielką Sową”, 
członkom Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy  za pomoc w jego zorga-
nizowaniu.  

21 maja uczniowie klas IV i V 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie, w różnych gabinetach, za 
pośrednictwem kodowanej trans-
misji internetowej,  mieli okazję zo-
baczyć spektakl „na żywo”. Była to 
adaptacja pięknej baśni „Królowa 
Śniegu” H. Ch. Andersena, którą 
wystawiał Teatr im. Jana Kocha-
nowskiego w Opolu. 

Teatralne wydarzenie wzbu-
dziło wiele emocji, zachwyciło dzie-
ci i nauczycieli. Twórcy widowiska 
przenieśli wszystkich do baśniowej 
krainy za pomocą niezwykłych efek-
tów specjalnych, nowoczesnych  
technologii. Można było zobaczyć, 
jak na scenie płynęła woda, padał 
śnieg, opadała gęsta mgła, jak bar-
wami tęczy mieniły się laserowe 
miecze, ogromne bańki mydlane… 
Grany na żywo spektakl był jedno-
cześnie odbierany przez ponad 40 

tysięczną widownię z ponad 500  
szkół z całego kraju. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie co miesiąc będą mogli 
skorzystać z kodowanego prze-
kazu przedstawienia teatralnego 
„na żywo”, bo Szkoła włączyła się 
do zainicjowanego przez Telewizję 
Polską oraz Narodowy Instytut Au-
diowizualny  (Nina) projektu i po-
siada szerokopasmowy Internet. A 
propozycje programowe są bardzo 
ciekawe, o dużej wartości eduka-
cyjnej. Są to adaptacje szkolnych 
lektur, ale także arcydzieł polskiej i 
obcej literatury.

Internetowe spotkania ze 
spektaklem „na żywo” to urozma-
icenie i wzbogacenie szkolnych za-
jęć, ale również wspaniała dodat-
kowa lekcja życia kulturalnego.

J. M. Jonas

Internetowy Teatr Telewizji Polskiej
w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi

Jeden z majowych weeken-
dów był wyjątkowy dla uczniów kl. 
III b i V b Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Bielawie. W 
sobotni poranek i niedzielne popo-
łudnie razem z rodzicami i wycho-
wawczyniami udali się do Szkoły 
Leśnej, by spędzić tam wspólnie 
czas i poznać tajniki otaczającej 
przyrody. 

Zajęcia rozpoczęły się od 
projekcji niezwykle interesujące-
go filmu na temat życia pszczół. 
Następnie, ubrani w kombinezo-
ny, uczestnicy spotkania udali się 
do pasieki. Tam z ogromnym za-
interesowaniem słuchali opowieści 
pszczelarza o cyklu powstawania 
miodu, obserwowali pszczoły pod-
czas pracy. Ogromną frajdą oka-
zało się odnalezienie królowej tych 
owadów. Prosto z pasieki, podzie-
leni na grupy, udali się na wędrów-
kę po lesie. Podczas spaceru wy-
pełniali karty pracy  i fotografowali 
osobliwości Gór Sowich. Zadanie 
nie było łatwe, gdyż trasę wyzna-
czyć musieli przy pomocy kompa-
sów oraz parakropek, czyli kropek 
postawionych przez jedną stopę 
(długość parakropka przeciętnego 

człowieka waha się miedzy 1,5- 1,6 
metra). Poradzili sobie doskonale i 
po ok. godzinie pojawili się przed 
Szkołą Leśną, gdzie czekała na 
nich kolejna niespodzianka, miano-
wicie ognisko przygotowane przez 
wychowawców. Wystarczyło tylko 
wziąć przygotowane patyki i ….po 
10 minutach wszyscy ze smakiem 
zajadali się pieczonymi kiełbaska-
mi. Uczniowie i ich rodzice mie-
li także możliwość skosztowania 
własnoręcznie zrobionego masła, 
które, ku zdziwieniu dzieci,  oka-
zało się bardzo smaczne. Po posił-
ku poszczególne grupy zadaniowe 
przedstawiły efekty swojej pracy w 
terenie. Okazało się, że okolice Gór 
Sowich kryją w sobie wiele osobli-
wości i tajemnic, które czekają na 
odkrycie nie tylko przez dzieci, ale 
i dorosłych. 

Spotkanie w Szkole Leśnej 
było okazją do  spędzenia aktyw-
nie czasu wolnego w gronie ro-
dzinnym, w otoczeniu malowniczej 
scenerii Gór Sowich. Pomysł na 
weekendy w Leśnej Szkole to strzał 
w dziesiątkę.

Barbara Olejnik
Dorota Domagała

Edukacja przygodą w Szkole Leśnej

W sobotę 27 kwietnia 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi w Bielawie wzięli udział w VII 
Wojewódzkim Konkursie Mate-
matycznym dla klas I-III „Mistrz 
matematyki”. Głównym celem 
tego konkursu było kształtowa-
nie samodzielnego i twórczego 
myślenia oraz rozwijanie i pogłę-
bianie zainteresowań i uzdolnień 

matematycznych uczniów klas 
I – III. Naszą szkołę reprezento-
wała drużyna w składzie: Kinga 
Adamczyk kl. Ia – opiekun p. Kry-
styna Stefaniak, Szymon Kuriata 
kl. IIa  - opiekun p. Wioletta Tu-
rzańska  i Ryszard Chereźniak kl. 
IIIa - opiekun p. Ewa Kowalczyk. 
Zmagania konkursowe przeprowa-
dzone zostały w trzech kategoriach 
wiekowych. 

Wicemistrzowie matematyki klas  I – III województwa dolnośląskiego
Po godzinnych zmaganiach 

z zadaniami, do pracy przystąpiły 
komisje konkursowe, a uczestni-
cy mogli wziąć udział w zabawach 
oraz posilić się obiadem. Konkurs 
rozgrywany był w kategorii indywi-
dualnej i zespołowej. 

I tak w kategorii indywidual-
nej Szymon Kuriata zajął drugie 
miejsce i uzyskał tytuł wicemistrza 
matematyki klas II województwa 
dolnośląskiego,   Ryszard Che-
reźniak zajął również II miejsce i 
uzyskał tytuł wicemistrza mate-
matyki klas III województwa dol-
nośląskiego. W kategorii zespo-
łowej Szkoła Podstawowa nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Bie-
lawie zajęła II miejsce.  Każdy z 
mistrzów matematyki otrzymał pa-
miątkowy obrazek oraz paczkę ze 
słodyczami. Zwycięzcy dodatko-
wo zestaw upominków, który był 
tak duży, że trudno było pomieścić 
je w rękach. W nagrodę za zaję-
cie II miejsca w kategorii zespoło-
wej szkoła otrzymała stół do gry w 
piłkarzyki. Gratulujemy wszystkim 
uczniom i życzymy sukcesów w ko-
lejnych edycjach tego konkursu.                             

Wioletta Turzańska

Kolejna edycja Konkursu Fry-
zjerskiego, którego organizatorem 
była Rzemieślnicza Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa im. Stanisła-
wa Palucha w Wałbrzychu, przy-
niosła zwycięstwo uczennicy klasy 
III Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
CRRiMP w Bielawie – Mai Urbań-
skiej, szkolącej się w zakładzie 
fryzjerskim pani Barbary Buczek. 
Rywalizacja była duża, poprzeczka 
postawiona wysoko. Uczestniczyło 
20 zawodników z ośmiu szkół wo-
jewództwa dolnośląskiego (m. in. 
Jelenia Góra, Kłodzko, Ząbkowice 
Śląskie, Świdnica, Wałbrzych). 

Organizatorzy ustalając kry-
teria chcieli zachęcić młodych 
adeptów sztuki fryzjerskiej do kre-
owania takich wzorów, które w spo-
sób indywidualny podkreślą urodę 
klientki. Fryzura powinna współgrać 

z odpowiednio dobranym ubiorem i 
makijażem, czyniąc kobietę piękną, 
atrakcyjną, powabną i zmysłową, 
nie zatracającą jednak indywidual-
nego stylu. W czasie konkursu naj-
wyżej oceniane były: organizacja 
stanowiska pracy, wykazanie się 
umiejętnościa-
mi objętymi te-
matem, trwałość 
fryzury, zastoso-
wanie innowacyj-
nych rozwiązań 
oraz ogólny wy-
raz estetyczny. 

Pomysłów 
zawodnikom nie 
brakowało! Aż 
trudno uwierzyć, 
ile fantazji i wy-
obraźni mają ci 
młodzi ludzie, 

dla których wykonywanie zawodu 
równa się pasja i którzy na pewno 
w przyszłości nie będą narzekali 
na brak klientek. Jednak już teraz 
mają świadomość, że ,,Pierwszym 
obowiązkiem artysty jest opanowa-
nie rzemiosła” (R. Kipling). Gratu-
lujemy Mai zwycięstwa i życzymy 
dalszych sukcesów i satysfakcji. 

 Jadwiga Łakomska
 foto: Bogdan Horanin

,,Oto jestem – fryzura kreatywna” 
– V Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
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O tym, że warto uczyć się ję-
zyków obcych, wiedzą nawet dzie-
ci. Już od najmłodszych lat wytrwa-
le, systematycznie, z pasją poznają 
pierwsze słówka, gramatykę, kon-
wersują, tłumaczą. Tej znajomości 
pozazdrościć im może niejeden 
dorosły. Warto czasami sprawdzić 
swoje umiejętności w tej dziedzinie, 
pochwalić się nimi, skonfrontować 
z rówieśnikami. 

Uczniowie klas piątych i szó-
stych mogli to uczynić podczas I 
Miejskiego Konkursu Języka An-
gielskiego, który odbył się 20 maja 
w Gimnazjum Ekologicznym nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bielawie. W potyczkach języ-
kowych wzięli udział uczniowie z 
następujących szkół: Szkoła Pod-
stawowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 im. Juliana Tuwima, 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi, Społeczna 
Szkoła Podstawowa. 

Uczestnicy musieli przejść 
przez dwa etapy konkursu: test lek-
sykalno-gramatyczny oraz odbiór 

tekstu słuchanego.  Mimo nieła-
twych zadań i wysokiego poziomu, 
poradzili sobie wyjątkowo dobrze, 
czym miło zaskoczyli komisję kon-
kursową. Po wszystkich zmaga-
niach wyłoniono laureatów. Oto oni:

Klasy piąte: I miejsce - Alek-
sandra Krakowiak ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi, II miejsce - Paulina 
Baranowska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi, III miejsce - Zuzanna Nędza 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi.

Klasy szóste: I miejsce - 
Marta Gdula ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi, II miejsce - Jan Migut ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziała-
mi Sportowymi, III miejsce - Piotr 
Olejnik ze Szkoły Podstawowej nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Wszystkim laureatom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Organizatorzy:
Monika Potrykus
Aneta Męcik

Językowe potyczki w G3

W dniach od 31 maja do 1 
czerwca uczniowie z bielawskiego 
LO: Katarzyna Panek i Dariusz 
Miller uczestniczyli w seminariach 
oraz w XIX Sesji Sejmu Dzieci i 
Młodzieży w Warszawie. Wyjazd 
do stolicy był nagrodą za prze-
prowadzoną debatę o ekorozwoju 
naszego regionu, w której uczest-
niczyli: starosta powiatu dzierżo-
niowskiego p. Janusz Guzdek, 
wiceburmistrz Bielawy p. Andrzej 
Hordyj, p. Alicja Dźwiniel – przed-
stawiciel Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rozwoju i Promocji powiatu 
dzierżoniowskiego, dyrektor ZSO, 
nauczyciele oraz uczniowie. Do-
dam, że nasza drużyna jako jedy-
na  reprezentowała powiat dzierżo-
niowski w Sejmie.

31 maja braliśmy udział w 
wybranych przez nas seminariach 
np.: „Takie zwykłe jeansy”, z któ-
rych dowiedzieliśmy się jak mądrze 
kupować różne produkty, a także w 

jaki sposób są wykorzystywani lu-
dzie produkujący towary kupowane 
przez nas na co dzień. Pani dok-
tor prowadząca seminarium wspo-
mniała również jak ciężko pracują 
ludzie na plantacji bananów.

1 czerwca uczestniczyliśmy 
w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży. Wcześniejsze zwiedza-
nie Sejmu wywarło na nas wielkie 
wrażenie, a emocje wzrosły, kie-
dy zasiedliśmy w sali plenarnej na 
miejscach parlamentarzystów. Ob-
radom przewodniczyła Marszałek 
Sejmu RP Ewa Kopacz. Tematem 
tegorocznej sesji było środowisko 
lokalne. 

Podczas podróży autoka-
rem mogliśmy podziwiać zabytki 
Warszawy. Żałujemy, że nasz po-
byt w stolicy trwał tak krótko, gdyż 
nie zdążyliśmy dokładnie zwiedzić 
miasta. Mamy nadzieję, że jeszcze 
odwiedzimy stolicę.

Katarzyna Panek IIa LO

Wizyta uczniów bielawskiego LO w Sejmie!

19 czerwca, odbyło się ostatnie 
spotkanie zaprzyjaźnionych Ośrod-
ków z Bielawy i Ząbkowic Śląskich 
w ramach projektu „Nasze myślenie 
zmienia naszą rzeczywistość”. Ogni-
sko pożegnalne zostało zorganizo-
wane w pięknej scenerii Leśnego 
Dworku. Przy ognisku słuchaliśmy 
opowieści o tajemnicach Gór Sowich 
przytaczanych przez wychowawców. 

Dyrektor SOSW w Bielawie 
pani Bożena Karasek, pięknie pod-

sumowała naszą współpracę, oraz 
wręczyła wszystkim uczestnikom pro-
jektu pamiątkowe dyplomy i nagrody, 
za wytrwałość i wzorowe reprezen-
towanie swoich grup. Po tym miłym 
akcencie rozpoczęliśmy wspólne pie-
czenie kiełbasek oraz biesiadowanie 
przy ognisku i muzyce. W ten upalny 
dzień, zabawy zakończyły się spon-
taniczną bitwą wodną. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni a promienie Słoń-
ca oraz ciepło ogniska pozwoliły na 
szybkie suszenie. Dzień powoli dobie-
gał końca, a naszej młodzieży trudno 
było się ze sobą rozstać. Pożegnania  
i ciepłe słowa z obu stron umocni-
ły nas w przekonaniu, że propozycja 

Zakończenie projektu „Nasze myślenie zmienia naszą rzeczywistość”.
„Tak niedawno żeśmy się spotkali
a już pożegnania nadszedł czas
tyleśmy ze sobą przeżywali
a dziś już wspomnienia łączą nas...”

integracji była właściwą decyzją i na 
pewno nie zakończy się wraz z obec-
nym rokiem szkolnym. 

Podsumowując projekt  stwier-
dzam, że udało się zrealizować 
wszystkie założone cele. Nasza mło-
dzież, na co dzień często zbunto-
wana, ze swoją historią, swoją prze-
szłością, którą próbuje zagłuszyć, 
zamazać, wyprostować po swojemu, 
czasami bez bliżej określonych pla-
nów na przyszłość - ujawniła wszyst-
kie swoje mocne strony. Wykazała 
się cierpliwością, szacunkiem i tole-
rancją. „Nigdy nie wolno zapomnieć, 
że w dusze młodzieży można tylko to 
wszczepić, co się pragnie, aby tam 
na zawsze pozostało.” (Francois Fe-
nelon).

Chcielibyśmy podziękować 
pani Bożenie Karasek - Dyrek-
tor SOSW w Bielawie, pani Delfi-
nie Grzędzie - Dyrektor SOSW w 
Ząbkowicach Śląskich, pani Marii 
Chełmowskiej - kierownik ds. wy-
chowanie w SOSW w Bielawie; za 
tworzenie pozytywnego klimatu wo-
kół wszelkich działań, związanych z 
przygotowaniem projektu „Nasze my-
ślenie zmienia naszą rzeczywistość”. 
Dziękujemy także wychowawcom z 
Ząbkowic Śląskich pani Aleksan-
drze Kolano i pani Sylwii Muzyce, 
za przygotowanie młodzieży, własną 
inicjatywę oraz organizację zajęć w 
ramach projektu; oraz wszystkim tym, 
którzy obdarzyli nas uśmiechem, do-
brym słowem i pomocną dłonią. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie wzięli udział w projekcie re-
alizowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Jego celem jest za-
interesowanie młodzieży najnowszą 
historią Polski. 

Pierwszym krokiem gimnazja-
listów było odnalezienie osoby, któ-
ra przeciwstawiając się nazizmowi 
i komunizmowi, przyczyniła się do 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości i budowy społeczeństwa oby-
watelskiego. Wybór padł na prezesa 
bielawskiego Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, pana Bro-
nisława Wilka. Uczniowie doszli do 
wniosku, że znają osobę pana Wil-
ka tylko z widzenia, a nic o niej nie 

wiedzą. Owocami inicjatywy uczniow-
skiej i przychylności pana Wilka stały 
się bogata prezentacja multimedialna 
oraz film o wojennych i powojennych 
losach bohatera.

Podsumowaniem całego pro-
jektu była ogólnopolska konferencja, 
na którą nasi uczniowie zostali zapro-
szeni do stolicy. 2 czerwca uczestnicy 
projektu brali udział w warsztatach, 
które miały miejsce w „Przystanku 
Historia” w IPN-ie. Następnego dnia 
odbyły się targi projektów. 30 zespo-
łów z całej Polski prezentowało swo-
jego świadka historii. Następnie gru-
pa ekspertów, której przewodniczył 
prezes IPN-u Łukasz Kamiński, roz-
mawiała z członkami poszczególnych 
zespołów i poznawała bliżej bohate-
rów prezentacji. Całość podsumował 
panel ekspertów.

Ostatniego dnia pobytu w War-
szawie odbyło się w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego podsumowanie 
projektu. Uczestnicy obejrzeli 13 fil-
mów prezentujących sylwetki świad-
ków historii, wśród nich była również 
bielawska projekcja.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 są dum-
ni, że wzięli udział w projekcie. Są teraz 
bogatsi o nowe doświadczenia oraz wie-
dzę z zakresu najnowszej historii Polski.

Uczestnicy projektu: Angelika 
Cieśla, Aleksandra Krupiarz, Karolina 
Rybaczuk, Paweł Skurzyński. Opie-
kun – Renata Norberciak

„Opowiem Ci o wolnej Polsce 
– spotkania ze świadkami historii” to 
nie jedyny projekt, w którym wzię-
li udział uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Bielawie. W marcu trójka trzecio-
klasistów wzięła udział w konkursie 
organizowanym przez Dolnośląskie-
go  Kuratora Oświaty we Wrocławiu i 
Zarząd Oddziału Sybiraków we Wro-
cławiu pt. „Losy Polaków na Wscho-
dzie w latach 1939 – 1956”. Gimna-
zjaliści przedstawili w 15-minutowym 
filmie losy pań: Bronisławy Sługoc-
kiej, Wandy Sienickiej, Ireny Kasjan 
i Marii Cyganko. Wielogodzinna pra-
ca się opłacała, ponieważ uczniowie 
zajęli w tym konkursie trzecie miejsce 
i zostali zaproszeni na wrześniowe 
podsumowanie konkursu. Uczestnik 
projektu Paweł Surma powiedział, 
że dzięki poznaniu losów Sybiraczek 
lepiej rozumiał treść wiersza, który 
recytował podczas II Powiatowego 
Konkursu Poezji Sybirackiej, w któ-
rym zajął II miejsce.

Uczestnicy – Marcelina Dańczuk, 
Katarzyna Podhalicz, Paweł Surma.

Opiekun – Renata Norberciak

Opowiem ci o wolnej Polsce 
– spotkania ze świadkami historii

20 maja w dzierżoniowskiej 
Bibliotece Pedagogicznej od-
była się konferencja pt. „Czytam, 
więc jestem. Umiem, więc czytam. 
Czytam, więc wiem”. Zaproszo-
ny profesor Ryszard Waksmund 
z Wydziału Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego wygło-
sił wykład Historia dzieciństwa 
- historia czytania. W konferencji 
brali udział nauczyciele poloniści, 
bibliotekarze oraz uczniowie. Naj-
liczniej reprezentowane było  LO 
im. Bolesława Chrobrego z Biela-
wy. Uczniowie naszej szkoły tra-

dycyjnie uczestniczą w wykładach 
prowadzonych przez naukowców 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Po 
serdecznym powitaniu przybyłych 
przez panią dyrektor  PCPPPiDE 
w Dzierżoniowie Elżbietę Pasek, 
profesor R. Waksmund wygłosił 
wykład dotyczący historii literatu-
ry dziecięcej. Profesor opowiadał 
ciekawie, podając przykłady z lek-
tur szkolnych, czym zainteresował 
młodzież. Zaznaczył także jak waż-
ni są rodzice, którzy po raz pierw-
szy wprowadzają nas w świat ksią-
żek. Mówił o tym, że powinniśmy 

„Czytam, więc jestem - spotkanie uczniów 
z profesorem Ryszardem Waksmundem”

być wdzięczni za naukę czytania, 
dzięki której możemy przeżywać 
przygody wraz z bohaterami ulu-
bionych powieści. Nazwał czyta-
nie magicznym rytuałem, w którym 
mamy okazję uczestniczyć prze-
wracając kartki. 

Wykład został nagrodzo-
ny brawami. Następnie uczestni-
cy wysłuchali wykładu mgr Janiny 
Weretki-Piechowiak pt.”Czytam, 
więc jestem? Kompleks czytelni-
ka”. Po wykładzie wszyscy udali się 
na przerwę kawową i słodki poczę-
stunek. Chętni mogli wziąć udział 
w późniejszej dyskusji i obejrzeć 
okolicznościową wystawę książek.  
 Katarzyna Podłęcka 
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Małgorzata Siwiec, uczen-
nica klasy VI Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7, została lau-
reatką II miejsca w VI EDYCJI 
DOLNOŚLĄSKIEGO KONKUR-
SU „Losy Polaków na wschodzie 
w latach 1939 – 1956” organizo-
wanego przez Dolnośląskiego Ku-
ratora Oświaty i Zarząd Oddziału 
Związku Sybiraków we Wrocławiu. 
Konkurs był skierowany do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych całego 
województwa dolnośląskiego. Jego 
celem  było propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy o losach 
Polaków w latach 1939 – 1956, 
rozwijanie pasji badawczej i talen-
tu twórczego dzieci i młodzieży, 
poszukiwanie prawdy historycznej 
oraz kształcenie umiejętności roz-
wiązywania konkretnego problemu 
badawczego. Zadaniem uczniów 
szkół podstawowych było przygo-

towanie kroniki rodzinnej. Nasza 
uczennica zebrała imponujący ma-
teriał na temat losów swoich pra-
pradziadków, których los rzucił na 
„nieludzką ziemię”. Podążając śla-
dami swoich przodków odnalazła 
informacje, zdjęcia sprzed wybu-
chu wojny, spisała relacje człon-
ków swojej rodziny, którzy pamię-
tali dzień zsyłki, długą podróż w 
nieznane i katorżniczą pracę w ła-
grach na terenach byłego Związku 
Radzieckiego.

Uroczyste podsumowanie, 
wręczenie nagród i wyróżnień odbę-
dzie się we wrześniu 2013r. podczas 
obchodów Dnia Sybiraka w Studiu 
Polskiego Radia. Zgodnie z przygo-
towywanym Zarządzeniem Dolno-
śląskiego  Kuratora Oświaty laure-
aci otrzymają punkty rekrutacyjne do 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Serdecznie gratulujemy!

op. Anna Kuś-Smaga

UCZENNICA ESP 7 W BIELAWIE LAUREATEM 
KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie już po raz 
piąty odbył się konkurs mitologicz-
ny. Jego celem była nauka przez 
zabawę, a tej jak zwykle nie za-
brakło. Między innymi dzięki Dariu-
szowi Millerowi oraz Sandrze Stra-
chanowskiej z klasy 2a LO, którzy 
wcielili się w role prowadzących. W 
konkursie udział wzięły klasy gim-
nazjalne oraz licealne. 

W pierwszej części ucznio-
wie mieli za zadanie odpowiedzieć 
na jak największą ilość pytań doty-
czących postaci, wydarzeń mitolo-
gicznych oraz związków frazeolo-
gicznych związanych z mitologią. 
Recytowane były równieź fragmen-
ty utworów literackich i przedsta-
wiane prezentacje multimedialne 
dotyczące dzieł sztuki, w których 
znaleźć można przeróżne motywy 
mitologiczne. Wśród klas gimna-

zjalnych najlepsi okazali się przed-
stawiciele klasy 2a, czyli Ewelina 
Węgielnik oraz Daria Murawska. 
Natomiast najlepsi wśród liceali-
stów byli: Radosław Pohl i Katarzy-
na Podłęcka z klasy 1a. Pani wice-
dyrektor Danuta Gierczak wręczyła 
zwycięzcom nagrody książkowe. 

Druga część konkursu opie-
rała się na pokazie strojów inspi-
rowanych bogami oraz boginiami 
znanymi z mitologii. W kategorii 
gimnazjum, wygral Kacper Środoń 
przebrany za Zeusa, natomiast 
w kategorii liceum Maciej Byczek 
przebrany za Afrodytę, co stanowi-
ło jeden z najzabawniejszych ak-
centów konkursu. 

Całe przedsięwzięcie zorga-
nizowane zostało przez p.Dorotę 
Kot oraz p.Teresę Rodak.

Aleksandra Wypych, kl. 1A LO  

Konkurs mitologiczny

W ramach zajęć z planowania 
kariery zawodowej, 24 maja ucznio-
wie klas trzecich Gimnazjum Ekolo-
gicznego nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie odwiedzili Zakład 
Mechaniki  i  Elektromechaniki Pojaz-
dowej AKSEL PLUS  w Bielawie przy 
ul. Żeromskiego 5b. Jego właściciel, 
Pan Jakub Błaszczyk, oprowadził mło-
dzież po warsztacie.  Zapoznał uczniów 
z podstawowym zakresem usług firmy, 
np.: wymiana klocków hamulcowych, 
sprzęgieł, rozrządów, amortyzatorów, 
łożysk, opon, oleju. O specyfice zawo-
du mechanika pojazdów samochodo-
wych opowiadał doświadczony pracow-
nik. Pod jego nadzorem wszyscy chętni 
mogli spróbować swoich umiejętności. 
Trzecioklasiści zwiedzili również SKLEP 
–SERWIS oferujący części do samo-
chodów osobowych i dostawczych oraz 
pomieszczenia socjalne przeznaczone 
dla pracowników. Pan Jakub Błaszczyk 
wyjaśnił również, jakie oczekiwania i wy-
magania mają pracodawcy wobec pra-
cowników na obecnym rynku pracy. 

Uczniowie zwiedzili także Sta-
cję Kontroli Pojazdów przy ulicy 

Przed wyborem zawodu- uczniowie G3  
na wycieczce zawodoznawczej

Parkowej, po której oprowadził nas 
właściciel, Pan Bogdan Błaszczyk. 
Zapoznał uczniów z urządzeniami, 
które są stosowane przy technicznym 
badaniu sprawności pojazdów. Gim-
nazjaliści obserwowali sprawdzanie 
oporów toczenia i siłę hamowania 
poszczególnych kół na rolkach ha-
mulcowych. Zobaczyli urządzenie do 
oceny prawidłowości ustawienia kół 
jezdnych oraz przyrząd do pomiaru 
ustawienia świateł pojazdu. Mieli tak-
że możliwość poznania zawodu dia-
gnosty samochodowego: wymagań 
dotyczących wykształcenia, czynno-
ści zawodowych, jakie wykonuje w 
toku pracy oraz warunków pracy. 

Mamy nadzieję, że spotkanie 
uczniów z przedstawicielami świata 
pracy ułatwi  podjęcie ważnych ży-
ciowych decyzji zawodowych  i edu-
kacyjnych,  a także pozwoli na wy-
obrażenie siebie w roli przyszłego 
pracownika.

Chcielibyśmy również serdecz-
nie podziękować właścicielom firmy 
za możliwość odwiedzenia zakładu.
Szkolny doradca zawodu: Ewa Obacz

Głównym organizatorem XX 
Międzynarodowego Pleneru Malar-
skiego jest Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy. W dniach od 28 maja do 
2 czerwca  na zaproszenie TBP do 
Bielawy przyjechali  artyści nie tylko 
z Polski, ale z Czech oraz Węgier. 
W Bielawie gościli: Irena Wyrzykow-
ska, Tadeusz Bury, Eva Šinkmanova, 
Jarmila Kralova, Jarmila Smetanova, 
Jan Smetana, Jiri Kollert, Edward 
Kostka, Maria Gostylla-Pachucka, 
Lucyna Wierzbicka i Vera Kopecka.

Od lat Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa współpracuje i współ-
tworzy wiele projektów z TPB, tak 

Uczniowie ESP 7 podczas XX 
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

więc podczas tak dużej i ważnej 
imprezy nie mogło nas  zabraknąć. 
Pierwszego dnia grupa uczniów 
ESP7 wraz z nauczycielem wzięła 
udział w plenerze malarskim, pod-
czas którego młodzi artyści mogli 
pochwalić się swoimi umiejętno-
ściami, uzyskać od przybyłych go-
ści kilka cennych rad i wskazówek . 

Następnie uczniowie podziwia-
li dzieła Pani Ireny Wyrzykowskiej 
z Nowego Miasta koło Olsztyna. 
Głównym motywem prac były kwia-
ty w delikatnej, zwiewnej kolorystyce. 
Wszystkie  wykonane zostały akwa-
relą, jest to bardzo trudna technika, 

gdyż nie daje prawie żadnej możli-
wości dokonywania poprawek i retu-
szy. Wystawa przygotowana została 
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy przy współpracy ESP7.

Imprezą współtowarzyszącą 
był wieczór poetycki czeskiej poet-
ki, Pani Very Kopeckiej. Zaproszeni 
goście wysłuchali kilkunastu wierszy 
z ostatniego tomiku poetki, w którym 
nie zabrakło utworów o rodzinnym 
Bromovie, jak również Bielawie, w 
której jest częstym gościem.

Dla czterech uczennic był 
to wieczór szczególny, bowiem 
po raz pierwszy mogły zaprezen-
tować swoją twórczość przed tak 
szeroką publicznością. Monika Ma-
tusiewicz, Wiktoria Wiśniewska, 
Katarzyna Brylińska i Ania Kędzio-
ra czytały wiersze o Bielawie, tro-
skach i radościach dnia codzien-
nego. Warsztat pisarski młodych 
poetek zyskał uznanie w postaci 
wielu ciepłych słów podziwu i za-
chęty do dalszej pracy twórczej. 

Udział uczniów w Międzynaro-
dowym Plenerze Malarskim to kolejny 
sposób na zaprezentowanie talentów  
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7, bowiem: „Talent był i pozostanie da-
rem, za który odpowiadają wszyscy, 
choć otrzymuje go tylko jednostka....” 
 op. Anna Kuś-Smaga

28 maja uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi wzięli udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim „Moja Mała 
Ojczyzna”, zorganizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną przy 
Centrum Kultury w Pieszycach. Zu-
zanna Mika, Ala Marchewka, Julia 
Pastuszka, Daniela Saverino oraz 
Michał Nowakowski i Piotr Mar-
chewka (op. J. M. Jonas) zaprezen-
towali utwory lokalnych poetów, tema-
tycznie związane z naszym regionem,  
z Polską. W pięknie wypowiadanym 
słowie i poprzez mowę ciała opiewa-
li walory ojczystego krajobrazu, za-
chęcali do poznawania Małej Ojczy-
zny. W ich interpretacji prezentowane 
utwory nabierały magii, szczególnego 
znaczenia, wydźwięku. Komisja kon-
kursowa to również spostrzegła, bo-
wiem uczniowie nasi zyskali najwyż-
sze trofea: I miejsce I stopnia - Julia 
Pastuszka, I miejsce - Alicja Mar-
chewka, II miejsce - Piotr Marchew-
ka, III miejsce - Zuzanna Mika.

To był bardzo udany dzień!

„Oto mój dom: cztery ściany wiersza 
w mojej pięknej ojczyźnie - polszczyźnie”
       Julian Tuwim

PEREŁKI NASZEJ SZKOŁY ZNÓW NA PODIUM

W dniu 8 maja Sportowe 
Przedszkole Niepubliczne w Bie-
lawie odwiedzili niezwykli goście, 
strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bielawie. Przedszkola-
ki powitały gości piosenką o pracy 
strażaków, po czym uważnie słu-
chały ciekawych opowieści. Pano-
wie mówili o swojej niebezpiecznej 
i odpowiedzialnej pracy, z jaką spo-
tykają się na co dzień. Dzieci do-
wiedziały się, w jakich sytuacjach 
można wzywać straż pożarną, jak 
zachować się w trakcie pożaru czy 
innego zagrożenia oraz jakie infor-
macje podać dzwoniąc na numer 
alarmowy straży pożarnej. Wiedzą 
już, że strażacy zajmują się nie tyl-
ko gaszeniem pożarów, ale rów-
nież są wzywani do wypadków sa-
mochodowych, klęsk żywiołowych 
tj. powódź, ratują zwierzęta w róż-
nych sytuacjach oraz robią wiele in-
nych pożytecznych rzeczy. 

Oczywiście ogromną atrakcją 
okazał się wóz strażacki, którym 
przybyli strażacy. Dzieci mogły po-
dziwiać go z bliska, a także wejść 

do środka. Obejrzeliśmy rodzaje 
umundurowań i narzędzia, jakich 
strażacy używają do swojej pra-
cy. Nie brakowało także „zabaw” z 
wodą. Strażacy pokazywali przed-
szkolakom jak obsługuje się węże 
strażackie i w jaki sposób gasi się 
pożar. Niesamowitą frajdą dla dzie-
ci były próby samodzielnego lania 
wody.  Przedszkolaki wykazały 

Wizyta strażaków w Sportowym 
Przedszkolu Niepublicznym w Bielawie

duże zainteresowane spotkaniem, 
w trakcie którego nabyły cenną wie-
dzę. Na zakończenie dzieci podzię-
kowały strażakom za ciekawe spo-
tkanie oraz zaśpiewały piosenkę. 
Panowie otrzymali także upominki. 
Z okazji minionego Dnia Strażaka 
życzyliśmy strażakom jak najmniej 
niebezpiecznych akcji, a jednocze-
śnie satysfakcji z pełnionej służby. 

Justyna Grzesiak
Nauczyciel Sportowego Przedszkola

Niepublicznego w Bielawie

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Panu Józefowi z Leśnej Szkoły w Bielawie za zajęcia zorganizowane dla klasy II C ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.  Atrakcje jakie  mieliśmy okazję zaliczyć, to 
nauka piosenki wakacyjnej, ciekawy film o pszczołach, wycieczka do pasieki leśnej w pełnym rynsztunku, piecze-
nie kiełbasek, degustacja samodzielnie ubitego masła z miodem, a na koniec miła niespodzianka - zdjęcia z pobytu 
wydrukowane formacie A4 na gazetkę klasową. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego ciekawego miejsca. 

                   Wiesław Jawor
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W „Wiadomościach Bielaw-
skich” prezentowaliśmy już osią-
gnięcia sportowców z LO im. 
Bolesława Chrobrego, dziś chce-
my przedstawić uczennicę San-
drę Strachanowską, uzdolnioną 
przede wszystkim artystycznie. W 
tym roku Sandra znalazła się wśród 
14 najlepszych recytatorów Dolne-
go Śląska, zorganizowała również 
pokaz mody dla mieszkańców Bie-
lawy.

Zmagania uczestników 58 
Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego rozpoczęły się już w 
marcu i trwały prawie 3 miesiące. 
W pierwszym etapie, który odbył 
się w dzierżoniowskim „Pegazie”, 
brali udział uczniowie bielawskie-
go liceum. Wyróżnienie otrzymał 
Darek Miller, a Sandra Stracha-
nowska uzyskała pierwszą nagro-
dę i tym samym zakwalifikowała się 
do etapu rejonowego. W tym eta-
pie, spośród uczestników z powia-
tu dzierżoniowskiego, świdnickiego 
i wałbrzyskiego, to właśnie Sandra 
okazała się najlepsza. Już wtedy 
emocje sięgnęły zenitu, gdyż ko-
lejnym etapem na szczeblu woje-
wódzkim był występ w Teatrze Sta-
rym w Bolesławcu.

- Zaskoczyła mnie wygrana, 
ponieważ był to mój pierwszy w ży-

ciu występ w konkursie recytator-
skim. Moje emocje potęguje to, że 
pokonałam osoby z wieloletnim do-
świadczeniem teatralnym – mówi 
Sandra.

W zmaganiach wojewódzkich 
udział brało 14 uczestników. Po-
ziom występów był bardzo wysoki 
i każdy chciał dostać się do czoło-
wej trójki.

Sandra ma za sobą pracowite 
miesiące, gdyż pomiędzy konkur-
sowymi etapami organizowała swój 
pierwszy pokaz mody pod nazwą 
„Z dna szafy na szczyt mody”. 

- Zorganizowanie tego poka-
zu okazało się ciężkim orzechem 
do zgryzienia, gdyż wszystko – po-
cząwszy od stylizacji, przez przy-
gotowanie  modeli i na muzyce 
skończywszy – było na mojej gło-
wie. Jednak miałam duże oparcie 
w moich przyjaciołach, bez których 
pewnie załamałabym się nerwowo 
(śmiech) – przyznaje. - Głównym 
zamysłem mojego pokazu było 
udowodnienie kobietom, że w se-
cond-handach można ubrać się 
modnie i z klasą za przysłowiowy 
grosz – tłumaczy Sandra.                                                                                                                 

Darek Miller 
Nicole Wasilewska
kl. 2 A LO

Zdolna i oryginalna – uczennica z Chrobrego

Od marca do czerwca 2013 
roku wybrani uczniowie z klas lice-
alnych brali udział w projekcie „Mój 
pierwszy uniwersytet”. Uczniowie 
uczestniczyli w sobotnich wykła-
dach na Wydziale Nauk Biologicz-
nych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Kilkugodzinne spotkania miały na 
celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie 
zainteresowań młodzieży przede 
wszystkim w zakresie zoologii, an-
tropologii i genetyki. Najciekawsze 
zajęcia prowadziły: dr Magdalena 
Chmielewska i dr Beata Rozen-
blut-Kościsty. Uczestnicy mieli 
okazję dotknąć eksponatów takich, 
jak: noga renifera, kopyto nosoroż-
ca, różnego rodzaju pióra i kości. 
Na kolejnym spotkaniu z dr Ewą 

Macieszczyk zostały odkryte tajni-
ki DNA. Najlepiej ocenione zosta-
ły zajęcia z dr Iwoną Gottfried, na 
których można było pogłaskać nie-
toperza i posłuchać, jakie dźwięki 
wydają te ssaki. Niektórym wykła-
dom towarzyszyły wizyty w uniwer-
syteckim muzeum i w pomieszcze-
niu z odnawianymi preparatami. 
Chętni mogli spędzić trzy dni we 
Wrocławskiej Stacji Ornitologicznej 
i zapoznać się z pracą w terenie. 
Na początku uczniowie dostali in-
deksy, w których zbierali zaliczenia 
z uczestnictwa w wykładach. Wszy-
scy poszerzyli swoje horyzonty i są 
zadowoleni z udziału w projekcie. 

Katarzyna Podłęcka i Daria 
Zygmunt

„Mój pierwszy uniwersytet”, 
czyli jak to jest być studentem

Znajomość języków obcych 
jest dzisiaj niezbywalną umiejętno-
ścią komunikacyjną w globalnym 
świecie. Edukacja językowa roz-
poczyna się na pierwszym etapie 
kształcenia, dlatego już przedszko-
la mają w swojej ofercie naukę ję-
zyka angielskiego.

Bielawska placówka Euro-
pejska Akademia Dziecka jest or-
ganizatorem cyklicznych popisów 
talentów wokalnych i językowych 
najmłodszych obywateli świata. W 
II edycji Festiwalu Piosenki Anglo-
języcznej popisywały przedszkolaki 
z  Bielawy, Świdnicy, Piławy Górnej. 
Patronat merytoryczny przypadł 
marce Helen Doron, a nad cało-
ścią projektu  pieczę  sprawowała  
Anna Lenkiewicz – Budny, Dyrek-
tor Okręgowy Szkół Językowych 
dla Dzieci i Młodzieży Metodą He-
len Doron. 

28 maja o tytuł najbardziej 
rozśpiewanego przedszkola wal-
czyło dziesięć zespołów z ośmiu 
placówek: Niepubliczne Przed-
szkole „Wesołe Krasnoludki” z Bie-
lawy, Niepubliczne Przedszkole 
„Europejska Akademia Dziecka” ze 
Świdnicy, Ekologiczne Przedszkole 
Niepubliczne z Bielawy, Sportowe 
Przedszkole Niepubliczne z Biela-
wy, Publiczne Przedszkole z Piławy 
Górnej, Przedszkole Publiczne Nr 4 
z Bielawy, Przedszkole Niepublicz-
ne z Oddziałami Integracyjnymi z 
Bielawy, Przedszkole Językowe 
„Europejska Akademia Dziecka” z 
Bielawy.

W skład Jury wchodzili przed-
stawiciele z każdego przedszkola. 
Jury festiwalowe oceniało uczestni-
ków pod kątem: doboru repertuaru, 
poprawności językowej, interpre-
tacji oraz ogólnego wrażenia arty-
stycznego. Występowały dzieci w 
wieku od 2,5 do 7 lat. Poziom pre-
zentacji był bardzo wysoki, każdy z 
zespołów popisał się znajomością 

II EDYCJA FESTIWALU  PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ W PRZEDSZKOLU 
JĘZYKOWYM EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA W BIELAWIE

języka angielskiego, oryginalno-
ścią i ciekawą interpretacją piosen-
ki. Burzliwe obrady jury zwieńczył 
sprawiedliwy werdykt.

Czas oczekiwania na ogło-
szenie wyników zmagań wypełnili 
goście ze Społecznej Szkoły Mu-
zycznej w Bielawie, którzy pod kie-
runkiem p. Dyrektor Jolanty Dahl-
ke przygotowali atrakcyjny popis 
utworów instrumentalnych.

Zabawy edukacyjne z wykorzy-
staniem rekwizytów i materiałów He-
len Doron pokazały, że zabawa jest 
najskuteczniejszą metoda edukacji.

Ostateczne ustalenia juro-
rów przedstawiają się następująco: 
I miejsce: Niepubliczne Przed-
szkole „Wesołe Krasnoludki” w 
Bielawie: Oliwia Marek, Kaja Ku-
charczyk, Aleksandra Mrzygłód, Fi-
lip Dąbrowski, Dominika Winkoś, II 
miejsce: Przedszkole Publiczne 
Nr 4 w Bielawie: Weronika Bie-
lak, Natalia Mucha, Karolina Pie-
chowicz, Marcin Drzyzga, Adrian 

Porowicz, III miejsce: Przedszko-
le Językowe Europejska Akade-
mia Dziecka w Bielawie: Amelia 
Michalec, Oliwia Bandyk, Nela Wi-
śniewska, Arkadiusz Czyżewski, 
Antoni Kraska. Wyróżnienia: Nie-
publiczne Przedszkole Europej-
ska Akademia Dziecka w Świd-
nicy: Julia Trojan, Julia Polaczek, 
Łucja Alanis, Jędrzej Bobowski, 
Antonina Żurman, Nadia Impert, 
Publiczne Przedszkole w Piławie 
Górnej: Kajra Czaplińska.

 Uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Placówki  przedszkolne  i kadra pe-
dagogiczna specjalne podziękowa-
nia. Na zakończenie bawiono się w 
towarzystwie Kangurka – maskotki  
Helen Doron  przy suto zastawio-
nym łakociami stole. Wszystkim do-
pisywały znakomite humory.

Organizatorzy raz jeszcze 
dziękują przybyłym gościom z na-
dzieją na wspólne śpiewanie w na-
stępnym roku.  

W dniach 24.05 – 02.06.2013 
wzięliśmy udział w szóstej z kolei Zie-
lonej Szkole. Tegoroczny wyjazd dał 
nam możliwość poznania uroków sło-
necznej Bułgarii, kurortu Albeny i ota-
czającego go Parku Krajobrazowego 
Baltata. Słoneczna pogoda, dostęp 
do boisk sportowych oraz do morza i 
basenów umożliwił aktywne spędza-
nie czasu w formie nauki,  gier zespo-
łowych, „pluskania się”, a także zaży-
wania kąpieli słonecznych. 

Wycieczka do historycznego 
miasta Warna dała nam możliwość 
poznania chociaż części historii i 
kultury tego kraju.  Miłym dla nas 
akcentem było zobaczenie jednej 
z głównych ulic tego miasta, na-
zwanej  imieniem polskiego króla 
Władysława III Warneńczyka. Po-
nadto odwiedziliśmy delfinarium, w 
którym poznaliśmy wspaniałe i mą-

dre zwierzęta.Wieczorami odbywa-
ły się przedstawienia organizowa-
ne przez animatorów kurortu, była 
także  możliwość wyjścia na dys-
koteki. Dzięki ofercie all inclusive i 
szwedzkiemu stołowi zadowolone 
były największe głodomory. 

Miło spędzony czas, niezapo-
mniane chwile, a także możliwość 
bliższego poznania kolegów i ko-
leżanek ze szkoły zapewne skło-
ni nas do wzięcia udziału w kolej-
nym wyjeździe  także w następnym 
roku. Serdecznie polecamy. Bardzo 
dziękujemy nauczycielom: Rober-
towi Chabińskiemu , Krzysztofowi 
Felsztyńskiemu, Oliwi Mróz i Jaku-
bowi Maćkowskiemu, którzy zorga-
nizowali nam ten wspaniały wyjazd 
i sprawowali nad nami opiekę.

Angelika Fabiańska, Damian 
Tubek  i Quentin Newton

Uczniowie Chrobrego w Bułgarii

Klub Miłośników Poezji Śpie-
wanej „Pozytywka” przy MBP w 
Bielawie oraz Towarzystwo Przy-
jaciół Bielawy w dniu 7 czerw-
ca zorganizowali wieczór autorski  
pana Waleriana Domańskiego. 
Pisarz, poeta, rysownik satyrycz-
ny, przebywający na stałe w Detro-
it (USA) przedstawił zgromadzonej  
w tym dniu publiczności krótki ży-
ciorys, a także  opowiedział w jaki 
sposób zmienił miejsce zamiesz-
kania  z Dzierżoniowa na Detroit. 

Promocja książki „Fabryki dymu” Waleriana Domańskiego

Walerian  Domański  opowiadał 
o życiu w czasach komunizmu, o 
swoich  ciekawych doświadcze-
niach, następnie  czytał  wiersze 
i   zaprezentował  opowiadania z 
nowej książki. Zbiór opowiadań 
„Fabryki dymu”, którą pisarz 
promował w piątkowe popołudnie  
można określić jako obraz mało-
miasteczkowego życia  w PRL-u, 
malowanego bez cenzury. W swo-
ich opowiadaniach uwypuklił ab-
surdy ówczesnego życia, wobec 

których zwykły człowiek stawał się 
wtedy bezradny. Wiele opowiadań 
z tej książki było opartych na fak-
tach, z nimi także związane były 
różne anegdoty, które  przypadły 
do gustu szczególnie  publiczno-
ści, zwłaszcza młodzieży z Zespo-
łu Szkól Zawodowych w Bielawie, 
która w tym dniu  odwiedziła bie-
lawski klub wraz z  nauczycielką   
panią Małgorzatą Greiner. Pod-
czas  promocji   książki można 
było także zauważyć, że spotkania 
tego typu   mogą  łączyć pokolenia. 
Brali w nim udział  zarówno ludzie, 
którzy żyli w tych czasach a także 
tacy, którzy mogli tylko o tym  od 
nich usłyszeć. Na koniec spotka-
nia autor otrzymał  kwiaty od or-
ganizatorów spotkania w bibliote-
ce  bielawskiej  „Pozytywki”  pani 
Barbary Pachury i  prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy  pani 
Ewy Glury.   Autor był tak hojny, 
że  rozdał wszystkim uczestnikom 
tego wieczoru  na pamiątkę swoje 
rysunki satyryczne  z autografem. 

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

„Życie Pi”
Na ostatnim spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 

(DKK) rozmawiano o niezwykłej historii Piscine Molitora 
Patela (Pi), bohatera powieści Yanna Martela „Życie Pi”, 
którą na ekrany kin przeniósł jeden z najwybitniejszych 
współczesnych reżyserów, Ang Lee. Książka „Życie Pi”, 
która stała się międzynarodowym bestsellerem, przynio-
sła autorowi w 2002 r. Nagrodę Bookera. Również ekra-
nizacja okazała się  sukcesem, a film otrzymał w 2013 r. 
aż cztery Oscary. 

„Życie Pi” opowiada o dramatycznych losach 16-let-
niego chłopca, który wskutek katastrofy morskiej spędza na 
tratwie wiele długich dni. Jego jedynym towarzyszem nie-
doli jest potężny tygrys bengalski. Metaforyczna historia Pi 
przedstawia człowieka poddanego próbie, zmagającego się 
z żywiołem, z przeciwnikiem, i z samym sobą, a niepraw-
dopodobna przygoda ma równie zaskakujące zakończenie.

Na klubowiczkach oryginalna powieść Martela wy-
warła duże wrażenie. Urzekł nas także baśniowy klimat 
filmu Anga Lee. 
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Od kilku tygodni na terenie 
Bielawy prowadzi działalność fil-
ia jednego z najlepszych pols-
kich klubów brazylijskiego jiu-
jitsu LINKE GOLD TEAM. Jej 
założycielem i głównym trenerem 
jest Sławomir Grabowski – wie-
loletni zawodnik Gold Team, któ-
rego Mariusz Linke zaprosił do 
współpracy i otwarcia filii klubu. 
Bielawski oddział klubu nosi 
nazwę Bebson Gold Team. 

Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) to 
dyscyplina, której historia sięga 
początków ubiegłego wieku. Jej 
podstawą są chwyty, dźwignie, 
duszenia oraz inne techniki uni-
eruchamiania przeciwnika. W 
ostatnich latach sport wywodzący 
się z Ameryki Południowej zdobywa 
coraz większą popularność. Z pew-
nością ważną rolę odgrywa tutaj 
widowiskowość oraz skuteczność 
zawodników tej dyscypliny w 
walkach MMA. 

Ogromne zainteresowanie 
brazylijskim jiu-jitsu widać 
również w Bielawie. Na trenin-

gi, które dzięki uprzejmości Zapa-
śniczego Klubu Sportowego „Bie-
lawianka” odbywają się w sali przy 
ulicy Waryńskiego, przychodzi każ-
dorazowo kilkadziesiąt osób. W 
zajęciach biorą udział nie tylko za-
wodnicy BJJ, ale także fighterzy 
wywodzący się z takich sztuk 
walki jak boks, zapasy czy kick-
boxing. Niemniej wielu zawodni-
ków należących do klubu to ama-
torzy, którzy wcześniej nie mieli nic 
wspólnego z tym sportem. W trak-
cie zajęć, kładzie się duży nacisk na 
trening w parterze, ale również wiele 
czasu poświęca się walce w stójce. 
Ten element treningu prowadzi w 
bielawskim klubie Robert Luboch. 

Mimo niewielkiej przestrze-
ni, jaką dysponuje sala ZKS „Bie-
lawianka”, klub jiu-jitsu za-
prasza do treningów wszystkich 
chętnych. Żeby się zapisać wy-
starczy mieć chęć do ciężkiej pra-
cy, dużo motywacji i serce do walki. 
Treningi odbywają się we wtorki 
i piątki od godziny 18.00. 

  Łukasz Masyk

Bebson Gold Team Bielawa

Wygrywamy pierwszy mecz 
barażowy z TKKF Czarni Katowice 
(mistrz III ligi śląskiej) w najlepszym 
możliwym stosunku. Przed rewan-
żem jesteśmy w komfortowej sytuacji, 
bo wystarczy nam w Katowicach wy-
grać choćby jednego seta, by utrzy-
mać II ligę w Bielawie. Ale w przypad-
ku przegranej 0:3 będą liczyć się małe 
punkty, a my ich mamy 11 na plusie. 
Szkoda tego ostatniego seta w którym 
przy piłce meczowej 24:14 straciliśmy 
6 punktów z rzędu. Ale wygranych się 
nie sądzi. Ważna jest wygrana i do-
bre nastroje przed rewanżem. Martwi 
trochę kontuzja Piotra Borkowskiego, 
który nie wiadomo czy wystąpi za ty-
dzień, ale dzielnie go dzisiaj zastąpił 
Krzysztof Prokopowicz. Wszyscy ki-
bice, którzy będą chcieli pojechać z 
nami na mecz rewanżowy do Katowic, 
to informujemy że już od niedzieli star-
tujemy na naszym profilu z zapisami 
na wyjazd: http://www.facebook.com/
KS.BielawiankaBesterBielawa?ref=hl 

Bielawianka Bester Bielawa vs 
TKKF Czarni Katowice 3:0 (21, 23, 20)

BBB: Kurpiel (9 pkt), Sdebel (14), 
Szymeczko (7), Borkowski (Kapitan, 8 
pkt), Jerzyk (3), Skibicki (7), Botwina (li-
bero), oraz Prokopowicz (8), Pacioch, 
Dusza. Trener: Dariusz Ratajczak

Czarni Katowice: Piotrowski, 
Butryn, Pache, Popek, Misiak, Matu-
sik, Skrzeciński (libero) oraz Lisicki, 
Bernyś, Przystał, Haratym (K). Tre-
ner: Przemysław Halapacz

Widzów: około 200
Serdecznie dziękujemy nastę-

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

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

2. Pierogarnia I z ulicy Pade-
rewskiego 6a (obok Salubrisu)w Bie-
lawie – Pani Beata Mastalerz – bon o 
wartości 30 zł

3. Pierogarnia II z ulicy Żerom-
skiego 28a w Bielawie – Pani Agnieszka 
Łomoć – bon o wartości 30 zł

4. Pizzeria Barizola z ul. Wro-
cławskiej 1A/6 (Rynek) w Dzierżonio-
wie – Pani Maria Danuta Matuszczyk

5. Pizzeria KOKO-HAUS z ul. 
Wolności 101 – Pan Łukasz Kurek

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

*****
II liga jest nasza, II liga nam 

się należy !!!
Siatkarze Bielawianki Bester po 

morderczym sezonie i rozegraniu aż 33 
meczów wywalczyli sobie prawo wystę-
pu w II lidze także w następnym roku!!! 
Nie było w tym sezonie łatwo, bowiem 
zabrakło niewiele, żeby zakończyć roz-
grywki już w połowie marca, ale frycowe 
za pierwszy sezon trzeba było zapłacić 
i przyszło nam grać aż do czerwca. Ale 
najważniejszy jest rezultat końcowy i to, 
że odprawiliśmy w barażach z kwitkiem 
mistrza III ligi śląskiej – zespół TKKF 
Czarni Katowice. Wygrywając bardzo 
pewnie partię nr 2 w spotkaniu rewan-
żowym mogliśmy się cieszyć z wygra-
nego dwumeczu (w Bielawie było 3:0 
dla BBB). Ostatecznie grając bez presji 
przegraliśmy spotkanie na pięknej hali 
w Katowicach 2:3, prowadząc w nim 
2:1 i mając w tie-breaku trzy meczbole. 
Ale jak wspomnieliśmy chłopaki grali po 
drugim secie jakby treningowo nie my-
śląc już o wyniku, choć nie ukrywamy, 
że zwycięstwo na koniec sezonu było-
by taką wisienką na torcie. Trener Da-
riusz Ratajczak dał jednak odpocząć 
zawodnikom z podstawowego składu 
i wystawił do gry całą ławkę rezerwo-
wych, i chłopaki  w trzecim secie wy-
grali bardzo zdecydowanie do 17-tu. 

Słuszna to była decyzja, bowiem nasi 
siatkarze jeszcze takiego długiego se-
zonu chyba w swoich karierach nie za-
grali. Samych tie-breaków BBB roze-
grała w ciągu sezonu aż  czternaście, 
co daje wynik 42% wszystkich spotkań! 
Teraz świętujemy niewątpliwie dla nas 
sukces, ale już trzeba szybko podsu-
mować zakończony sezon i zacząć my-
śleć o następnym.

Mecz barażowy nr 2:
TKKF Czarni Katowice vs 

BBB 3:2 (23, -15, -17, 22, 16)
BBB: Kurpiel (3), Szymeczko 

(15), Borkowski (8), Jerzyk (2), Pa-
cioch (7), Skibicki (9), Botwina (li-
bero) oraz Prokopowicz (12), Dusza 
(3), Król (8), Budziński (libero 2)

Czarni Katowice: Piotrowski, 
Popek, Misiak, Lisicki, Przystał, 
Matusik, Skrzeciński (libero) oraz 
Haratym, Gębka, Bernyś, Pache

*****
Zapraszamy także do polubienia 

naszego fan-page Bielawianki Bester 
na facebook’u. Na nim znajdują się 
najświeższe informacje z życia klubu. 
Wystarczy wejść na profil Klub Sporto-
wy Bielawianka Bester Bielawa( http://
www.facebook.com/KS.Bielawianka
BesterBielawa?ref=hl ) i kliknąć „Lu-
bię to”. Zachęcamy wszystkich, którzy 
mają swoje konto na facebook’u.

Bielawianka Bester Bielawa jedną nogą w II lidze

W dniu 16 czerwca na OW Sudety po raz pierw-
szy odbyły się zawody w kolarstwie górskim pn. „I 
Sowiogórski Maraton Rowerowy” organizowane 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, Lincoln 
Electric oraz Profesjonalny Sklep Rowerowy Dream 
Bike. Na starcie stanęło 221 zawodników m.in. z Gdy-
ni, Wrocławia, Wałbrzycha, Srebrnej Góry, Kłodzka i 
Nowej Rudy. Trasy wyścigu wytyczone były w obrę-
bie Bielawy, Pieszyc oraz w obszarze Gór Sowich. Za-
wodnicy mieli do wyboru 3 dystanse: JUNIOR - 10 km, 
MINI - 25 km oraz MEGA - 48 km.

Wytyczone trasy były atrakcyjne, jednocześnie 
wymagające od zawodników dużych umiejętności tech-
nicznych. Zawody dostarczyły uczestnikom wiele emo-
cji i wrażeń. Na dystansie JUNIOR III miejsce zajął Jan 
Piasecki z Bielawy z czasem 00:24:45. W klasyfikacji 
generalnej kobiet na dystansie MINI z czasem 01:13:46 
zwyciężyła Małgorzata Podgórska z Bielawy,  a wśród 
mężczyzn na tej samej trasie IV miejsce zajął Grzegorz 
Bagiński - również z Bielawy z czasem 01:02:56. W 
klasyfikacji generalnej mężczyzn na trasie MEGA bar-
dzo dobre 8 miejsce zajął Artur Pawlaczek z klubu 
Dream Bike Bielawa z czasem 02:04:36. 

Serdecznie gratulujemy!
Tradycyjnie w trakcie maratonu rozegrano wy-

ścigi dla dzieci. Najmłodsi rywalizowali w grupach wie-
kowych do 5,7,10 i 13 lat. Po zawodach odbyła się 
uroczysta dekoracja i wręczanie nagród. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali me-
dale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim za-
wodnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzy-
my dalszych sukcesów sportowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy wsparli im-
prezę: Sponsorzy główni: Spa Bell Medi - sponsor 
głównych nagród w kat. MINI i MEGA, Profesjonalny 
Sklep Rowerowy Drem Bike - nagrody w kategoriach i 
tombola, Lincoln Electric, Sponsorzy: PPHU ROMIS, 
Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech, Gatorade, 
Phu Moto Serwis, Profesjonalne Centrum Sprzedaży 
Odżywek, Bank Spółdzielczy

Dziękujemy również za pomoc organizacyjno-
-porządkową w przeprowadzeniu zawodów: UM Pie-
szyce, GOPR, AN MEDICAL.

Do zobaczenia za rok!

I Sowiogórski Maraton Rowerowy
Wyniki:

Kategoria - do 5 lat 
Dziewczynki 1. Urszula Delfel, Chłopcy 1. Mikołaj Legieć, 2. 
Karol Smoliński, 3. Antoni Czyżak
Kategoria - do 7 lat
Dziewczynki 1. Natalia Bartosiewicz, Chłopcy 1. Marcin 
Drzyzga, 2. Wiktor Sury, 3. Jeremi Bednarski, 4. Aleksander 
Delfel, 5. Bartosz Mazurek
Kategoria - do 10 lat
Dziewczynki 1. Julia Legieć, 2. Klaudia Kłębek, Chłopcy 1. 
Maciej Węgrzyn, 2. Sebastian Chłądowicz, 3. Szymon Mia-
zga, 4. Aleksander Polaczek
Kategoria - do 13 lat
Chłopcy 1. Pascal Malec
Dystans: JUNIOR - Open kobiet
Joanna Mendera  UKS Kusy Przyłęk 00:31:17
Weronika Mikołajczyk - 00:31:19
Bernadetta Trędak UKS Kusy Przyłęk 00:33:33
Dystans: JUNIOR - Open mężczyzn 
Rafał Barszczowski Kudowa Zdrój 00:22:07
Paweł Wnuk UKS Kusy Przyłęk 00:23:02
Jan Piasecki Bielawa 00:24:45
Dystans: MINI - Open kobiet
Małgorzata Podgórska Sante BSA Tour 01:13:46
Kinga Wyrzucka Dram Bike-Bielawa 01:17:37
Natalia Gałuszka KTM Racing Team Złoty Stok 01:21:25
Dystans: MINI - Open mężczyzn
Tomasz Mach KKW Jama Wałbrzych 00:58:57
Jakub Danielski Okular MTB Team 00:59:41
Aleksander Marek KTM Racing Team Złoty Stok 
01:02:55
Dystans: MEGA - Open kobiet
Monika Strychar Geopoint Team Wrocław 02:34:19
Joanna Welke Sport-Profit Team Wrocław 03:04:35
Katarzyna Wrzeszcz Im-Motion.pl Team Wrocław 03:04:35
Dystans: MEGA - Open mężczyzn
Rafał Alchimowicz KTM Racing Team Złoty Stok 01:50:36
Daniel Formela Trek Gdynia 01:51:58
Łukasz Derheld Trek Gdynia 01:59:45

Pełne wyniki dostępne są na stronie: www.ultimasport.pl
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Integrowanie rodziny z przed-
szkolem jest jednym z najważniej-
szych zadań dyrektora i nauczycieli 
przedszkola. Włączenie rodziców 
w proces wychowawczy w przed-
szkolu odbywa się dzięki organizo-
waniu wspólnych zabaw, turniejów 
i uroczystości. Tym razem Przed-
szkole Językowe „Europejska Aka-
demia Dziecka” w Bielawie posta-
wiło na promowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez 
urządzenie Pikniku Rodzinnego 
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mat-
ki i Dnia Ojca. Mimo nieprzychyl-
nych prognoz pogody, wszyscy go-
ście, rodzice, dziadkowie, znajomi 
i oczywiście same dzieci przyby-
li do ogrodu przedszkolnego, aby 
wspólnie się bawić.

6 czerwca uroczystego otwar-
cia drugiego już Pikniku Rodzinne-
go dokonała Daria Michalska – Dy-
rektor Przedszkola Językowego 
„Europejska Akademia Dziecka” w 
Bielawie, która powitała przybyłych 
gości - przedstawicieli Komisariatu 
Policji w Bielawie: Katarzynę Żyga-
dło – Starszego Posterunkowego, 
Radosława Sznajdera – Sierżan-
ta Sztabowego, Annę Cisowską – 
Doradcę ds. Żywienia Niemowląt i 
Małych Dzieci, Witolda Wojewódz-
kiego – Młodszego Ogniomistrza 
PSPw Dzierżoniowie, Joannę Paw-
lak – bibliotekarkę z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie oraz 
wszystkich rodziców dzieci zarów-
no z przedszkola, jak i ze żłobka. 

Następnie Izabela Glinka – 
Wicedyrektor Przedszkola Języ-
kowego „Europejska Akademia 
Dziecka” w Bielawie zaprosiła Ro-
dziców do obejrzenia i wysłuchania 
przygotowanej części artystycznej 
w wykonaniu dzieci z przedszkola 
i żłobka.

Kolejną atrakcją pikniku był 
pokaz tresury psa policyjnego pod 
bacznym okiem Radosława Sznaj-
dera - przewodnika psa. Wszystkie 
dzieci natychmiast przybiegły do 
labradora, kiedy w ogrodzie pojawił 
się sam Komisarz Lew. W jego to-
warzystwie milusińscy bawili się z 
psem, głaskali go i przytulali.

Był to czas również na prze-
gląd wszystkich Akademii przed-

szkolnych, które zaprezentowały 
się w znakomitej odsłonie. Akade-
mia Tańca Towarzyskiego pokazała 
trzy układy taneczne – „Polkę”, „Ta-
niec Disco”’ i „Walc angielski”. Aka-
demia Małego Aktora przedstawiła 
krótką etiudę o bocianach i żabach, 
Akademia Języka Miganego „zami-
gała” wiersz dla rodziców z okazji 
ich święta, Akademia Języka An-
gielskiego metodą Helen Doron za-
śpiewała piosenkę pt. „Pies Bingo”. 

Następnie Anna Len-
kiewicz – Budny – Dyrek-
tor Centrum Języków Obcych 
„Smile”, zaprosiła do namiotu języ-
kowego dzieci i Rodziców do zabaw 
z wykorzystaniem pomocy dydak-
tycznych i rekwizytów metodą He-
len Doron. Dzieci razem z Kangu-
rem Helen Doron przedzierały się 
przez gąszcz zabaw językowych i 
gier, które były doskonałą okazją 
do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści językowych.

W międzyczasie organizowa-
ne były konkurencje sportowe przy-
gotowane specjalnie dla mam, ta-
tusiów i dzieci, m. in. wiele radości 
dostarczyła konkurencja związana 
z przeciąganiem liny przedszkole 
kontra żłobek, kręcenie hula – hop 
na biodrach przez mamusie, skoki 
w workach tatusiów, wyścigi „Spęta-
nych” rodzic – dziecko. Jednak naj-
więcej uśmiechu wywołało karminie 
rodzica przez swoją pociechę.

Podczas pikniku, od godziny 
14:00 do samego końca, działało 
czternaście stanowisk do dyspo-
zycji wszystkich przybyłych gości i 
były to: loteria fantowa, malowanie 
twarzy, balonowe zwierzątka, kieł-
baska z grilla z kromką chleba, paj-
da chleba ze smalcem i ogórkiem, 
ciasto, popcorn, gofry z cukrem 
pudrem, dżemem, bitą śmietaną i 
owocami, napoje, kawa i herbata, 
wata cukrowa, fontanna czekolado-
wa z owocowymi szaszłykami, pie-
rogi ruskie, zamek dmuchany do 
skakania, zjeżdżalnia.

Do dyspozycji rodziców był 
również namiot Nutrici, w którym 
porad na temat zdrowego żywienia 
udzielała Anna Cisowska – diete-
tyk. Każdy kto chciał, mógł skorzy-
stać i dobrać indywidualny program 
żywieniowy dla dziecka. Ponad-
to w namiocie Nutrici promowane 
były zdrowe produkty z ograniczo-
ną ilością cukru: płatki śniadaniowe 
kakaowe kuleczki, jogurciki bana-
nowe, malinowe, musy owocowe. 
Nie zabrakło literatury dla Rodzi-
ca w postaci poradników na temat 
urozmaiconej diety dla dzieci, a dla 
dzieci dodatkowo były przygotowa-
ne kolorowanki, balony i zestawy 
łyżeczek na każdy dzień tygodnia.

Cały dochód z Pikniku Ro-
dzinnego będzie przeznaczony 
na ciekawą wycieczkę dla dzieci z 
przedszkola i żłobka.

II Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka

10 maja w Klubie 4. Regio-
nalnej Bazy Logistycznej we Wro-
cławiu odbył się Koncert Laureatów 
XI Dolnośląskiego Przeglądu Dzie-
cięcych Zespołów Tanecznych. Im-
preza została zorganizowana przez 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 
17 przy współpracy z Klubem 4 
RBLog we Wrocławiu. 

„Galop” jest największym 
konkursem dla dziecięcych zespo-
łów szkolnych na Dolnym Śląsku. 
Przegląd ma na celu rozbudzanie 

zamiłowania do tańca, promowa-
nie polskich tańców narodowych, 
stwarzanie dzieciom możliwości 
zaprezentowania swoich osiągnięć 
oraz zachęcanie do aktywności ar-
tystycznej.

Tegoroczne występy oceniali 
Janusz Pietrzyk, Małgorzata Gie-
tler i Wojciech Koguciuk. Podczas 
koncertu laureatów zaprezentowa-
ło się kilkanaście zespołów, które 
zdaniem jurorów osiągnęły najwyż-
szy poziom artystyczny.

Tegoroczny „GALOP” zakoń-
czył się ogromnym sukcesem zespo-
łów ze Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie. I 
tak: w kategorii taniec ludowy klas 1-3 
- I miejsce otrzymała „Mała Fryga III”, 
a II miejsce „Mała Fryga I”, w kategorii 
inscenizacja klas 1-3 - I miejsce otrzy-
mała „Mała Fryga I”,  II miejsce „Mała 
Fryga III” i III miejsce  „Mała Fryga II”, 
w kategorii taniec ludowy klas 4-6 - 
wyróżnienie otrzymał zespół „Fryga”, 
w kategorii inscenizacja klas 4-6 I 
miejsce otrzymał zespół „Fryga”.

Grand Prix całego festiwalu 
za układ krakowiaka otrzymał 

Zespół  „Mała Fryga III”

Wielki sukces zespołów „dziesiątki” w 
GALOPIE

Dział Multimedialny bielaw-
skiej biblioteki wzbogacił się o ko-
lejne nowe filmy. Godne polecenia 
są polskie produkcje. Jedną z nich 
jest „Obława”, czyli wojenny thril-
ler z 2012 roku w reżyserii Marci-
na Krzyształowicza, który jest także 
autorem scenariusza, z wybitny-
mi rolami Marcina Dorocińskiego i 
Weroniki Rossati. Jest to film z licz-
nymi nagrodami: za najlepszy film 
roku, za najlepsze kostiumy, zdję-

Miejska Biblioteka Publiczna
Nowe tytuły filmowe w bibliotece !

cia i dźwięk. Drugi polski obraz w 
naszej filmotece z ostatniego za-
kupu to „W ciemności”, głośny film 
Agnieszki Holland - dramat wojen-
ny z 2011 roku. Film uzyskał nomi-
nację do Oscara i po drodze zgar-
nął mnóstwo filmowych nagród, 
również za genialną rolę Rober-
ta Więckiewicza. Pozostałe tytuły 

to: „Biała Afryka” – dramat, „Oskar 
i Pani Róża” – dramat, „Miłość w 
Seattle” – komedia romantyczna, 
„Pewnego razu w Rzymie” – kome-
dia romantyczna, „Hanna” – thriller, 
„Przetrwanie” – dramat, przygoda i 
thriller, „Fajtłapy na tropie” – kome-
dia kryminalna, i wiele innych. Za-
praszamy!

15 maja w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej (MBP) w Bielawie odbyła się pro-
mocja tomiku wierszy Ryszarda Mierze-
jewskiego pt. Zraniony różą. Jest to już 
druga publikacja w serii Sudecka poezja i 
proza wydana przez powstałe na począt-
ku roku przy MBP wydawnictwo Biblio-

theca Bielaviana. Prowadzącą to spotka-
nie była Jolanta Maniecka, nauczyciel 
języka polskiego w I LO w Dzierżoniowie. 
Spotkanie z poezją Ryszarda Mierzejew-
skiego zamknęło obchody Tygodnia Bi-
bliotek w Bielawie, organizowane już od 
10 lat w dniach od 8 do 15 maja.

Miejska Biblioteka Publiczna

Ryszard Mierzejewski „Zraniony różą”
Sudecka poezja i proza II

W ramach obchodów Tygodnia 
Bibliotek, które odbywają się rokrocz-
nie w dniach od 8 do 15 maja, Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizowała I 
Noc w Bibliotece. 10 maja biblioteka 
tętniła życiem aż do godz. 23.00. Dla 
dzieci biorących udział w tej imprezie 
była to noc pełna wrażeń i niespo-
dzianek. Zaczęła się o godz. 19.00 
przedstawieniem teatrzyku „Kukieł-
kowo”, w którym bibliotekarki przed-
stawiły nową sztukę „Wielka przepro-
wadzka biblioteki”. Iluzjonista Michał 
Sośniak okazał się nie lada atrakcją. 
Wprowadził dzieci w świat magii i ilu-
zji, w którym uczestnicy Nocy z wiel-
kim zaangażowaniem brali udział, 
a czarodziejskie zaklęcie Sim Sala 
Bim wypowiadane przez dzieci miało 
rozwiać deszczowe chmury zebrane 
nad biblioteką, które mogły uniemoż-
liwić realizację kolejnych niespodzia-
nek Nocy. Zbigniew Zając, aktor gru-
py teatralnej „biel’arte”, towarzyszył 
nam tej Nocy bardzo aktywnie. Jego 
interpretacja „Lokomotywy” i „Bajki 
o rybaku i rybce” zachwyciła dzieci, 
które, kierowane przez aktora, od-

twarzały na gorąco czytane przez 
niego teksty. Kolejną niespodzianką 
było zwiedzanie przez dzieci przed-
wojennych bunkrów w poszukiwaniu 
krasnoludków, które jednak nie chcia-
ły się nam ukazać. Swoją niespożytą 
energię dzieci próbowały wyładować 
w grach tanecznych i grze w kręgle. 
Na koniec obdarowane dyplomami 
za uczestnictwo w I Nocy w Bibliote-
ce pożegnały się puszczaniem lam-
pionów, które kolorowe poszybowały 
daleko w mrok nad miastem. Uczest-
nicy I Nocy w Bibliotece: Martyna 
Adamarek, Nikola Bielak, Weroni-
ka Bielak, Maciej Brzeziński, Mikołaj 
Bujnowski, Anna Chlebica, Sara Cy-
bowska, Natalia Czajkowska, Maja 
Czapla, Stella Derdowska, Weronika 
Maciak, Klaudia Macko, Michał Mac-
ko, Milena Matecka, Oliwia Pandow-
ska, Oliwia Parcheta, Agnieszka Puł-
kownik, Dominika Pułkownik, Natalia 
Skrzypiec, Rozalia Stanek, Julia Wą-
sowicz, Dobrosława Zemła, Zuzanna 
Zemła, Wiktoria Żmudzka na pewno 
długo będą wspominać tę niezwykłą 
noc swojego życia.      

Miejska Biblioteka Publiczna

Noc w Bibliotece

7 czerwca odbyło się siódme 
spotkanie z dziećmi z Przedszkola 
Językowego „Europejska Akademia 
Dziecka” w dziale dziecięco-młodzie-
żowym Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie. Bibliotekarka 
Jolanta Pawlak razem z nauczyciel-
kami Agnieszką Kosowską i Malwiną 
Klementowską przypomniały dzieciom 
nasze wspólne czytanki i zabawy lite-
racko-plastyczne, oglądanie sztuki te-
atrzyku „Kukiełkowo” i występy na pik-
niku rodzinnym w przedszkolu. 

Od pierwszej wizyty w bibliote-
ce aż do dzisiaj przedszkolaki chętnie 
uczestniczyły w zajęciach. Poznały 
pracę bibliotekarza, wysłuchały wiele 
opowieści i tych prawdziwych i wymy-
ślonych, zabawnych wierszyków re-
cytowanych przez dorosłych. 

Temat czerwcowego spotkania 
brzmiał „Lato do nas idzie”, które od-
było się w ramach ogólnopolskiego 
święta czytania dzieciom. Grupa „Mo-
relki” i „Winogronki” słuchała o tym, że 
lato „słoneczka promienie rozrzuca 
dokoła” i „tańczy z wiatrem na polach” 

i „kąpie się z nami w morzu, kąpie się 
z nami w jeziorze” i zaprasza do spa-
cerów i zabawy inspirowanej literatu-
rą dla dzieci. Wiersz „Przekorne pory” 
Wincentego Fabera doskonale poka-
zał dzieciom, że pogoda jest czasem 
kapryśna i w lecie mogą zdarzyć się 
chłodne dni i wieczory a dzieci mogą 
złapać katar. I wtedy zawsze można 
sięgnąć po ciekawą książkę.

Bibliotekarka poleciła lektury na 
lato: „Owocowe bajki” Barbary Gawry-
luk, „Dzieci z Kuriańskiej Łączki” Ewy 
Mirkowskiej, „Jak się koty urodziły” Jo-
anny Papuzińskiej, „Nazywam się Je-
żynka” Piotra Rowickiego, „Bajki mamy 
Wrony” Małgorzaty Strzałkowskiej oraz 
książeczki z serii „Konik Pony”. 

Serdeczne podziękowania za 
dobrą współpracę w promowaniu 
czytelnictwa wśród najmłodszych 
Miejska Biblioteka Publiczna składa 
nauczycielkom Agnieszce Kosow-
skiej i Malwinie Klementowskiej oraz 
dyrekcji Przedszkola Językowego 
„Europejska Akademia Dziecka”. 

  Jolanta Pawlak

Lato do nas idzie
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Do 10 lipca 
Nasze dzieciństwo – wczoraj i dziś – wystawa 

uczestników  warsztatów fotograficznych „Senior, oby-
watel XXI wieku” – galeria KORYTARZ 

13 lipca
Sudeckie Lato 2013 – festyn rekreacyjny organi-

zowany wspólnie z OSiR Bielawa  – szczegóły na afi-
szach. W części estradowej  m.in. spektakl dla dzieci, 
odrobina folkloru miejskiego, nie tylko do tańca zapro-
si zespół AMBER, polecamy koncert laureata konkur-
su „Rockmania 2013” -  poznańskiego zespołu OMNI 
MODO. Gwiazdą wieczoru jest rewelacyjna grupa Fa-
iryTaleShow – finalista Must Be The Music  i laureat 
„TopTrendy Sopot 2013” (nagroda IPLA w głosowa-
niu internatów). Wieczór zakoń-
czy „Dyskoteka pod gwiazdami” – 
OWW Sudety

20 lipca
XV Tolk FOLK  - Park Miejski 
15:00-15:30 Pochód ulicami 

miasta

5 – 7.07
ZAMBEZIA 3D godz. 17.00 

prod. RPA
W sercu Afryki, gdzieś między 

Rio i Madagaskarem, leży imponu-
jąca ptasia metropolia - Zambezia. 
Młody sokół Kai, skuszony obietni-
cą sławy, opuszcza rodzinne gniaz-
do, by wbrew woli ojca odwiedzić 
stolicę pierzastych i przystąpić do 
elitarnej eskadry Dziobasów Prze-
stworzy, stojących (a raczej fruną-
cych) na straży bezpieczeństwa Za-
mbezii. Kiedy miasto staje się celem 
inwazji podstępnego jaszczura Bu-
dzo i bandy marabutów, Kai, wspie-
rany przez przyjaciół - gadatliwego 
Luzika i waleczną Zoe - udowodni 
wszystkim pierzastym i łuskowa-
tym, że wszystkie ptaki to chojraki, 
a przygoda jest nie tylko dla orłów!

5 – 10.07
CZŁOWIEK ZE STALI 3 D  

godz.19.00 prod. USA
Historia Clarka Kenta, któ-

ry broni mieszkańców Metropolis 
przed złem jako człowiek ze stali – 
Superman.

12 – 14.07
TED I POSZUKIWACZEZA-

GINIONEGO MIASTA  godz.17.00 
prod. HISZ.

Tedi Stones od dziecka ma-
rzy, by zostać łowcą skarbów. Za-
bawny zbieg okoliczności sprawia, 
że poczciwy budowlaniec zosta-
je wzięty za profesora archeologii. 
Razem z piękną podróżniczką Sarą 
(Małgorzata Socha), postrzelonym 
Peruwiańczykiem Fredim, psem-
-łakomczuchem Jeffem i niemą 
papugą „Angry Birdem” Belzonim, 
wyrusza na poszukiwania Zaginio-
nego Miasta Inków. Legenda gło-
si, że ukryto tam magicznego Zło-
tego Bożka, który obdarza swego 
właściciela nieśmiertelnością. Tro-
pem ekipy łowców przygód podąża 
czarny charakter Arnoldson, działa-
jący na zlecenie międzynarodowej 
szajki rabusiów dzieł sztuki.

DZIEWCZYNA Z SZAFY 
godz. 19.00 prod. POL

Wzruszająca, a równocze-
śnie pełna humoru historia dwóch 
braci, Jacka (Piotr Głowacki) i Tom-
ka (Wojciech Mecwaldowski). Życie 
Tomka zmieni się za sprawą Magdy 
(Magdalena Różańska), dziewczy-
ny z sąsiedztwa. Każde z nich było 
zamknięte w swoim świecie. Dopó-
ki się nie spotkali...

19 – 21.07
UNWERSYTET POTWOR-

NY 3D godz. 17.00 prod.
Historia początku przyjaźni 

między Jamesem P. Sullivanem i 
Mikiem Wazowskim, którzy razem 
uczestniczyli w zajęciach Uniwer-
sytetu Potwornego

19 – 24.07
PACIFIC RIM 3D godz.19.00 

prod. USA
Ziemia zostaje zaatakowana 

przez potężne monstra, które nisz-
czą wszystko na swojej drodze. 
Ostatnią deską ratunku dla ludzko-
ści są gigantyczne roboty sterowa-
ne przez ludzi, bo tylko one są zdol-
ne zabić bestie.

26 – 28.07 godz. 17.00
29 – 30.07 godz.10.00 Waka-

cyjne poranki filmowe cena biletu 
10 zł

THOR RATUJE PRZYJA-
CIÓŁ godz. 17.00 prod. IRL

Przygotuj się na przygodę 
większą niż tresowanie smoków! 
W niezwykłej krainie Wikingów 
wszystko jest możliwe. Tu marze-
nia naprawdę się spełniają. Thor, 
pewny siebie nastolatek, mając 
jako oręż magiczny młot i wspar-
cie niezbyt doskonałych bogów, 
wyrusza na wielką wyprawę prze-
ciw złej królowej i armii Olbrzymów, 
którzy zagrażają jego wiosce. Czy 
uda mu się ich pokonać? „Thor ra-
tuje przyjaciół” to mądra i zabaw-
na opowieść o sile, która drzemie 
w każdym z nas, o odwadze i roli 
prawdziwej przyjaźni.

26 – 28.07
1000 lat po ziemi godz. 19.00 

prod. USA
1000 lat po wydarzeniach, 

które zmusiły ludzi do ucieczki z 
Ziemi, pojazd kosmiczny, w którym 
znajdują się nastoletni Kitai Raige 
(Jaden Smith) i jego ojciec Cypher 
(Will Smith) rozbija się, a oni mu-
szą przetrwać na niebezpiecznej 
planecie aż do nadejścia pomocy. 
Szukając pomocy dla ciężko ran-
nego ojca, Kitai wyrusza w podróż, 
stawiając czoła nowym gatunkom 
zwierząt, które opanowały Ziemię 
i istocie, która wymknęła się spod 
kontroli podczas wypadku. Chcąc 
wrócić do domu, ojciec i syn muszą 
nauczyć się wspólnego działania i 
odzyskać wzajemne zaufanie.

  Kom lg

16:00 COMHLAN - pokaz zespołu  tańca irlan-
dzkiego i szkockiego

17:00 Konkurs Strojów
18:00 Warsztaty tańca prowadzone przez ze-

spół COMHLAN
19:00 Kon-

cert zespołu FAUNS 
(Niemcy)

20:30 Koncert 
zespołu STRAYS – 
(tradycyjna muzyka 
irlandzka)

ponadto: Sta-
nowiska gier i zabaw 
dla dzieci, stoiska 
handlowe i inne atrakcje

Zajęcia Wakacyjne:
Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek 

Jabłoński  – wtorki i Srody g.14.00 – 16.00
Dopołudniowe seanse Kina MOKiS 3D  - dla 

grup zorganizowanych (półkolonie po wcześniejszym 
uzgodnieniu 74 8335333) i poranki w/g programu 
kina. Wstęp dla dzieci: standard – 10 zł, 3D -12 zł.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza : 

Tradycyjnie ostatnie dni 
sierpnia to czas kiedy u podnóża 
Gór Sowich wybrzmiewać będą 
dźwięki muzyki reggae. Po raz pięt-
nasty w Bielawie odbędzie się fe-
stiwal REGAŁOWISKO i kolejny 
raz będzie gościł najciekawszych 
wykonawców z zagranicy oraz czo-
łówkę polskich artystów. Skład te-
gorocznej edycji nie pozostawia 
wątpliwości, że impreza jest jed-
nym z najważniejszych punktów na 
mapie festiwali reggae w Polsce. W 
listopadzie ubiegłego roku  festiwal 

otrzymał nagrodę „Sudecki Krysz-
tał” za najlepszą imprezę promują-
cą region.

Regałowisko nie zmienia 
miejsca i jak co roku fani reggae 
będą bawić się na terenie OWW 
Sudety w dniach 22-24 sierpnia. 
Trzy sceny i ponad trzydziestu ar-
tystów są gwarancją, że każdy mi-
łośnik jamajskich brzmień znajdzie 
coś dla siebie. 

Scena główna będzie gościć 
m.in. takie sławy jak: europejska 
gwiazda ALBOROSIE, legendy ro-

ots reggae - ISRAEL VIBRATION, 
czy jeden z najlepszych repre-
zentantów jamajskiego młodego 
pokolenia PROTOJE. Z polskich 
wykonawców m.in. MARIKA & 
SPOKOARMIA, MALEO REGGAE 
ROCKERS, MESAJAH czy PAPRI-
KA KORPS. 

Scena sound system w tym 
roku eksploduje świeżością i różno-
rodnością brzmień. To tutaj swoje 
koncerty zagrają: KABAKA PYRA-
MID, IBA MAHR czy RANDY VA-
LENTINE, a ponadto swoje progra-
my zaprezentuje wielu uznanych 
składów z Europy jak: SENTINEL 
SOUND, KINGSTONE RECORDS 
CZY MORTAL COMBAT SOUND. 

Ponownie stanie też sce-
na „Jamaican Style Food Korner”, 
gdzie wystąpi absolutna legenda 
brytyjskiej sceny dub - JAH SHA-
KA. Bieżące informacje na www.
regalowisko.pl .Więcej  o wyko-
nawcach oraz szczegółowy pro-
gram imprezy w następnym wyda-
niu WB.

Piętnasta edycja Regałowiska

Słoneczna niedziela 9 czerw-
ca była marzeniem dla uczestników 
piątej edycji bielawskiej gry tereno-
wej POSZUKIWACZE ZŁOTEGO 
PAZURA . I prawie się ziściło. Co 
rusz zza bielawskich włości docho-
dziły pomruki burzy, czasem nie-
wielkie ilości wody spadały z nie-
boskłonu, jednak do finału gry aura 
była łaskawa. Na zboczu Góry Par-
kowej, gdzie miał miejsce start do 
zawodów, stanęło się 9 zgłoszo-
nych drużyn. Grę ukończyło sie-
dem zespołów (dwa wycofały się 
w trakcie gry z powodów niezależ-
nych od organizatora). I choć już po 
drugiej stacji jedna z drużyn zdecy-
dowanie wysunęła się na czoło, to 
o pozostałe miejsca walka trwała 
praktycznie do ostatnich metrów, a 
dokładnie, kilometrów. 

Otóż, w tym roku pojawiły się 
zapisy w regulaminie, umożliwiające 
korzystanie z usług TAXI i skrzętnie 
zostały wykorzystane, co w ostatniej 
chwili, doprowadziło do przetaso-

wań w rankingu. Najwięcej proble-
mu sprawiła drużynom wskazówek 
do trzeciej stacji „Literacki piknik 
nad wodą”. Jeśli ktoś się nie domy-
ślił - to chodzi oczywiście o staw, 
popularnie zwany „cegielnią”, gdzie 
mieszkańcy spacerują, grillują czy 
odpoczywają czynnie. Dojść moż-
na do niego ulicami noszącymi na-
zwiska polskich literatów: Tuwima, 
Prusa Reymonta czy Orzeszkowej. 
Nie wszyscy pra-
widłowo skojarzyli 
zagadkę i spotyka-
ło się stwierdzenia 
takiej treści: - byli-
śmy nad wszystki-
mi wodami w Biela-
wie i nic - To chyba 
nie byliście jednak 
nad wszystkimi. Jak 
się potem okazało, 
uczestnicy jednej z 
błądzących drużyn 
mieszkają przy ul. 
Prusa. 

PO RAZ PIĄTY ODNALEZIONO ZŁOTY PAZUR SOWY!!
Pozostałe stacje nie spra-

wiały już większych problemów, 
aczkolwiek łatwe do odgadnię-
cia też nie były. Zawodnicy „zali-
czyli” Stadion „Włókniarzy” (obec-
nie Bielawianka), Wieżę kościoła 
pw. W.N.M.P, Pałac Sandreckich, 
schrony przeciwlotnicze przy ul. 
Przedwiośnia, kamień upamiętnia-
jący powódź w 1997 roku, a meta 
była w barze CHILI, gdzie mieścił 
się, przed II Wojną Światową, za-
kład fotograficzny.

Złotego Pazura odnalazła 
drużyna w składzie Alicja i Bartło-
miej Izydorczyk Styś i Sławomir 
Jurgowiak. Pozostałe miejsca za-
jęli: drugie Robert, Bartosz i Jakub 
Rzeszótko, trzecie rodzina Piecho-
wiczów, a czwarte, debiutanci, ro-
dzina Lange.

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie pragnie podzię-
kować Dyrektorom Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bielawie za pomoc w realizacji za-
dań regulaminowych poprzez udo-
stępnienie obiektów na czas gry.

7 czerwca odbyła się debiu-
tancka  premiera, w wykonaniu 
młodzieżowej grupy teatralnej MO-
KiS. Dlatego debiutancka, ponie-
waż był to pierwszy spektakl  pro-
wadzonej przez Magdalenę Cios 
młodzieżowej grupy teatralnej MO-
KiS. Na widowni zasiedli widzowie 
w różnym wieku i obej-
rzeli spektakl, który w 
swojej wymowie mówił 
o tolerancji i szacunku 
bez względu na wygląd 
i pozycję jaką się zaj-
muje. Młodzi aktorzy, 
choć jeszcze sporo się 
muszą nauczyć, poka-
zali charyzmę i wielką 
chęć do dalszego szli-
fowania warsztatu ak-
torskiego.

Premierowy spektakl młodzieżowej grupy teatralnej
Zespół wystąpił w składzie:  Ka-

tarzyna Brylińska, Alicja Obuch, Karoli-
na Chrzan, Natalia Kuśnierz, Anna Kę-
dziora, Małgorzata Siwiec, Julia Zięba, 
Krystian Kubiak, Muzykę skomponował 
Jacek Wanszewicz, a za scenografię 
odpowiadali Sylwia Łukasiak i Tadeusz 
Nowak.      Zdjęcia: Tomasz Kędziora
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A wszystko za sprawą Car-
losa Pinany Conasy, który wy-
stąpił w Bielawie w sali Teatru Ro-
botniczego 22 maja z koncertem 
„Body and Soul”. Mówią o nim, że 
jest jedną z najjaśniej świecących 
gwiazd młodego pokolenia muzy-
ków flamenco. Swój wielki talent 
odziedziczył po dziadku i ojcu, który 
był jego pierwszym nauczycielem i 
to za jego przykładem został gita-
rzystą. I to jakim. To wirtuoz gitary. 
Próbkę  swoich możliwości zapre-
zentował w naszym mieście, które 
było pierwszym z sześciu miast w 
Polsce, gdzie wystąpił. Pokazał, że 
nie tylko wspaniale gra, ale i świet-
nie się przy tym bawi. A widzowie 
razem z nim.

Kilka słów o flamenco. To zja-
wisko kulturowe związane z folklo-
rem andaluzyjskich Cyganów, które 
obejmuje muzykę, śpiew, strój, za-
chowania i taniec, w którym ruchy 
ciała i gesty wyrażają pewne stany 

„Body and Soul” - czyli... Bielawa w rytmie flamenco
emocjonalne tancerza, podkreślają 
znaczenie charakteru melodii, jaka 
mu towarzyszy. 

„Body&soul” jest jednym z 
najnowszych projektów Carlosa 
Pinany, spektaklem muzyczno-ta-
necznym, w którym taniec sym-
bolizuje ludzkie ciało, a muzyka 
– duszę. Wraz z tym hiszpańskim 
gitarzystą wystąpili Miguel An-
gel Orengo – perkusjonalista oraz 
17-letnia tancerka Hortencja La-
encina, która zachwyciła swoim 
wykonaniem flamenco. 

W sumie piękny spektakl, 
wart zobaczenia. Tu ukłon w stro-
nę znanego polskiego gitarzysty, 
Krzysztofa Pełecha, który objął 
patronat nad koncertami Carlosa 
Pinany w Polsce i dzięki któremu 
ten koncert odbył się także w Bie-
lawie.

Kto nie był i nie widział, niech 
żałuje.

     Barbara Lesiewicz

W dniu 21 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie zorganizował na Pływalni  Miejskiej „Aqu-
arius” Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w 
Pływaniu. Do zawodów zgłosiły się dwie szkoły gim-
nazjalne: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. W zawo-
dach startowało 32 zawodniczek i zawodników w kon-
kurencjach: 50 m stylem dowolnym oraz sztafecie klas 
I - III 6x50 m stylem dowolnym.

Uzyskano następujące wyniki: 
KLASA I:
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY / 50 M DZIEWCZĄT 
Natalia Rakiewicz  G 2  0:35:18
Aleksandra Hołub  G 2  0:38:56
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW 
Michał Mroczkowski G 2  0:31:70
Bartosz Granzow  G 1  0:32:77
Sebastian Ślęzak  G 1  
0:33:40 
KLASA II
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT 
Katarzyna Ciochoń G 2  0:35:75
Julia Szwej  G 2  0:37:33
Ewelina Słowik  G 2  0:39:89

KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW
Marcin Mieczkowski G 2  0:29:06
Jan Polowczyk  G 2  0:36:43
Łukasz Wolak  G 1  0:38:09
KLASA III 
KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT
Diana Boczkowska G 2  0:30:24
Julia Gorlicka  G 2  0:35:51
Alicja Stawarz  G 2  0:40:38
KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 M CHŁOPCÓW
Bartosz Rudzki  G 2  0:29:56
Patryk Źródlak  G 2  0:31:65
Maksym Chabiński G 2  0;33:10
SZTAFETA  6x50 M STYLEM DOWOLNYM ( KLASY I - III )
Gimnazjum nr 2  02:13:66
Gimnazjum nr 1  02:22:46
Klasyfikacja drużynowa:
Gimnazjum nr 2  403 pkt.
Gimnazjum nr 1  158 pkt.

Zwycięzcy zajmujący miejsca I-III otrzymali me-
dale i dyplomy. W klasyfikacji drużynowej za miejsca 
I - III wręczane były puchary. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.  

Mistrzostwa Bielawy Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu

W dniach 8-9 czerwca od-
były się MP juniorek w pływaniu 
synchronicznym, które zostały 
zdominowane przez Synchronki z 
Bielawy. Był to ostatni sprawdzian 
przed Ogólnopolską Olimpia-
dą Młodzieży - sprawdzian, który 
dziewczyny zaliczyły na pięć ... - 
pięć medali. Złote krążki dziew-
częta wywalczyły w kat. Zespół 
i Kombinacja (Bełtowska Kasia i 
Joasia, Bukowska Marta, Buga-
niuk Natalia, Nita Arleta, Socha 
Justyna, Wanszewicz Hanna, Wi-
niarska Natalia, Ogórek Agata), w 
duetach srebro (Bukowska Marta, 
Nita Arleta), brąz (Buganiuk Nata-
lia, Socha Justyna) i w solówkach 
brązowy medal dla Marty Bukow-
skiej. 

Bardzo też cieszy postawa 
pozostałych zawodniczek, które 
w zespołach zajęły 4 miejsce a w 
kombinacjach 6 (Gołębiowska Pau-
lina, Kalinowska Nikola, Szeremeta 
Ewa, Jeżak Anna, Mika Zuzanna, 
Słomian Natalia). 

W zawodach brało udział 90 
zawodniczek z całego kraju. Bar-
dzo cieszy wysoki poziom wyszko-
lenia bielawianek, bo dzięki takim 
wynikom klub LUKS Aquarius za-
kwalifikował się do Ogólnopolskiej 

Mistrzostwa Polski Juniorek w pływaniu synchronicznym - sukces Bielawskich Synchronek

Olimpiady Młodzieży z największą 
liczbą zawodniczek. Teraz prosimy 
wszystkich sympatyków tej pięknej 
dyscypliny o przysłowiowe „trzy-
manie kciuków” za udany start na 
OOM.”

Na przełomie maja i czerw-
ca na dwóch bielawskich orlikach, 
przy Gimnazjum nr 2 i ESP nr 7, od-
bywały się mecze w ramach Gim-
nazjalnego Turnieju Piłki Nożnej. 
W turnieju tym brali udział ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w Bielawie i 
Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Udział 
wzięło łącznie 109 uczniów (33 z 
Gimnazjum nr 1 i 76 z Gimnazjum 
nr 2), odbyło się w sumie 29 me-
czów. 

Turniej zorganizowany został 
w dwóch etapach. Podczas pierw-
szego etapu uczniowie każdej ze 
szkół, rywalizowali między sobą. 
Gimnazjaliści z „Jedynki” zostali 
podzieleni na cztery drużyny, które 
grały systemem „każdy z każdym”. 
Drużyny były bardzo wyrównane 
(każda składała się z uczniów róż-
nych klas), a to spowodowało, że 
spotkania były bardzo wyrównane i 
zacięte. Uczniowie z „Dwójki” roz-
grywali mecze w reprezentacjach 
klasowych, których wystartowało 
11.

Po pierwszym etapie turnieju 
zostały wyselekcjonowane w obu 
szkołach reprezentacje klas pierw-
szych, drugich i trzecich. Rozegra-
ły one między sobą mecz i rewanż. 
Pierwsze spotkania odbyły się 10 
czerwca  na boisku orlik przy ESP nr 
7, a rewanże 13 czerwca w Gimna-
zjum nr 2 . We wszystkich meczach, 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 okaza-
li się lepsi od swoich rówieśników  
z Gimnazjum nr 2. Klasy pierwsze 
wygrały 6:0 i 7:0, klasy drugie 6:2 i 
3:0, a klasy trzecie 3:0 i 3:0.

Tak zorganizowany turniej 
piłkarski pozwolił na udział wielu 
uczniom, którzy nie prezentują na 
tyle wysokiego poziomu sportowe-
go, aby uczestniczyć w rywalizacji na 
poziomie międzyszkolnym lub klubo-
wym. Dla wielu był to pierwszy start 
w tak dużym turnieju i z pewnością 
wpłynie pozytywnie na ich wszech-
stronny rozwój psychomotoryczny. 
Organizatorami tego turnieju byli na-
uczyciele wychowania fizycznego 
Rafał Szwej i Jarosław Szeremeta.

Turnieje na bielawskich orlikach

W dniu 9 czerwca w Brójcach 
(gmina Trzciel) odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa wojewódz-
twa lubuskiego w zapasach w ra-
mach Międzywojewódzkiej Ligi 
Młodzików i Dzieci w stylu kla-
sycznym.  W zawodach uczest-
niczyło stu pięćdziesięciu zawod-
ników z 8 klubów zapaśniczych z 
województw: lubuskiego, wielko-
polskiego oraz dolnośląskiego,  w 
tym 16 zawodników Bielawianki. W 
turnieju udział wzięły również ekipy 
zagraniczne z Niemiec, Białorusi, 
Rosji, Norwegi oraz Dani.

Poziom sportowy rywaliza-
cji oceniam, w ramach wspomnia-
nych grup wiekowych, jako bardzo 
wysoki. Nasi zawodnicy ponownie 
potwierdzili swoją bardzo dobrą 

dyspozycję zdobywając w sumie 6 
medali. W klasyfikacji drużynowej 
uzyskaliśmy 12 punktów, co po-
zwoliło na zajęcie przez ZAPAŚNI-
CZY KLUB SPORTOWY BIELA-
WIANKA VI miejsca.

Kazubek Przemysław (50 
kg) oraz Moskal Sebastian (60 kg) 
pokonali bez trudu wszystkich ry-
wali stając na najwyższym stopniu 
podium. W bratobójczym pojedyn-
ku o trzecie miejsce w kategorii do 
29 kg spotkali się Piotr Stolarczyk 
oraz Palus Oktawian. Po emocjo-
nującym pojedynku trwającym aż 
3 rundy, w którym zawodnicy wza-
jemnie doprowadzali do „pozycji 
zagrożonej” pojedynek zakończył 
się zwycięstwem przez przewagę 
techniczną Piotra Stolarczyka.

 Największą liczbę walk w 
turnieju z pośród zawodników Bie-
lawianki stoczył Krystian Adamski 
(38 kg), wygrywał trzykrotnie przez 
położenie przeciwnika na łopatki 
tzw. „tusz” oraz uznawał wyższość 
przeciwnika dwukrotnie przegry-
wając minimalną różnicą punktów. 
Ostatecznie uplasował się on na V 
miejscu w swojej kategorii wago-
wej. 

 Wiceprezes klubu pan 
Władysław Stolarczyk pełnił pod-
czas zawodów funkcję sędziego. 
W narożniku naszym zawodnikom 
wskazówek udzielał trener: Marcin 
Kujawa oraz Łukasz Stolarczyk 
były znakomity zawodnik klubu.

Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy udzielają wspar-
cia bielawskim zapasom m. in.: 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
Nr.7, Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej Nr.10, firmie Meble Czy-
żewski, firmie Hydro Instal-Plast 
Zamirski oraz innym osobom,  bez 
których sukces naszych zawodni-
ków nie byłby możliwy. Nasze suk-
cesy są dowodem, że ich pomoc 
przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy  chcieliby 
spróbować swoich sił na macie za-
paśniczej zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej, 
gdzie znajdą informacje na temat 
treningów:

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

ZKS BIELAWIANKA NA MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTWACH 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAPASACH MŁODZIKÓW I DZIECI
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W dniach 14–17 maja Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Bielawie 
po raz kolejny zorganizował na Pły-
walni Miejskiej „Aquarius” Mistrzo-
stwa Bielawy Szkół Podstawowych  
w Pływaniu. Celem zawodów było 
wyłonienie najlepszych uczestni-
ków wśród szkół podstawowych 
oraz popularyzacja pływania na te-
renie gminy. W zawodach starto-
wały klasy I-III oraz IV - VI z czte-
rech szkół: Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi, Zespołu 
Szkół Społecznych.

 W zawodach udział wzię-
ło 330 zawodniczek i zawodników 
startujących w konkurencjach: kla-
sa I - 25 m stylem dowolnym, klasa 
II - 25 m stylem dowolnym i grzbie-
towym, klasa III - 50 m stylem do-
wolnym, grzbietowym i klasycz-
nym, sztafeta - 4x25m, klasa IV 
- 50 m stylem grzbietowym, dowol-
nym i klasycznym, klasa V - 50 m 
stylem grzbietowym, dowolnym i 
klasycznym, klasa VI - 50 m stylem 
grzbietowym, dowolnym i klasycz-
nym, sztafeta klas IV - VI - 6x50 m 
stylem dowolnym.

Uzyskano następujące wyniki: 
KLASA I: KONKURENCJA 

1 / STYL GRZBIETOWY / 25 M 
DZIEWCZĄT - 1. Julia Skwara 
SP10 (0:25:16), 2. Weronika Sma-
czyńska SP4 (0:25:84), 3. Zuzanna 
Smaga SP10 (0:26:01), KONKU-
RENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY 
/ 25 M CHŁOPCÓW – 1. Michał 
Poborczyk ESP7 (0:26:95), 2. 
Olaf Nowakowski SP10 (0:27:67), 
3. Oliwier Sordyl SP10 (0:27:90).

Punktacja drużynowa: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi - 193 pkt., 2. 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 -  73 pkt., 3. Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi - 43 pkt.

KLASA II: KONKUREN-
CJA 1 / STYL DOWOLNY / 25 
M DZIEWCZĄT – 1. Daria Siejk 
ESP7 (0:21:39), 2. Martyna Mi-
recka SP4 (0:21:84), 3. Hanna Za-
rzycka SP10 (0:23:46), KONKU-
RENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 25 
M CHŁOPCÓW – 1. Michał Górnik 
SP10 (0:19:50) Nieoficjalny re-
kord klas II, 2. Dawid Gromczew-
ski SP10 (0:20:06), 3. Bartosz 
Sieńko SP10 (0:21:06), KON-
KURENCJA 3 / STYL GRZBIE-
TOWY / 25 M DZIEWCZĄT – 1. 
Hanna Zarzycka SP10 (0:23:98), 
2. Małgorzata Pietryniak SP10 
(0:24:68), 3. Daria Siejk ESP7 
 (0:26:31), KONKURENCJA 4 
/ STYL GRZBIETOWY / 25 M 
CHŁOPCÓW – 1. Michał Górnik 
SP10 (0:22:04), 2. Dawid Grom-
czewski SP10 (0:24:03), 3. Marce-
li Kołodziej ESP7 (0:24:18)

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych 
w Pływaniu

Klasyfikacja drużynowa: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi - 330 
pkt., 2. Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 - 139 pkt., 3. Szko-
ła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi - 125 pkt.

KLASA III: KONKURENCJA 
1 / STYL DOWOLNY / 50 M DZIEW-
CZĄT – 1. Paulina Porębska SP10 
(0:41:02), 2. Aleksandra Lewic-
ka SP10 (0:46:49), 3. Magdalena 
Hołub SP10 (0:52:03), KONKU-
RENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 50 
M CHŁOPCÓW – 1. Patryk Usik 
ESP7 (0:49:78), 2. Michał Wójcik 
SP10 (0:51:19), 3. Wojciech Obie-
gły SP4 (0:54:45), KONKUREN-
CJA 3 / STYL GRZBIETOWY / 50 
M DZIEWCZĄT – 1. Julia Kuleta 
SP10  (0:41:33), 2. Aleksandra 
Lewicka SP10 (0:52:44), 3. Nina 
Sadziak SP10 (0:54:37), KONKU-
RENCJA 4 / STYL GRZBIETOWY 
/ 50 M CHŁOPCÓW – 1. Oskar 
Fulbiszewski SP10 (0:43:44), 2. 
Wojciech Obiegły SP4 (0:56:42), 
3. Jerzy Dzimira SP10 (0:58:50), 
KONKURENCJA 5 / STYL KLA-
SYCZNY / 50 M DZIEWCZĄT – 1. 
Julia Kuleta SP10 
 (0:51:59), 2. Paulina Porębska 
SP10 (0:56:28), 3. Lidia Otrocka 
SP10 (01:09:86)

KONKURENCJA 6 / STYL 
KLASYCZNY / 50 M CHŁOPCÓW 
– 1. Oskar Fulbiszewski SP10 
(0:50:50), 2. Bartek Jagieła SP10 
(01:27:53), 3. Jakub Napierski 
ESP7 (01:39:53), KONKUREN-
CJA 7 / SZTAFETA 4x50M STY-
LEM DOWOLNYM – 1. Szkoła 
Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi 02:48:62, 2. 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 03:54:24, 3. Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi 04:48:01

Klasyfikacja drużynowa: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi - 537 
pkt., 2. Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 - 223 pkt., 3. Szko-
ła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi - 117 pkt.

KLASA IV: KONKURENCJA 
1 / STYL GRZBIETOWY / 50M 
DZIEWCZĄT – 1. Patrycja Mrocz-
kowska SP4 (0:41:96), 2. Julia 
Cios SP4 (0:44:30), 3. Nikola Wa-
łachowska SP10 (0:45:48), KON-
KURENCJA 2 /STYL GRZBIETO-
WY/ 50M CHŁOPCÓW – 1. Piotr 
Wróbel ESP7 (0:49:75), 2. Oskar 
Nowak SP4 (0:49:90), 3. Kacper 
Dyszewski SP10 (0:49:91), 

KONKURENCJA 3/ STYL 
DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT – 
1. Patrycja Mroczkowska SP4 
 (0:37:15), 2. Justyna Sienkiewicz 
SP4 (0:39:22), 3. Martyna Pa-
kosz SP4 (0:42:53), KON-
KURENCJA 4 /STYL DOWOLNY 
/ 50M CHŁOPCÓW – 1. Damian 

Rak SP10 (0:35:43), 2. Igor Sor-
dyl SP10 (0:43:34), 3. Piotr Wró-
bel ESP7 (0:45:85), KONKUREN-
CJA 5 / STYL KLASYCZNY / 50M 
DZIEWCZĄT – 1. Justyna Sien-
kiewicz SP4 (0:48:96), 2. Anna 
Sienkiewicz SP4 (0:49:24), 3. Ju-
lia Cios SP4 (0:50:91), KONKU-
RENCJA 6 /STYL KLASYCZNY 
/ 50M CHŁOPCÓW – 1. Damian 
Rak SP10 (0:53:04), 2. Hubert Re-
min SP10 (0:58:75), 3. Mateusz 
Nowak SP10 (0:59:40)

KLASA V: KONKURENCJA 
1 / STYL GRZBIETOWY/ 50M 
DZIEWCZĄT – 1. Karolina Jur-
czyk SP10 (0:35:11), 2. Oliwia 
Siejk ESP7 (0:39:38), 3. Natasza 
Białek SP10 (0:41:48), KONKU-
RENCJA 2 / STYL GRZBIETOWY 
/ 50M CHŁOPCÓW – 1. Michał Wi-
chłacz ESP7 (0:48:05), 2. 
Grzegorz Pogoda ESP7 (0:48:54), 
3. Bartłomiej Paszkowski ESP7 
(0:49:34),KONKURENCJA 3 / 
STYL DOWOLNY / 50M DZIEW-
CZĄT – 1. Karolina Jurczyk SP10 
(0:31:06), 2. Roksana Grom-
czewska SP10 (0:34:90), 3. Oli-
wia Siejk ESP7 (0:35:30), KON-
KURENCJA 4 / STYL DOWOLNY 
/ 50M CHŁOPCÓW – 1. Damian 
Drzyzga SP4 (0:36:10), 2. An-
toni Kotasek, SP4 (0:38:85), 3. 
Maciej Brewczyński SP10 
 (0:39:29), KONKURENCJA 5 / 
STYL KLASYCZNY / 50M DZIEW-
CZĄT – 1. Roksana Gromczew-
ska SP10 (0:44:19), 2. Agata Do-
raczyńska SP10 (0:52:21), 3. 
Gabriela Rusak SPOŁ (0:57:86), 
KONKURENCJA 6 / STYL KLA-
SYCZNY / 50M CHŁOPCÓW – 1. 
Damian Drzyzga SP4 (0:43:83), 
2. Antoni Kotasek SP4 (0:54:81), 
3. Marcin Brewczyński SP10 
(0:58:97)

KLASA VI: KONKUREN-
CJA 1 / STYL GRZBIETOWY 
/ 50M DZIEWCZĄT – 1. Klau-
dia Mastalerz SP10 (0:42:47), 2. 
Wiktoria Hałaczkiewicz ESP7 
(0:49:77), 3. Aleksandra Wielgos 
SP10 (0:53:69), KONKURENCJA 
2 / STYL GRZBIETOWY / 50M 
CHŁOPCÓW – 1. Kuba Bielski 
SP4 (0:32:81), 2. Adam Bor-
czyk SP10 (0:46:34), 3. Kacper 
Duź SP10 (0:46:53), KON-
KURENCJA 3 / STYL DOWOL-
NY / 50M DZIEWCZĄT – 1. Jo-
anna Bełtowska SP10 (0:34:81), 
2. Klaudia Mastalerz SP10 
(0:38:66), 3. Jessica Stasiak 
SP10 (0:41:13), KONKUREN-
CJA 4 / STYL DOWOLNY / 50M 
CHŁOPCÓW – 1. Jakub Bielski 
SP4 (0:29:42), 2. Kacper Duź 
SP10 (0:43:67), 3. Jakub No-
wak ESP7 (0:45:99), KONKU-
RENCJA 5 / STYL KLASYCZNY 
/ 50M DZIEWCZĄT – 1. Joanna 
Bełtowska SP10 (0:46:44), 2. An-
tonina Ralko SP10 (0:50:50), 3. 
Julia Kurzawa SP10 (0:52:08), 
KONKURENCJA 6 / STYL KLA-
SYCZNY / 50M CHŁOPCÓW – 
1. Krzysztof Dubas SP10 
(0:56:30), 2. Rafał Źródlak SP10 
(01:07:22), KONKURENCJA 7 
/ SZTAFETA 6x50 M STYLEM 
DOWOLNYM (KLASY IV – VI) 
– 1. Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi, 2. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi, 3. Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 
7, klasyfikacja drużynowa: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Od-
działami Sportowymi - 1094 pkt., 
2. Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7 - 543 pkt., 3. Szkoła 
Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi - 484 pkt.

Zwycięzcy zajmujący miejsca 
I-III otrzymali medale i dyplomy. 
W klasyfikacji drużynowej za miej-
sca I - III wręczane były puchary. 
Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my oraz życzymy dalszych sukce-
sów sportowych.  

Pełne wyniki dostępne są na 
stronie: www.osir.bielawa.pl

Opracował:
Rafał Wasiak

W dniu 15 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zorgani-
zował na Pływalni Miejskiej Aquarius IX Mistrzostwa Przedszkolaków w 
Pływaniu. W zawodach udział wzięło 80 dzieci z bielawskich przedszkoli. 
Każdy startujący miał do przepłynięcia 25m na grzbiecie. Dodatkowo dla 
dzieci, które chciały spróbować swoich sił została utworzona konkurencja 
25 m na piersiach.

Uzyskano następujące wyniki:
Konkurencja 1 /na grzbiecie/ 25m chłopcy

Jakub Pliszka  Niepubliczne Przedszkole Sportowe  0:28:03
Marcin Drzyzga  Przedszkole Publiczne nr 4  0:28:62
Jan Bielecki  Niepubliczne Przedszkole Sportowe 0:32:88
Ermelindo de Mercurio Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:34:72
Piotr Tronina  Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:39:35
Adrian Boczkowski Przedszkole Publiczne nr 4 0:44:89
Konkurencja 2 /na grzebiecie/ 25m dziewczynki
Maja Kuleta
Przedszkole „Parkowe Skrzaty” 0:25:52
Zosia Stachurska  Przedszkole Publiczne nr 4 0:29:86
Julia Maciejewska Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:30:46
Natalia Mucha  Przedszkole Publiczne nr 4 0:30:53
Maja Ardelli  Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:32:77
Patrycja Lisiecka  Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:34:22
Konkurencja 3 /na piersiach/ 25m chłopcy
Marcin Drzyzga  Przedszkole Publiczne nr 4 0:21:26
Adrian Boczkowski Przedszkole Publiczne nr 4 0:27:01
Jakub Pliszka  Niepubliczne Przedszkole Sportowe 0:33:49
Jan Bielecki  Niepubliczne Przedszkole Sportowe 0:36:16
Ermelindo de Mercurio Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:37:96
Piotr Tronina  Niepubliczne Przedszkole Montessori 0:39:03
Konkurencja 4 /na piersiach/ 25 m dziewczynki
Maja Kuleta  Przedszkole „Parkowe Skrzaty” 0:21:49
Maja Ardelli  Niepubliczne Przedszkole „Montessori” 0:29:96
Natalia Mucha  Przedszkole Publiczne nr 4 0:31:65
Karolina Biały  Niepubliczne Przedszkole „Montessori” 0:32:13
Julia Maciejewska Niepubliczne Przedszkole „Montessori” 0:32:47
Natalia Kubiak  Niepubliczne Przedszkole Sportowe 0:38:67

 Zwycięzcy zajmujący miejsca I-VI otrzymali medale, certyfikaty 
oraz dyplomy. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal, 
certyfikat oraz słodki upominek. Wszystkim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy oraz życzymy jak najlepszych wyników.  

Pełne wyniki na stronie: www.osir.bielawa.pl

IX Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływaniu

Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się 1 sierpnia.
W nim również materiały, które nie 
zmieściły się w tym wydaniu gazety
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