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Zimno i padający śnieg towa-
rzyszyły w Bielawie tegorocznym ob-
chodom Święta Konstytucji 3 Maja, 
które w tym roku, dzięki staraniom 
władz miasta miały wyjątkową opra-
wę, a to za sprawą udziału w nich 
Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego 22-go Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej z Kłodzka pod do-
wództwem ppor. Michała Jaskuły.

Uroczystość rozpoczęło pod-
niesienie na maszt flagi państwowej 

przez żołnierzy Batalionu, a następnie 
odśpiewanie hymnu państwowego.

W nastrój majowego świę-
ta wprowadziła zebranych grupa 
uczniów Gimnazjum Nr 2 w Biela-
wie, która pod kierunkiem Elżbiety 

Zachowskiej przygotowała i zapre-
zentowała program pieśni patrio-
tycznych.

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił gospodarz uroczystości 
Leszek Stróżyk – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, który po 
przywitaniu przybyłych na uroczy-
stość, powiedział m. in.:

„3 Maja to dzień dumy z naj-
piękniejszych wydarzeń naszej 
chwalebnej historii. Swoją obecno-

ścią przy Pomniku Walczących o 
Wolność i Niepodległość Ojczyzny 
na bielawskim Placu Kombatantów 
potwierdzamy, że pamiętamy o wiel-
kim dziele Sejmu Czteroletniego.

Bielawskie uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego

Kilkudziesięciu mieszkańców 
Bielawy wzięło udział w konsultacjach 
społecznych poświęconych budowie 
na peryferiach miasta farmy wiatrowej. 
Projekt ekologicznej elektrowni omówili 
19 kwietnia przedstawiciele warszaw-
skiej firmy Windprojekt – pomysłodaw-
cy budowy oraz wiceburmistrz An-
drzej Hordyj. W konsultacjach oprócz 

mieszkańców miasta i samorządow-
ców, uczestniczyli zainteresowani od-
nawialnymi źródłami energii miesz-
kańcy ościennych miast – Świdnicy, 
Wałbrzycha, a nawet Wrocławia. 

W trakcie spotkania dyskuto-
wano o pozytywnych stronach in-
westycji – produkcja tzw. „zielonej 
energii”, brak zanieczyszczeń śro-

Konsultacje społeczne w sprawie farmy wiatrowej w Bielawie

27 kwietnia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, podczas 
której ponownie głównym tematem 
była budowa elektrowni wiatrowej, 
jaka ma powstać w Bielawie za Łysą 
Górą, od strony Piławy Dolnej. Tym 
razem na sesji temat omówił prof. dr 
hab. inż. Tomasz Boczar – prodzie-
kan ds. organizacyjnych Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Infor-
matyki Politechniki Opolskiej, który 
następnie wraz z Jarosławem Ja-
worskim - dyrektorem regionalnym 
firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. od-
powiadali na liczne i dociekliwe py-
tania radnych. Wcześniej odbyły się 
konsultacje z mieszkańcami, przede 

Radni opowiedzieli się za budową elektrowni wiatrowej

wszystkim dolnej części Bielawy, 
którym przedstawiono opracowaną 
koncepcję farmy wiatrowej w Biela-
wie i również udzielano wyjaśnień.

Głos w sprawie budowy farmy 
wiatrowej w Bielawie zabrał na sesji 
także Wojciech Kielka – asystent 
społeczny poseł Anny Zalewskiej.

Ostatecznie bielawscy radni wy-
dali pozytywną opinię o budowie w na-
szym mieście farmy wiatrowej, w su-
mie 3 wiatraków o mocy 2 MW każdy.

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:

- przejęcia przez Gminę Bie-
lawa zadania publicznego polega-
jącego na letnim i zimowym utrzy-
maniu drogi wojewódzkiej nr 384 na 
odcinku Wolibórz-Bielawa 0+000 do 
18+000,

- likwidacji jednostki budżeto-
wej o nazwie Świetlica Socjotera-
peutyczna w Bielawie,

- nadania Medalu Honorowego 
za Zasługi dla Miasta Bielawa,

- wyboru Zastępcy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Bielawy,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- wyznaczenia przedstawicie-
li do reprezentowania Gminy Biela-
wa w Stowarzyszeniu Turystycznym 
Gmin Gór Sowich,

- zmiany uchwały Nr III/34/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie przyję-
cia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej na 2011 rok,

- zmiany uchwały Nr III/33/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
grudnia w sprawie przyjęcia harmo-
nogramu pracy Rady Miejskiej Biela-
wy na 2011 rok. 

W sesji uczestniczyli także 
radni powiatowi: Irena Skibniew-
ska-Kozak i Kazimierz Florczak.

  B.Lesiewicz

Medal Honorowy Za zasługi dla bielawskich kombatantów
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 27 kwietnia radni posta-

nowili, na mocy podjętej uchwały, nadać Medal Honorowy „Zasłużony dla 
Miasta Bielawa” Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie w Bielawie.

Związek powstał w 1990 r. i obecnie liczy 88 członków zwyczajnych i 104 
osoby podopieczne. Od 1998 r. prezesem Związku jest porucznik Bronisław Wilk.

Związek bielawskich kombatantów współpracuje z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Bielawie w zakresie pomocy socjalnej dla podopiecznych, 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki przy współorganizowaniu świąt i uro-
czystości kombatanckich, a szczególną uwagę członkowie związku poświę-
cają bielawskim szkołom, gdzie uczestniczą w lekcjach historii, podczas 
których rozmawiają z uczniami o znaczeniu patriotyzmu, umiłowaniu swojej 
Ojczyzny i Narodu oraz szacunku dla symboli narodowych.

W sposób szczególny należy podkreślić udział Kombatantów we 
wszystkich miejskich uroczystościach z okazji świąt państwowych.

       BL

dowiska i oszczędność złóż ener-
getycznych dla przyszłych pokoleń, 
jak i wadach przedsięwzięcia – wy-
soki koszt budowy, czy niewielki ha-
łas. Podkreślano jednocześnie, że 
budowa farmy wiatrowej, którą zre-
alizowałby prywatny inwestor, w do-
skonały sposób wpisuje się w obra-
ną strategię rozwoju Bielawy, jako 
modelowego miasta ekologicznego. 

  Łukasz Masyk 

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować 
dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa” - Bolesław Prus

Szanowni Państwo!
Dzień 27 maja 1990 r. to ważna data na drodze polskich przemian ustrojowych. Od tego dnia pracujemy w 

nowo utworzonych jednostkach samorządu terytorialnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 27 
maja jako „Dzień Samorządu Terytorialnego”.

W tym szczególnym dniu bielawskim Samorządowcom pragniemy podziękować oraz wyrazić wdzięczność 
z Ich trudną i odpowiedzialną pracę, za poświęcenie z jakim służą obywatelom naszej bielawskiej społeczności.

Wszystkim Pracownikom samorządowym życzymy przede wszystkim satysfakcji i zadowolenia z pełnienia 
ważnej roli społecznej, odwagi i wytrwałości w kreowaniu rozwoju Bielawy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wyrażamy nadzieję, że nasze wysiłki będą dostrzeżone i dobrze ocenione przez mieszkańców. 

  Leszek Stróżyk                                                                 Ryszard Dźwiniel
  Przewodniczący                                                                      Burmistrz
        Rady Miejskiej Bielawy

dokończenie na str. 2
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3 maja 1791 roku był dla na-
szego narodu dniem świetności. 
Sejm Czteroletni rozpoczął zna-
czące reformy, stworzył nowocze-
sną administrację, podjął działania 
na rzecz stworzenia armii i napra-
wy skarbu państwa, poprawy sytu-
acji mieszczan, Żydów i chłopów. 
Uwiecznił swoją działalność wspa-
niałym błyskiem, jakim była Konsty-
tucja 3 Maja. Dzieło to wprowadza-
ło Polskę do grona nowoczesnych i 
oświeconych państw.

Podstawowe zasady, na któ-
rych Konstytucja została zbudowa-
na, to suwerenność i niepodległość 
zewnętrzna, wolność wewnętrzna 
narodu - wartości stanowiące funda-
ment dzieła Sejmu Czteroletniego, a 
zarazem kanony dzisiejszych demo-
kratycznych państw. Była dokumen-
tem odzwierciedlającym najszla-
chetniejsze cechy naszego narodu. 
Nie dane było nam się nią długo cie-
szyć. Została obalona przez zdradę 
i podstęp Targowiczan i przez 123 
lata nie było państwa polskiego.

Tradycja Konstytucji była prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie 
i dzięki temu pozostała w pamięci 
narodu. Najsurowiej wspomnienie o 
Konstytucji było prześladowane w 
Królestwie Polskim i całym zaborze 
rosyjskim.

W 1823 roku 15-letni uczeń 
gimnazjum w Wilnie napisał na ta-
blicy w klasie: Wiwat Konstytucja 3 
Maja”, a kilku kolegów dopisało po-
niżej: „Jak słodkie wspomnienia dla 
nas rodaków, lecz nie masz, kto by 
się o nią upomniał”. Od tej chwili 
rocznica nigdy już nie będzie zapo-
mniana.

W Polsce Ludowej nie chciano 
nawiązywać do tradycji Konstytucji, 
a oddanie hołdu twórcom ustawy 3 
Maja było aktem niepopularnym, a 
czasem uznawanym za antypań-
stwowy. Aktem najwyższej odwagi 
było wywieszenie flagi narodowej 
w dniu rocznicy. Święto Narodowe 
3 Maja przywrócono do kalenda-
rza świat państwowych ustawą z 6 
kwietnia 1990 roku.

12 lutego 2004 roku Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
dzień 2 maja Świętem Orła Białe-
go. W wyniku decyzji Sejmu święto 
to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Flaga. Biel i czer-
wień. Barwy Polskości i tożsamości 
narodowej. Kolory zaklęte w symbo-
lice mądrości i dobra, przelanej krwi 
oraz poświęcenia dla Ojczyzny.

Jednym z powodów wybrania 
dnia 2 maja na Święto Flagi była hi-
storyczna data 2 maja 1945 roku, 
kiedy to o godzinie 6.00 rano zdoby-
wający Berlin żołnierze 1 Dywizji im. 
Tadeusza Kościuszki, zatknęli bia-
ło-czerwony sztandar na kolumnie 
zwycięstwa w Berlinie.

Proszę wszystkich, by powie-
wała w naszych domach jako symbol 
naszej przynależności państwowej.

3 Maja obchodzone są uro-
czystości Najświętszej Maryi Pan-
ny – Królowej Polski. Przekazy mó-
wią, że 8 listopada 1655 roku wojska 
szwedzkie stanęły pod murami Ja-
snej Góry. Niewielka armia Maryi 
stawiła czoła wrogowi i odniosła zwy-
cięstwo. Król Jan Kazimierz 1 kwiet-
nia 1656 roku w Katedrze Lwowskiej 
złożył ślubowanie, oddając kraj pod 
Jej władanie. Od tej chwili Maryja 
stała się patronką i królową Polski.”

Swoje wystąpienie przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy zakoń-
czył życzeniami i podziękowaniem, w 
imieniu swoim i burmistrza Ryszarda 
Dźwiniela, dla obecnych na uroczy-
stości żołnierzy oraz jej organizatorom 
i wszystkim w niej uczestniczącym. 

Ceremoniał wojskowy uro-
czystości rozpoczął Apel Poległych, 

prowadzony przez ppor. Kami-
lę Sochacką, a zakończyła salwa 
honorowa, po czym przystąpio-
no do składania wiązanek kwiatów 
pod bielawskim obeliskiem. Złoży-
ły je delegacje: władz miasta Biela-
wa, posłanki na Sejm RP Anny Za-
lewskiej, Rady i Zarządu Powiatu 
Dzierżoniowskiego, Związku Kom-
batantów RP i BWP oraz Osób 
Represjonowanych w Bielawie, 
Związku Inwalidów Wojennych w 
Dzierżoniowie, szkół gimnazjalnych 
Nr 1, 2 i 3, szkół podstawowych Nr 4, 
7 i 10, Zespołu Szkół Społecznych, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół, Niepublicznego Gim-
nazjum z Oddziałami Przystoso-
wującymi do Pracy i Szkoły Wielo-
zawodowej, Zespołu Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych i MP oraz przed-
stawicieli Cechu Rzemiosł Różnych, 
Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa, 
Klubu Radnych Ponad Podziałami, 
Zarządu i Klubu Radnych Ponad-
partyjnego Forum Samorządowego 
Rady Miejskiej, Komitetu Tereno-
wego Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwość Rady Miejskiej, Klubu Rad-
nych Platformy Obywatelskiej Rady, 
SLD i Klubu Radnych Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej Rady Miejskiej, 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej, 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Biela-
wie, Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, Stowarzysze-
nia Europejskie Gospodynie i Euro-
pejscy Gospodarze, Stowarzyszenia 
Bielawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej przy parafii pw. WNMP, 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, bie-
lawskiego Zarządu Rejonu Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Związku Harcerstwa 
Polskiego, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Komendy Policji i Straży 
Miejskiej.

Uroczystość zakończyło wy-
słuchanie Roty w wykonaniu orkie-
stry SART, a po sformowaniu pocho-
du uczestnicy uroczystości udali się 
do Kościoła pw. Najświętszej Maryi 
Panny, gdzie została odprawiona 
Msza Święta za Ojczyznę z udzia-
łem Woskowej Asysty Honorowej. 
Żołnierzy przywitał przed kościołem 
ks. prałat dr Stanisław Chomiak – 
proboszcz parafii, który ucałował 
sztandar, a następnie wprowadził 
żołnierzy do kościoła.

       Barbara Lesiewicz

Bielawskie uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego

Najbardziej zasłużeni trenerzy 
i działacze bielawskich klubów spor-
towych, którzy w 2010 roku osiągnęli 
znaczące sukcesy w swoich dyscy-
plinach, zostali wyróżnieni Nagrodą 
Burmistrza Miasta Bielawa. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się przedsta-
wiciele siatkarzy, zapaśników, kola-
rzy górskich oraz futbolu amerykań-
skiego. 

Już po raz drugi nagrodę bur-
mistrza odebrał Władysław Stolar-
czyk - trener, działacz i żywa legen-
da bielawskich zapasów, mający na 
swoim koncie niezliczoną liczbę suk-
cesów. Wyróżnienie otrzymał także 
Ambroży Ciesielski – zasłużony 
działacz Klubu Siatkarskiego Biela-
wianka oraz Michał Gołębiewski – 

utalentowany trener Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Dream Bike. 

W gronie nagrodzonych nie mo-
gło zabraknąć również Przemysława 
Klingera – prezesa i grającego trene-
ra Bielawa OWLS, który w poprzed-
nim sezonie wprowadził bielawskie 
Sowy do I ligi futbolu amerykańskiego. 

Osoby zaangażowane w spor-
towe życie miasta otrzymały wyróż-
nienia z rąk zastępcy burmistrza Ma-
riusza Pacha, który podkreślił, że 
bez nich Bielawa nie odniosłaby tylu 
tak ważnych sukcesów sportowych. 
Spotkanie na którym zostały wrę-
czone nagrody dla najlepszych tre-
nerów i działaczy 2010 roku, odbyło 
się 20 kwietnia w Urzędzie Miejskim.

  Łukasz Masyk 

Nagrody Burmistrza Bielawy dla najlepszych trenerów i działaczy

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
*****

podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 11 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VII/74/11 w sprawie odwołania radnego ze składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu Komisji odwołano radnego Jarosława Florczaka w związ-
ku ze złożoną rezygnacją.

UCHWAŁA Nr VII/75/11 w sprawie uzupełnienia składu osobowe-
go Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

W skład Komisji powołano radnych Bartosza Skwarę i Barbarę Pachurę.
*****

podjęte na sesji w dniu 27 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/76/11 w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa 
zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi 
wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa 0+000 do 18+000

Gmina Bielawa przyjęła na siebie obowiązek letniego i zimowego 
utrzymania przedmiotowej drogi w okresie od 1 mają 2011 do 30 kwietnia 
2012 r. Przejęcie zadań oraz zasady finansowania i rozliczenia kosztów 
związanych z utrzymaniem drogi nastąpi w trybie porozumienia zawartego 
przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Bielawa.

UCHWAŁA Nr VIII/77/11 w sprawie likwidacji jednostki budżeto-
wej o nazwie Świetlica Socjoterapeutyczna w Bielawie

Na mocy podjętej uchwały zostaje zlikwidowana jednostka budżetowa 
– Świetlica Socjoterapeutyczna w Bielawie. Czynności likwidacyjne powin-
ny zostać zakończone do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Mienie likwidowanej jednostki w obiekcie przy ul. Ludowej i ul. Waryń-
skiego przejmie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, a w 
obiekcie przy ul Wolności – Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7.

UCHWAŁA Nr VIII/78/11 w sprawie nadania Medalu Honorowego 
za Zasługi dla Miasta Bielawa

Szczegóły w artykule „Medal Honorowy Za zasługi dla bielawskich 
kombatantów”.

UCHWAŁA Nr VIII/79/11 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji radni powołali radnego Bar-
tosza Skwarę.

UCHWAŁA Nr VIII/80/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wynosi: dochody: 

85.514.097 zł, wydatki – 98.713.393 zł.
UCHWAŁA Nr VIII/81/11 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do repre-

zentowania Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich
Radni wyznaczyli przedstawicieli do reprezentowania Gminy Bielawa 

w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich w osobach: Ryszarda 
Dźwiniela, Grzegorza Raganowicza i Leszka Staszewskiego.

UCHWAŁA Nr VIII/82/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Zmiany dotyczą poszerzenia porządku obrad Komisji w dniu 16 maja 
o temat „Realizacja budżetu gminy za 2010 rok”.

UCHWAŁA Nr VIII/83/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/33/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia harmo-
nogramu pracy Rady Miejskiej Bielawy na 2011 rok

Zmiany dotyczą wykreślenia z porządku obrad sesji w dniu 25 maja 
2011 r. tematu „Sesja absolutoryjna – ocena realizacji budżetu gminy za 
2010 r.”, a dopisanie do porządku sesji w dniu 29 czerwca 2011 r. tematu 
„Ocena realizacji budżetu gminy za 2010 r. - absolutorium”. 

      B.Lesiewicz

Ustawa o infrastrukturze infor-
macji przestrzennej z czerwca 2010 
r. wprowadziła obowiązek umieszcze-
nia na budynkach tabliczek, i to nie tyl-
ko z numerem domu, ale także z na-
zwą ulicy lub placu. Tabliczki muszą 
być umieszczone w widocznym miej-
scu na ścianie frontowej budynku.

Obowiązek zmiany tabliczek spo-
czywa na właścicielach nieruchomości 
zabudowanych oraz innych podmiotach 
posiadających grunty i budynki.

Do 6 czerwca 2013 roku zmiana tabliczek na domach
Nowa ustawa określa też, iż w 

przypadku gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Dotychczasowe tabliczki z nu-
merami posiadłości, jeśli nie spełnia-
ją powyższych wymogów, zachowu-
ją ważność do 6 czerwca 2013 r.

Do zmiany pozostało zatem 
niewiele więcej niż 2 lata, ale czas 
tak szybko leci...          B.Lesiewicz

26 kwietnia 2011 roku to data, 
która tak szybko nie umknie z pamięci 
wszystkim emocjonalnie związanym 
z Zespołem Szkół w Bielawie. Tego 
dnia bowiem odbył się koncert chary-
tatywny na rzecz likwidacji szkód po 
niedawnym pożarze. Mimo, że tytuł 
koncertu brzmiał „Pod dachem nie-
ba”  wykonawcy, czyli zespół „Kryty-

Koncert charytatywny na rzecz Zespołu Szkół w Bielawie

ka” oraz artyści z grupy „Impresja” z 
Młodzieżowego Domu Kultury Wro-
cław Śródmieście, przedstawili swoje 
utwory pod gościnnym dachem Mo-
kis-u w Bielawie. Dzięki temu, wbrew 
niesprzyjającej aurze, pojawiło się 
liczne grono sympatyków szkoły oraz 

entuzjastów talentu Alicji Pyziak, 
Dawida Jęczmionki, Adriana Mo-
rawieckiego i pozostałych członków 
obu grup artystycznych. 

Także Przewodnicząca Rady 
Powiatu, Burmistrz Bielawy, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Biela-
wie oraz niektórzy dzierżoniowscy i 
bielawscy radni uświetnili swą obec-
nością to ważne dla Zespołu Szkół w 
Bielawie wydarzenie. Wszyscy, któ-
rzy przybyli, udowodnili swoją wraż-
liwość i gorące serce i zapiszą się 
trwale w historii szkoły. 

Dzięki hojności darczyńców 
podczas koncertu udało się zebrać 
2270zł.  Organizatorzy akcji dobro-
czynnej i koncertu oraz dyrektor Ze-
społu Szkół w Bielawie pragną po-
dziękować wszystkim tym, którzy 
nas nie zawiedli!

dokończenie ze str. 1
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„Tu, gdzie znam każdy kącik, 
Zaułek, ruderę, gniazdo, nie zdarzy 
mi się zabłądzić - To moje rodzinne 
miasto.” (W. Woroszylski)

Młodzi ludzie czują dużą więź 
z miejscem, w którym przyszli na 
świat, wychowują się, zawiązują 
pierwsze przyjaźnie, przeżywają ra-
dości i porażki. Lokalny patriotyzm 
jest w nich silnie rozwinięty, dlatego 
chętnie mówią o swych uczuciach, 
związanych z rodzinnym miastem.

Dnia 8 kwietnia w bielawskim 
kinie MOKiS można było usłyszeć 
wiele szczerych i pełnych dumy wy-
powiedzi uczniów szkół podstawo-
wych na temat Bielawy. To właśnie w 
tym dniu już po raz dwunasty odbył 
się Międzyszkolny Konkurs składa-
jący się z dwóch etapów: „Odkryw-
ca Skarbów Bielawy” i „Odkryw-
ca Uroków Bielawy” organizowany 
przez Ekologiczną Szkołę Podsta-
wową nr 7 W Bielawie. 

Ideą rywalizacji jest uwraż-
liwienie młodych ludzi na piękno 
otaczającej ich  najbliższej okolicy. 
Wystarczy tylko rozejrzeć się, by 
dostrzec, że nieopodal znajdują się 
prawdziwe skarby architektoniczne 
czy przyrodnicze, o których warto 
wiedzieć i mówić. Bielawscy ucznio-
wie szkół podstawowych okazali się 
bardzo wnikliwymi obserwatorami, 
którzy w swym rodzinnym mieście 
„odkryli wiele skarbów”, a dodatko-
wo potrafili w niezwykle sugestywny 
sposób o nich opowiedzieć. Wszy-
scy uczestnicy konkursu wykaza-
li się ogromną wiedzą na temat hi-
storii i współczesnych realiów życia 
w Bielawie. Zdolności krasomówcze 
połączone z pięknie przygotowany-
mi prezentacjami sprawiły, że wystę-
py młodych bielawian były prawdzi-
wą ucztą. Jak powiedziała dyrektor 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7 w Bielawie, pani Małgorzata Cie-

ślik – niejedno miasto w Polsce nie 
powstydziłoby się takich przewodni-
ków turystycznych, którzy z pasją, 
zaangażowaniem i zainteresowa-
niem opowiadają o urokach okolicy.

Poziom rywalizacji był bardzo 
wysoki i komisja w składzie: p. Tade-
usz Łazowski – honorowy obywatel 
miasta Bielawa, p. Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
p. Aleksander Siódmak – prezes 
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokal-
nego oraz p. Bronisława Stefania 
Pagórska – członek Komisji Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
miała wiele wątpliwości, komu przy-
znać laury zwycięstwa. Jury brało 
pod uwagę atrakcyjność prezentacji, 
jakość zawartych w niej informacji 
oraz zdolności krasomówcze i aktor-
skie uczestników. 

Pierwszy etap konkursu – 
„Odkrywca Skarbów Bielawy” – 
pozwalał uczniom wczuć się w rolę 
przewodnika po rodzinnym mieście. 
W magiczny sposób przenieśli nas 
w czasy, kiedy Bielawa była potę-
gą włókienniczą w Polsce i Euro-
pie. Przedstawiali historyczne cie-
kawostki związane z założycielami 
tego miasta. Usłyszeć można było 
również legendy, dotyczące kon-
kretnych miejsc, usytuowanych u 
podnóża Gór Sowich. Ostatecznie 
komisja konkursowa przyznała na-
stępujące miejsca:

I miejsce – Julia Adamczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami   Sportowymi w Bielawie,

II miejsce – Wojciech Su-
checki ze Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami   Integracyjnymi w Bie-
lawie,

III miejsce – Karolina Gruzel z 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7 w Bielawie,

IV miejsce – Katarzyna Krasiń-
ska z Zespołu Szkół Społecznych.

Skarby Bielawy odkryte po raz dwunasty

Drugi etap konkursu – „Od-
krywca Uroków Bielawy” – pole-
gał na przygotowaniu przez uczest-
ników prezentacji multimedialnej, 
której celem było ukazanie walorów 
naszego miasta. Stworzone przez 
uczniów krótkie filmiki były swoistą 
reklamą wyjątkowego miejsca, peł-
nego atrakcji turystycznych, z bo-
gatą historią i wieloma wydarzenia-
mi współczesnymi (jak na przykład 
Regałowisko), dzięki którym Bielawa 
nie jest anonimowym miasteczkiem 
na mapie Polski. W tej konkurencji 
przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Hanna Wansze-
wicz ze Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami   Sportowymi w Bielawie,

II miejsce – Grzegorz Bogu-
lak z Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Bielawie,

III miejsce – Olga Gulka z Ze-
społu Szkół Społecznych,

IV miejsce – Michał Drzyzga 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie.

Organizatorzy przygotowa-
li również konkurs dla zebranej w 
bielawskim kinie publiczności. Re-
prezentanci poszczególnych szkół 
podstawowych losowali pytania, 
które nawiązywały do wcześniej za-
prezentowanych wystąpień. Najbar-
dziej aktywnymi słuchaczami okazali 
się uczniowie z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 i ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi. Musiała odbyć się dogryw-
ka, która polegała na wylosowaniu 
szczęśliwca. Nagrodą była piłka i, 
jak przystało na szkołę sportową, 
to uczniom właśnie z tej placówki 
sprzyjało szczęście.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni dyplomami i upo-
minkami, których sponsorami byli: 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Bielawie, p. Stanisław Za-
mirski – Z.U.H. „HYDRO- INSTAL-
-PLAST”, p. Adam Sypniewski – 
„AUTO-SERWIS”, p. Andrzej Wszół 
– MECHANIKA I ELEKTROMECHA-
NIKA POJAZDOWA oraz p. Jaro-
sław Florczak – rodzic ucznia Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej nr 7.

Uczniowie bielawskich szkół 
podstawowych dali świadectwo 
temu, że ich rodzinne miasto jest 
miejscem, mającym dużą wartość 
historyczną, kulturalną i sentymen-
talną. Potrafili w przepiękny spo-
sób „oprowadzać” nas po jego naj-
ciekawszych zakątkach, ale nie 
pozostali również obojętni na pro-
blem dewastacji niektórych war-
tościowych miejsc. Świadczy to o 
wrażliwości młodych ludzi na ota-
czający świat. Uczestnicy konkur-
su udowodnili również, że piękno i 
bogactwo miasta nie zależy od jego 
wielkości, ale od ludzi, którzy w nim 
mieszkają.

Kamilla Jelonek
Krystyna Grzyb

Komitet Organizacyjny, Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Bielawie

INFORMUJĄ, że dnia 8 października 2011 r.
odbędzie się

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów:
Technikum Włókienniczego, Chemicznego, Mechanicznego

(szkół dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz wydziału dla 
przodujących robotników), Średniego Studium Zawodowego, 

Liceum Zawodowego, Liceum Profilowanego, 
Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Informatycznego

z okazji 65-lecia Zespołu Szkół w Bielawie.

O zachowanie bezpieczeństwa 
na drodze powinni dbać wszyscy jej 
użytkownicy. Na wypadki na drodze 
najczęściej narażone są dzieci, a to 
głównie z powodu niewystarczającej 
znajomości zasad ruchu drogowego 
oraz braku świadomości niebezpie-
czeństw grożących im na drodze. 

Dlatego też wszelkiego rodzaju 
inicjatywy pogłębiające ich wiedzę na 
temat zasad bezpiecznego uczest-
nictwa w ruchu drogowym są bardzo 
cenne. Jednym z takich działań jest 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, którego etap powiatowy 
odbył się w sobotę 16 kwietnia. Tra-
dycyjnie, już po raz 21, gospodarzem 
tej imprezy była Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Bielawie, a me-
rytorycznym patronem Sekcja Ruchu 
Drogowego Powiatowej Komendy 
Policji w Dzierżoniowie. Jak zawsze 
Turniej składał się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. W pierw-
szej części uczestnicy zmagali się 
z napisaniem testu, w drugiej nato-
miast rowerem poruszali się po zaim-
prowizowanym na boisku  szkolnym 
miasteczku ruchu drogowego, z za-
chowaniem wszystkich zasad obo-
wiązujących na drodze publicznej. 

W tym roku, w Turnieju wzię-
ło udział 9 szkół z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego: 3 gimnazja i 6 
szkół podstawowych. Po szczegóło-
wym podliczeniu wyników przyzna-
ne zostały miejsca indywidualne i 
zespołowe: 

INDYWIDUALNE
W kategorii szkół gimnazjal-

nych: I miejsce – Wojciech Tylka z 
Gimnazjum nr 2 w Bielawie, II miej-
sce - Adrian Niewiadomski z Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie, III miejsce - 
Oskar Marchewka z Gimnazjum nr 
2 w Bielawie. 

W kategorii szkół podsta-
wowych: I miejsce – Paweł Bajak 

z Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Bielawie, II miejsce -  Jakub 
Jeżowski ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Dzierżoniowie, III miejsce – Łu-
kasz Malinowski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie.

ZESPOŁOWE
W kategorii szkół gimnazjal-

nych: I miejsce – Gimnazjum nr 2 
w Bielawie, II miejsce - Gimnazjum 
nr 1 w Bielawie, III miejsce – Ze-
spół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.

W kategorii szkół podsta-
wowych: I miejsce – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Dzierżoniowie, II 
miejsce – Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 w Bielawie, III miej-
sce – Szkoła Podstawowa w Tu-
szynie.  

Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, upominki i nagrody. Zaku-
pu nagród dokonano dzięki życzli-
wości i pomocy finansowej ze strony: 
p. Stanisława Miazgi (Przedsię-
biorstwo Budowlane), p. Zbignie-
wa Bajrakowskiego (Szkoła Jazdy 
„Tosca”), Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Wałbrzychu 
oraz Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Bielawie.

oprac. Krystyna Grzyb

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

To, w jaki sposób człowiek po-
sługuje się swoim językiem ojczy-
stym, świadczy ogólnie o jego kul-
turze osobistej. Należy więc dbać o 
swój język z taką samą lub większą 
dbałością, jak o swój strój służbowy 
i kompetencje zawodowe. Świado-
mość tę mają nauczyciele i ucznio-
wie ZSZ CRRiMP w Bielawie. W ra-
mach projektu Dni Kultury Języka 
Polskiego zorganizowano wyjazd do 
Wrocławia na spektakl ,,Mieszcza-
nin szlachcicem” Moliera. Mieliśmy 
możliwość podziwiać grę aktorską 
(m. in. Piotra Machalicy w roli tytuło-
wej) oraz piękno języka literackiego.

W czasie lekcji języka polskiego 
realizowane były tematy związane z 
kształceniem umiejętności poprawne-
go i sprawnego posługiwania się języ-
kiem mówionym i pisanym. Uczniowie 
pisali również dyktando, walcząc o ty-
tuł szkolnego mistrza i wicemistrza or-
tografii. W klasie pierwszej mistrzem 
została Angelika Kowalczyk, wicemi-
strzem Pamela Furmańczyk; w kla-
sach drugich mistrz to Marcin Rybar-
czyk, wicemistrz Judyta Urbaniak. 

Z pułapkami ortograficzny-
mi zmagali się też nauczyciele, pi-
sząc bardzo trudne dyktando. Fun-
datorem nagród dla najlepszych 

był Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości. 

Finał projektu nastąpił 13 kwiet-
nia. Wówczas trzyosobowe drużyny 
klasowe i drużyna ,,nauczycielska” 
rywalizowały ze sobą prezentując 
swoją wiedzę o języku polskim, a 
przede wszystkim umiejętne posługi-
wanie się poprawnymi formami gra-
matycznymi, znajomość znaczenia 
wyrazów używanych w języku mó-
wionym i pisanym; umiejętność za-
stępowania wyrazów obcych słowa-
mi polskimi o tym samym znaczeniu.  

Odpowiedzialność za poziom 
językowy, zasób leksykalny, popraw-
ność i sprawność językową naszych 
uczniów ponoszą wszyscy nauczy-
ciele, nie tylko polonista i nie tylko 
na lekcjach języka polskiego. Ist-
nieje potrzeba wspólnej troski i od-
powiedzialności za poprawność wy-
powiedzi uczniów i nasi nauczyciele 
realizują to zadanie. Postępujący li-
beralizm językowy powoduje zanie-
dbywanie działań mających na celu 
podniesienie znajomości języka i 
rozwijania umiejętności poprawnego 
i sprawnego posługiwania się nim.

,,Język jest podstawowym na-
rzędziem naszego funkcjonowania w 
społeczeństwie, a granice naszego 
języka są granicami naszego świata. 
Im sprawniejszy język, tym nasz kon-
takt z innymi ludźmi będzie skutecz-
niejszy i łatwiejszy”. Jan Miodek 

Nauczyciel języka polskiego 
Jadwiga Łakomska

,,Naród żyje, dopóki język jego żyje” (K. Libelt)
DNI KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO W ZSZ CRRiMP

Wyjątkowy spektakl muzyczny 
przygotowali wokaliści Studia Pio-
senki i Tańca Fart w Bielawie pod 
kierunkiem p. Anny Lutz. Musical 
„Kwiaty we włosach”, inspirowany 
piosenkami Agnieszki Osieckiej i 
Czerwonych Gitar, zrobił prawdziwą 
furorę. 16-osobowa grupa młodych 
artystów brawurowo wykona-
ła największe polskie przebo-
je lat 70-tych, przy ogromnym 
aplauzie publiczności.

Scenariusz został na-
pisany przez młodzież i  
umieszczony we współcze-
snych realiach, a dawne prze-
boje zabrzmiały w nowych 
aranżacjach muzycznych i 
wykonaniach. Przygotowa-
nia do spektaklu trwały dość 
długo, ale było warto dopiąć 
wszystko na ostatni guzik. 
Starszym widzom kręciła się 

Premiera „Kwiatów we włosach” za nami
łezka w oku a młodszych zaskaki-
wała ponadczasowość wykonywa-
nych piosenek. 

Młodzież dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli w realizacji tego 
przedsięwzięcia, a w szczególności 
dyrekcji i pracownikom MOKiS w 
Bielawie. 
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W Ośrodku Szkolno Wycho-
wawczym w Bielawie od wielu lat 
prowadzone są działania edukacyj-
no - wychowawcze o charakterze 
patriotycznym. 

Rokrocznie w kwietniu reali-
zowane są, w formie projektów edu-
kacyjnych, treści patriotyczne za-
warte w programie wychowawczym 
placówki, odbywają się projekcje 
odpowiednio dobranych tematycz-
nie filmów,  uczniowie uczestniczą 
w wycieczkach do lokalnych miejsc 
pamięci. 

Każdy taki cykl kończy się 
uroczystością, podczas której ho-
norowymi gośćmi są kombatanci 
zrzeszeni w kole miejskim Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej i By-
łych Więźniów Politycznych w Bie-
lawie. 

Kontakt uczniów z uczest-
nikami i świadkami walki o wolną 
Polskę jest dla obu stron cennym 
doświadczeniem. Kombatanci prze-
kazują dzieciom i młodzieży placów-
ki  pamięć o bohaterach, a uczniowie 
mogą wysłuchać żywych opowieści 
o walce, smutku straty, radości zwy-
cięstwa. 

W bieżącym roku obchody 
miały nader uroczysty charakter. W 
trakcie uroczystości podsumowu-
jącej cykl zajęć  patriotycznych, po 
odśpiewaniu Hymnu Państwowe-
go, uczniowie zaprezentowali mon-
taż słowno – muzyczny, a następnie 
wraz z przedstawicielami  ZKRPi-
BWP,  m. in. Prezesem Zarządu por. 
Bronisławem Wilkiem złożyli kwia-
ty pod dębem posadzonym w ra-
mach realizowanego w placówce  
projektu „Katyń – ocalić od zapo-
mnienia”. 

Dwoje nauczycieli (Bożena 
Karasek – dyrektor SOSW oraz 
Aleksander Fulara) otrzymało tytuł 
honorowego członka związku. Zo-
stali oni również odznaczeni odzna-
ką za zasługi.

Podtrzymywanie pamięci o lu-
dziach, którzy ponieśli najcenniejszą 
ofiarę wolności jest naszym (uczniów 
i nauczycieli) zadaniem. Wszystkie 
działania, choćby te najdrobniejsze 
mają sens, bo wyrażają rzeczywistą 
pamięć, podziw i szacunek. 

Wierzymy, że tak jest i jeste-
śmy dumni, że nasza postawa jest 
doceniana.

Edukacja o charakterze patriotycznym

Rekrutacja pracowników do firmy e-Kancelaria
Spółka e-Kancelaria z branży finansowo – prawnej ogłasza nabór pra-

cowników na stanowisko konsultanta. Miejscem pracy będzie Bielawski In-
kubator Przedsiębiorczości, w którym e-Kancelaria będzie prowadzić dzia-
łalność. Firma zamierza zatrudnić kilkudziesięciu pracowników, a w całym 
procesie rekrutacji pomaga jej Gminne Centrum Informacji (ul. Wolności 
109, tel. 74 833 11 00). To właśnie w bielawskim GCI można zapoznać się 
z wszelkimi szczegółami dotyczącymi trwającego naboru. 
Wymagania firmy stawiane kandydatom są następujące: 
- wykształcenie min. średnie 
- gotowość do podejmowania nowych wyzwań w dynamicznie rozwijającej 
się organizacji; 
- wysoko rozwinięta komunikatywność, brak wad wymowy; 
- umiejętność argumentacji i przekonywania; 
- umiejętność organizacji pracy własnej; 
- nastawienie na realizację celów biznesowych 
- dynamika działania 
- opcjonalnie gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym 8-21 
- biegła znajomość obsługi komputera 

W najbliższym czasie rekrutację pracowników rozpocznie także przedsię-
biorstwo e-Księgarnia, które również prowadzić będzie działalność w bielawskim 
inkubatorze. W sumie pracę w tych dwóch firmach znaleźć może nawet 100 osób.

      Łukasz Masyk 

Jednym z trwalszych zjawisk w 
naszej kulturze jest ruch recytatorski. 
Zainteresowanie żywym słowem na-
rodziło się przed ponad dwoma wie-
kami, kiedy to w zniewolonej Polsce  
organizacje i stowarzyszenia, kulty-
wujące narodowe tradycje oraz roz-
wijające działalność kształceniową i 
oświatową, organizowały patriotycz-
ne „wieczory recytacyjne”. W 1955 
roku po raz pierwszy odbył się Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski i od 
tego czasu ruch przyjął formy zorga-
nizowane, cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, w znaczący spo-
sób wpływa na ożywienie środowisk, 
dokonania w zakresie kultury słowa i 
popularyzacji literatury.

W Szkole Podstawowej  nr 10 
z Oddziałami Sportowymi  ruch re-
cytatorski rozwija się od lat i od lat 
przynosi znaczące efekty. Przede 
wszystkim umożliwia popularyzację 
literatury poprzez piękno słowa mó-
wionego, przygotowanie dziecka do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Ponadto pozwala na realizację ma-
rzeń artystycznych dzieci oraz pobu-
dza je do działań twórczych, pomaga 
w odkrywaniu dziecięcych zdolności 
i talentów. Rokrocznie nasi ucznio-
wie odnoszą najwyższe sukcesy w  
rozmaitych konkursach recytator-
skich na różnych szczeblach.

28 kwietnia w Kłodzkim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji od-
był się Finał XVI Konkursu Recy-
tatorskiego „Pegazik”, w którym 

udział wzięło 44 uczestników - zwy-
cięzców eliminacji w poszczegól-
nych powiatach województwa. Zwy-
ciężczynią Finału została uczennica 
naszej szkoły - Weronika Krystek. 
Weronika nie po raz pierwszy poka-
zała, jak można z prawdziwym arty-
zmem oddać prawdę i piękno słowa 
mówionego. Przewodniczący komi-
sji konkursowej powiedział, iż od 16 
lat nie słyszał tak wspaniałej prezen-
tacji utworu „Ptasie radio”. Nazwał 
osobowość artystyczną dziecka  
„Perełką”. Pozostali członkowie jury 
podkreślali: indywidualność interpre-
tacji, nienaganną dykcję oraz arty-

Finał XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” - Kłodzko 28 kwietnia 2011 

„Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka”  
         Krzysztof R. Jaśkiewicz

kulację, umiejętność wydobywania 
z literatury tego, co najgłębsze. Po-
dziw wzbudziły „zabawy” Weroniki z 
onomatopeją - jej trele, ćwierkania, 
świergolenia.

Weronika Krystek jest osobą 
utalentowaną, jedną z tych jedno-
stek, o których mówi Krzysztof R. 
Jaśkiewicz. Została obdarowana 
wieloma zdolnościami i te zdolno-
ści pod opieką nauczycieli pielę-
gnuje, rozwija.

Oby za taki talent czuli się 
odpowiedzialni też inni. Oby inni 
również byli z niego dumni.

  J. M. Jonas

Co roku 22 kwietnia obchodzi-
my w naszej szkole wyjątkowe świę-
to - Światowy Dzień Ziemi. Szcze-
gólnie w tym dniu,  myślimy o naszej 

Światowy Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie
planecie i jej cudownej przyrodzie. 
Zastanawiamy się jak jej pomóc i 
co zrobić, aby była zdrowa, piękna 
i czysta. Z okazji Światowego Dnia 

Ziemi uczniowie koła teatralnego 
„Pajacyk” pod kierunkiem pani 

W. Turzańskiej zaprezentowa-
li przedstawienie pt. „Eko Kapturek”. 
To ciekawe wykorzystanie motywu 
Czerwonego Kapturka, który wędru-
je po współczesnym lesie – zaśmie-
conym, zaniedbanym,  pozbawio-
nym już walorów lasu bajkowego. 
To była dobra okazja, aby rozwijać 
u uczniów ich świadomość ekolo-
giczną, uwrażliwiać ich na otacza-
jącą przyrodę, propagować zdrowe 
formy spędzania czasu i zastanowić 
się nad koniecznością ochrony na-
szych pięknych lasów. W programie 
obchodów tego święta znalazła się 
też multimedialna prezentacja pt. „ 
Oszczędzamy energię elektryczną” 
przygotowana przez panią B. Kuś. 
Uczniowie koła ekologicznego w 
czasie apelu zaprezentowali najlep-
sze wierszyki, rymowanki i  wspania-
łe plakaty na ten temat mądrego wy-
korzystania energii elektrycznej.   

  W. Turzańska

16 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej nr 17 we Wrocławiu  odbył się  
IX Dolnośląski Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych GALOP 2011. 
To największy na Dolnym Śląsku 
przegląd zespołów tanecznych. W 
tym roku wystartowało 40 zespołów 
w kilku kategoriach taneczno-wieko-
wych. Szkołę Podstawową nr 10 w 
Bielawie reprezentowały 3 zespoły, 
które wystartowały w 6 kategoriach. 
Wszystkie nasze zespoły zaprezen-
towały wysoki poziom umiejętności 
tanecznych. Opiekunem artystycz-
nym wszystkich zespołów jest Anna 
Lutz.

Oto lista laureatów (bez po-
dania miejsc) IX Dolnośląskiego 
Przeglądu Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych GALOP 2011: FRYGA - 
SP nr 10 Bielawa (taniec ludowy i in-
scenizacja taneczna), MAŁA FRYGA 
I - SP nr 10 Bielawa (inscenizacja ta-

neczna), MAŁA FRYGA II - SP nr 10 
Bielawa (taniec ludowy i insceniza-
cja taneczna). Wyróżnienie - MAŁA 
FRYGA I - SP nr 10 Bielawa (taniec 
ludowy).

Uroczysty koncert zespołów 
wyróżnionych i laureatów IX Dolno-
śląskiego Przeglądu Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych GALOP-2011 
odbędzie się 17 czerwca o godz. 

  IX Dolnośląski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP 2011 

11.00 w Centrum Sztuki IMPART 
we Wrocławiu (ul. Mazowiecka 17). 
Podczas koncertu nastąpi ogłosze-
nie szczegółowych wyników tego-
rocznego Przeglądu.

Laureatom, wyróżnionym i 
wszystkim uczestnikom GALOP-u 
serdecznie gratulujemy!

  M. Tyrcha

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Bielawa 2011 14 kwietnia odbył się w naszej szkole Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Uczniowie prezentowa-
li się w dwóch kategoriach: klas I-III i IV- VI. W kategorii 
uczniów młodszych I miejsce zajęła Maryna Abram ze SP 
10 w Bielawie, drugie miejsce - Natalia Minkina z SP 4 w 
Bielawie i trzecie miejsce zespół z SP 7 w Bielawie.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobyła Ewe-
lina Jursza z SP 7 w Bielawie, drugie miejsce Weronika 
Krystek z SP 10 w Bielawie, III miejsce Emilia Palimonka 
z SP 9 w Dzierżoniowie oraz wyróżnienia otrzymały: Mag-
dalena Rumin z SP 4 w Bielawie i Marta Sieczka z Zespołu 
Szkół Społecznych w Bielawie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów i za-
praszamy na nasz konkurs w przyszłym roku.

14 kwietnia  młodszy aspirant  
Jarosław Zbozień z Komendy Po-
wiatowej Policji w Dzierżoniowie od-
wiedził uczniów klas I - III Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie. Celem spo-
tkania było omówienie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa na drodze w 
ramach realizacji projektu edukacyj-
nego „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. 
Wielką atrakcją tego wydarzenia było 
spotkanie z Komisarzem Lwem.

Aby uchronić dzieci przed nie-
szczęśliwymi wypadkami na drodze, 
policjant przeprowadził pogadankę 
na temat bezpiecznej drogi do i ze 
szkoły. Dzieci dowiedziały się, jak 
powinny się zachowywać, by unik-
nąć zagrożeń, co zrobić, by być 
bardziej widocznym wcześnie rano 
i wieczorem. Uczniowie otrzyma-
li znaczki odblaskowe. Wspólnie z 
policjantem powtórzyli sobie podsta-

wowe zasady bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym oraz numery alarmo-
we. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
rozmowy na temat osoby „obcej” 
oraz sytuacji, kiedy dziecko zostaje 
samo w domu. Ważnym elementem 
spotkania było zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo w szkole na prze-
rwach i we wzajemnych relacjach. 
W związku z wiosennymi wycieczka-
mi rowerowymi pan komisarz przy-
pomniał również dzieciom jak bez-
piecznie poruszać się na rowerze. 

Dzieci  w trakcie spotkanie były 
bardzo otwarte. Z większą uwagą słu-
chały rad i wskazówek, gdy widziały 
wielką, pluszową maskotkę Komisa-
rza Lwa. Czuły się pewniej i bezpiecz-
nej. Spotkania z Komisarzem Lwem 
było bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, że 
dzieci miały okazję do zrobienia sobie 
z nim indywidualnych zdjęć.

W. Turzańska  I. Stachera

Komisarz Lew w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie
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W dniu 20 kwietnia w Małej 
Galerii Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy odbył się wernisaż wystawy 
autorskiej Hanny Lenarczyk. Wśród 
zaproszonych gości w wernisażu 
uczestniczyli: były burmistrz Mie-
roszowa - Jerzy Fedoruk, dyrek-
tor Ośrodka Kultury z Mieroszowa 
- Bogdar Rosicki i grupa przyjaciół 
autorki z Mieroszowa oraz przed-
stawiciele władz naszego miasta 
w osobach: Leszek Stróżyk - prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 
Mariusz Pach – zastępca burmistrza 
Bielawy i Jan Gładysz - dyrektor 
MOKiS, przedstawiciele Towarzystw 
Przyjaciół Bielawy oraz bielawianie 
kochający sztukę. 

Ewa Glura - prezes TPB, jak i 
przedstawiciele władz Bielawy przy-
witali autorkę prac, której wręczono 
bukiet kwiatów i wszystkich uczest-
ników wernisażu.

Hanna Lenarczyk oprócz ma-
larstwa zaprezentowała swoje wier-
sze pt.: „Świtanie”, „Letnia noc”, 
„Jesienny tryptyk”. Wiersze były 
nagrodzone na ogólnopolskim kon-
kursie literackim im. Jana Kocha-
nowskiego w Czarnolesie, organi-
zowanym przez Stowarzyszenie 
Miłośników Poezji Jana Kochanow-
skiego w Radomiu.

Hanna Lenarczyk w swojej 
twórczości ukazuje piękno otaczają-
cego nas świata i szczególnie urocze 
chwile zatrzymane w kadrze. Mówi-
ła o sobie: „Fascynuje mnie barwa, 
zderzenie ze światłem o różnej po-
rze dnia i różnej porze roku. Dążę do 
poszukiwania idealnego światła. To 
co kiedyś przychodziło mi łatwo ma-
lując jednym pociągnięciem pędzla, 

Malarstwo Hanny Lenarczyk na bielawskiej wystawie

Uczniowie klasy Ib z Gimnazjum 
Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Bielawie przeprowadzili 
w dniu 19 kwietnia akcję w ramach ob-
chodów Dnia Ziemi, który przypada na 
22 kwietnia. Przez kilka tygodni wraz  
z pedagogiem szkolnym i wycho-
wawcą klasy poszukiwali materiałów 
dotyczących dbania o przyrodę i za-
soby naturalne, a także przygotowy-
wali program artystyczny związany z 
ochroną środowiska, aby móc zapre-
zentować go w szkole oraz poza nią. 
Za partnera do współpracy wybra-
li Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Piławie Górnej, który również obcho-
dził ten dzień. 

19 kwietnia już od sa-
mego rana klasa dopraco-
wywała każdy szczegół w 
swoim występie, aby móc 
jak najlepiej się zaprezento-
wać. Po intensywnych pró-
bach wyjechaliśmy autoka-
rem do naszych kolegów z 
ośrodka w Piławie Górnej. 
Uroczystość rozpoczęła się 
naszym programem arty-
stycznym w auli budynku, 
a następnie obejrzeliśmy 
prezentację multimedialną 
dotyczącą ochrony środowi-
ska oraz sposobów składo-

wania i segregowania śmieci. 
Po części  oficjalnej wszyscy 

udaliśmy się na wspólne ognisko z 
kiełbaskami. Na sam koniec imprezy 
nasi uczniowie rozdawali wszystkich 
uczestnikom obchodów Dnia Ziemi 
materiały wykonane przez siebie - 
ekologiczne listki na pamiątkę nasze-
go przedsięwzięcia. Nasz wyjazd był 
nie tylko świetną zabawą, ale również 
dobrą lekcją o „Naszej Ziemi”, któ-
ra wiele nam daje, więc my również 
chcemy się o nią zatroszczyć.

Pedagog szkolny
Gimnazjum Ekologicznego nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie zorganizowało 
działania w ramach Dnia Ziemi!

7 i 8 kwietnia w ramach lek-
cji uczniowie bielawskiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących pojechali 
na wycieczkę edukacyjną do Cen-
trum Edukacji Ekologicznej i Kra-
joznawstwa ,,Salamandra” w My-
śliborzu. Tam czekało na nas wiele 
atrakcji, związanych z przyrodą w 
Parku Krajobrazowym Chełmy na 
Pogórzu Kaczawskim. 

 Wycieczkę edukacyjną roz-
poczęliśmy od zajęć w laboratorium 
chemicznym. Badaliśmy skład żyw-
ności, w ten sposób dowiedzieliśmy 
się co jemy, ale także pogłębiliśmy 
wiedzę o podstawowych składni-
kach pokarmowych, takich jak biał-
ka, węglowodany i tłuszcze. Kolejną 
atrakcją dla nas była wizyta w labo-
ratorium ekologicznym, w którym 
pod mikroskopem oglądaliśmy bez-
kręgowce - nasze zdobycze z po-
bliskiego potoku wyławiane sitkami 
i umieszczane przez nas w pojem-
nikach. Każdy podziwiał jętki,chru-
ściki, widelnice i inne organizmy 
wodne. Dowiedzieliśmy się jak wy-
glądają i żyją bezkręgowce z potoku. 

 Po tak ciekawych lekcjach 
udaliśmy się na kolejne zajęcia, aby 
dowiedzieć się więcej o procesie fo-
tosyntezy. Przypomnieliśmy sobie, 
jaką funkcję pełnią liście, powtórzy-

SALAMANDRA
liśmy podstawowe reakcje chemicz-
ne oraz poznaliśmy metodę rozdzie-
lania barwników asymilacyjnych. Na 
koniec zajęć sami mieliśmy możli-
wość rozdzielić te barwniki metodą 
chromatografii bibułowej. 

Podczas wycieczki nie tylko 
zdobywaliśmy wiedzę, wieczorem 
było wspólne ognisko, przy którym 
wszyscy mieli możliwość porozma-
wiać i pośmiać się. Na drugi dzień 
rano wybraliśmy się na ciekawe za-
jęcia terenowe – szukaliśmy zwia-
stunów wiosny. Chociaż nie było 
zbyt ciepło, rozpoznawaliśmy rośliny 
na podstawie przewodników, zna-
leźliśmy wiele oznak wiosny. Wiemy 
już, że wiosna na pewno do nas za-
witała, nie tylko ta kalendarzowa. 

Warto zaznaczyć, że nasza 
szkoła już od kilku lat współpracuje z 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Kra-
joznawstwa ,,Salamandra” w Myślibo-
rzu. Dzięki takiej współpracy zarówno 
gimnazjaliści jak i licealiści z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie 
mają możliwość wyjazdu na zajęcia 
laboratoryjne oraz mogą w ciekawy 
sposób poszerzać swoją wiedzę, wy-
korzystywaną potem na lekcjach. Wy-
cieczkę można uznać za udaną, połą-
czyliśmy edukację z zabawą.

  Monika Cukiernik

Świat w oczach dzieci mieni 
się tysiącem barw – ekspresja ra-
dosnych kolorów miesza się z od-
cieniami subtelnej szarości…

Już po raz piętnasty młodzi 
twórcy literatury mieli okazję zapre-
zentować talent pisarski, przedsta-
wiając własny dorobek artystyczny. 

Dnia 18. marca w bielawskim 
klubie „Pozytywka” odbył się jubile-
uszowy Przegląd Literacki o Statuet-
kę Sowy, organizowany przez Eko-
logiczną Szkołę Podstawową nr 7 
w Bielawie. Mieliśmy zaszczyt go-
ścić najlepszych pisarzy w kategorii 
szkół podstawowych wraz z ich opie-
kunami. Młodzi adepci sztuki lite-
rackiej w swoich utworach wykazali 
się dużą dojrzałością emocjonalną 
i wrażliwością na otaczający świat. 
Pisali o radościach i smutkach dnia 
codziennego, a także o marzeniach 
i wątpliwościach, towarzyszących 
każdemu z nas. Utwory, które mie-
liśmy przyjemność przeczytać oka-
zały się wizytówką ich osobowości: 
wzruszały, zadziwiały pomysłowo-
ścią i kunsztem literackim.

Poza młodymi literatami swo-
ją obecnością zaszczycili nas: pani 
Stefania Pagórka - członek Ko-
misji Oświaty, Spraw Społecznych 
i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy,  
pani Ewa Glura - prezes Towarzy-

stwa Przyjaciół Bielawy oraz orga-
nizatorzy: pani Małgorzata Cieślik 
– dyrektor Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 i pani Renata Sznaj-
der–Zając  – zastępca dyrektora 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 
7. Wszyscy mieli okazję wysłuchać 
fragmentów prozy i poezji w wyko-
naniu samych laureatów Przeglądu 
Literackiego.

Ich dzieła wzruszały, budziły 
refleksje, ale także bawiły i zaska-
kiwały swoją puentą. Różnorodność 
tematyczna i oryginalność sprawi-
ły, że każdy z zaprezentowanych 
utworów otwierał furtkę do inne-
go, jakże odmiennego świata, któ-
ry powstał dzięki bogatej wyobraźni 
młodych artystów. To właśnie za te 
utwory twórcy Przeglądu Literackie-
go otrzymali w nagrodę pamiątkowe 
dyplomy uznania oraz prestiżowe 
Statuetki Sowy, wykonane przez bie-
lawskiego artystę – rzeźbiarza, pana 
Tomasza Bohdanowicza. 

Laureatami 15. edycji zosta-
li:  z SP4 Martyna Wróbel, Kinga 
Rosa,  Karol Strej,  Nikola Prymat-
czuk   i Michał Kędziak.  Z   ESP7: 
Agata Zamłyńska,  Julia Zięba, Ur-
szula Wojnar,  Karolina Gruzel  i 
Krystian Rycąbel oraz  z  SP10: 
Antonina Ralko, Maria Jaworska, 
Julia Adamczyk, Wiktoria  Skro-
barczyk i Sandra Nikoniuk.

Przegląd literacki nie jest kon-
kursem, więc wszyscy uczestnicy  
są zwycięzcami. Specyfika niektó-
rych prac, ich niekonwencjonalność 
w ujęciu tematu i artyzm sprawiły 
jednak, ze organizatorzy postano-
wili wyróżnić  Kingę Rosa z SP4, 
Urszulę Wojnar z ESP7 i  Julię 
Adamczyk z SP10 za ich intrygu-
jące i posiadające potężny ładunek 
pozytywnej energii utwory. Wszyst-
kie nagrodzone prace zostały opu-
blikowane w tomiku literackim, nad 
stworzeniem którego pracowała 
pani Barbara Olejnik – nauczyciel 
z Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7. Był on do nabycia bezpośred-
nio po zakończeniu spotkania.

Tegoroczne spotkanie z litera-
turą piękną uświetnił występ grupy 
artystycznej z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7, która zaprezento-
wała program muzyczno – artystycz-
ny pt. „Jak żyć…, spytał mnie ktoś.” 
autorstwa  pani Katarzyny Stróżak 
i pani Kamilli Jelonek – nauczycie-
lek z tejże szkoły. Był on próbą odpo-
wiedzi na pytanie: „Czym jest życie i 
gdzie jest w nim nasze miejsce? ”.

Dla uczczenia jubileuszowej, 
piętnastej rocznicy Przeglądu Lite-
rackiego o Statuetkę Sowy organi-
zatorzy zaprosili wszystkich obec-
nych na tort urodzinowy. Oficjalnego 
zdmuchnięcia świeczek dokonali 
laureaci tegorocznej edycji.

Przegląd Literacki już od wielu 
lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród młodych artystów, którzy nie-
ustannie zadziwiają nas swoją wraż-
liwością i dojrzałością w postrzeganiu 
świata. Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści prace literackie pozostaną na rów-
nie wysokim poziomie artystycznym 
jak w tym roku i nadal będą nas zadzi-
wiać pięknem słowa pisanego.

Dziękujemy gościom oraz 
panu dr. Rafałowi Brzezińskiemu 
– dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie za udostępnie-
nie klubu „Pozytywka”. Wyjątkowość 
tego miejsca i tradycje literackie z 
nim związane od wielu lat sprawia-
ją, że Przegląd Literacki o Statuetkę 
Sowy nabiera metaforycznego zna-
czenia…

Katarzyna Stróżak
Kamilla Jelonek

Statuetki Sów rozdane…

przestało mnie interesować, a to co 
mnie teraz pociąga - to sposób prze-
lania na płótno moich odczuć”

Na wystawie prezentowane są 
prace wykonane w technice olejnej, 
akrylowej i malowane pastelami. Przed-
stawione są urocze zakątki naszych te-
renów, które fascynują kolorem. Można 
podziwiać krajobrazy, kwiaty i piękne 
portrety malowane pastelami.

Przyjemność podziwiania ob-
razów połączona była ze słucha-
niem cichej i spokojnej muzyki.

Bielawa zainaugurowała sezon żeglarski
Regatami i śpiewem szant zainaugurowali nowy 

sezon żeglarski członkowie Bielawskiego Klubu Żeglar-
skiego „Wielka Sowa”. Przy pięknej pogodzie i niewiel-
kim wietrze pierwsze łodzie wypłynęły na wody Zbiornika 
Sudety 8 maja. „Omegi” sterowane przez żeglarzy z kil-
ku zaprzyjaźnionych klubów, udały się najpierw w prób-
ny rejs, a później ścigały się na trasie w pobliżu wyspy. 

Kolejny sezon przywitano uroczystym apelem i 
zaprzysiężeniem nowych adeptów żeglarstwa. W trak-
cie imprezy, nad którą patronat objął Wałbrzyski Okrę-
gowy Związek Żeglarski, wciągnięto na maszt flagę 
Klubu „Wielka Sowa”. Spotkanie nie obyło się również 
bez tradycyjnych pieśni żeglarskich, które nad Zbiorni-
kiem Wodnym Sudety słychać było przez wiele godzin. 

    Łukasz Masyk 
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14 kwietnia w siedzibie DPS 
przy ul. Żeromskiego 2 odbyły się  
warsztaty integracyjne pod nazwą 
„Łączymy pokolenia”. Tego typu 
spotkania odbywają się w co roku 
w ramach posiadanego certyfikatu 
Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) 
i są swoistą wielkanocną tradycją im-
prez okolicznościowych wpisanych 
na stałe w kalendarz działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bie-
lawie. Warsztaty zorganizowano 
w partnerstwie z Domem Pomo-
cy Społecznej w Bielawie, Szkołą 
Podstawową nr 10 w Bielawie 
oraz Dziennym  Domem Pomocy 
Społecznej „Nestor” w Bielawie.

Celem spotkania było upow-
szechnianie kultury w środowisku 
lokalnym, poszanowanie trady-
cji i zwyczajów Wielkanocnych, 
integracja pokoleń oraz zagosp-
odarowanie wolnego czasu. Wiel-
kanocne święta szczególnie mocno 
kojarzą się ze staropolską tradycją, 
niosą potężną dawkę optymizmu. 
Trudno się nie uśmiechać, gdy moc-
ne słońce wyostrza kolory, a dni 
stają się coraz dłuższe i cieplejsze. 
Czas wielkanocny to czas radości i 
spotkań z drugim człowiekiem. 

Zaproszeni przez OPS goście 
przyszli na spotkanie w liczniejszym 
niż zazwyczaj gronie – cieszymy się, 
że po raz kolejny chętnie skorzysta-
li z naszego zaproszenia. Program 
rozpoczął się występem artystyczno 
– muzyczno - poetyckim pt. „Wiel-
kanoc” w wykonaniu dzieci z klasy 
IIId SP nr 10, dzieci przedstawiły  
piękną inscenizację przybliżającą 

„Są takie święta raz do roku,  co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko rozkwita w słońca  blasku i wielka miłość rośnie  w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody,w zielone każdy z wiosną gra. 
Już zima poszła spać za morza,  a w naszych sercach radość trwa.”

         Autor W. Stachurski

ducha świąt wielkanocnych. W trak-
cie warsztatów nasz gość Pani Dor-
ota Ciszewska, członek Towarzys-
twa Przyjaciól Bielawy recytowała 
wiersze własnego autorstwa i 
opowiadała o wydarzeniach z 
życia osobistego, przyjaźniach. Se-
niorzy zaangażowali się w robienie 
pisanek i wspominali, jak ozdabiało 
się jajka na Wielkanoc kilkadziesiąt 
lat temu.  Miłą atmosferę warsz-
tatów tworzyły śpiew, życzliwe roz-
mowy i przywoływanie wspomnień 
o dawnych tradycjach świątecznych. 

W czasie zajęć wspólnie oz-
dabiano ozdoby świąteczne, pisan-
ki oraz około 40 kolorowych kartek 

świątecznych z życzeniami, które 
później w dniu 19 kwietnia trafią do 
samotnych i niepełnosprawnych pen-
sjonariuszy NZOZ Zakładu Pielegna-
cyjno – Opiekuńczego „Medszkol” w 
Bielawie. W niejednym oku zakręciła 
się łza wdzięczności i radości, nie z 
jednych ust padły podziękowania, co 
sprawia nam – organizatorom ogromną 
radość i motywację do organizacji 
kolejnych takich spotkań. Serdecznie 
gratulujemy zaangażowania uczniom 
w poszczególnych rolach i wyrażamy 
słowa uznania nauczycielce p. Rena-
cie Centka za trud pracy włożonej w 
przygotowanie przedstawienia . 

                 Bożena UznańskaGRAND PRIX dla Patrycji Mizerskiej na Festiwalu „Rozdźwięki”

30 kwietnia w Świdnickim Ośrodku Kultury odbył się finał Festiwalu 
Piosenki „ROZDŹWIĘKI 2011” organizowanego przez Fundację Młodzi Ar-
tyści z Zielonej Góry. Wzięły w nim udział: Patrycja Bzdeń, Weronika Ma-
kowska, Weronika Krystek, Jagoda Różycka, Patrycja Mizerska i Klau-
dia Borczyk. 

Jury pod przewodnictwem Jarosława Wasika wysłuchało 32 wokali-
stów w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkim solistom towarzyszy-
ła orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Krzysztofa Mrozińskiego. Podczas 
Koncertu Galowego, który uświetnił swoim występem Jarosław Wasik, zo-
stał ogłoszony werdykt. 

Grand Prix festiwalu otrzymała Patrycja Mizerska (uczennica G2 w 
Bielawie), która również w nagrodę otrzymała nominację do Ogólnopolskie-
go Festiwalu FUMA w Zielonej Górze.

Tytuł Laureata i nagrodę w kat. II otrzymała Weronika Krystek 
(uczennica szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie)

Opiekunem artystycznym utalentowanych wokalistek jest pani Anna Lutz. 
      Gratulujemy !!!!

Nasza wspaniała ekipa woka-
listów w składzie: Patrycja Bzdeń, 
Natalia Skwarek, Patrycja Czy-
żewska, Weronika Makowska, 
Aleksandra Nast, Jagoda Różyc-
ka, Karina Warzycha i Patrycja Mi-
zerska- wzięła udział w VI Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenek Majki 
Jeżowskiej „RYTM I MELODIA” w 
Radomiu.

Jury  pod przewodnictwem 
Majki Jeżowskiej wysłuchało 27 
kwietnia  ponad 100 wokalistów z 
całej Polski i wytypowało do koncer-
tu galowego 17 wokalistów, w tym 4 
nasze solistki. Drugi dzień festiwalu 
przebiegał w atmosferze pracy, bo 
wszyscy uczestnicy podczas warsz-
tatów z Majką Jeżowską i innymi ju-
rorami ćwiczyło piosenki na koncert 
galowy. 

 29 kwietnia odbyła się Gala 
Finałowa we wspaniałej sali koncer-
towej Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu.  Majka Jeżowska wręczy-
ła najlepszym z najlepszych swo-

je nagrody i wyróżnienia. Cieszymy 
się, że doceniła i naszych solistów: w 
kat. II wyróżnienie otrzymała Patry-
cja Bzdeń za piosenkę „Mała Miss” 
(uczennica Szkoły Podstawowej nr 
10 w Bielawie), w kat. III zwyciężyła 
Jagoda Różycka (uczennica Szko-
ły Podstawowej nr 1 Pieszyce)  za 
piosenkę „Nutka w nutkę” - nagro-
dą jest wycieczka do Legolandu, III 
m-ce otrzymała Weronika Makow-
ska (uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 10 w Bielawie) za piosenkę 
„Perski kot” - a w układzie tanecz-
nym towarzyszyły jej Natalia Skwa-
rek i Patrycja Czyżewska, w kat. IV 
II m-ce wyśpiewała Patrycja Mizer-
ska (uczennica Gimnazjum nr 2 w 
Bielawie) piosenką „Ratuj się sam”.

 Wszyscy wokaliści zosta-
li również zaproszeni do udziału w 
nagraniach nowej płyty Majki Jeżow-
skiej i jak podkreśla Pani Anna Lutz, 
opiekun utalentowanych wokalistów, 
jest to wspaniała nagroda. 

 Gratulacje!!!!

Sukcesy na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej 
„RYTM I MELODIA” w Radomiu Dnia 19 kwietnia w drugi 

dzień Wielkiego Tygodnia, w sie-
dzibie Zakładu Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczego w Bielawie przy ul. 
Wolności 114 odbyło się spotkanie 
pt. „Pokoleniowe jajeczko wiel-
kanocne”.  Inicjatorami spotkania 
byli pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie 
Pani Magdalena Brzuska, Wie-
sława Kawa, Urszula Rutkowska 
i Bożena Uznańska w partner-
stwie z ZPO „MEDSZKOL” w Bie-
lawie oraz Szkołą Podstawową nr 
10 w Bielawie.  

Celem spotkania było przy-
bliżenie dzieciom zwyczajów zwią-
zanych z przygotowaniem i obcho-
dzeniem Świąt Wielkanocnych, 
zachęcenie ich do kultywowania 
oraz integracja pokoleń i zagospo-
darowanie wolnego czasu.  

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa    i drugiego człowieka 
oraz rozmyślań nad kolejną wiosną 
naszego życia. 

Seniorzy podczas spotkania 
obejrzeli przygotowany przez dzie-
ci występ artystyczny oraz wysłu-
chali wierszy własnego autorstwa 
Pani Doroty Ciszewskiej, człon-
ka Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. 
Nie zabrakło także muzyki, która 
zachęciła seniorów do wspólnego 
śpiewu, pozwalając zapomnieć im 
o codzienności, dała poczucie wła-
snej wartości i przydatności w spo-
łeczeństwie. W spotkaniu czyn-
ny udział wzięli również Seniorzy, 
którzy opowiadali zabawne histo-
rie związane z tradycją Świąt Wiel-
kanocnych, żywa reakcja i szczere 
brawa były dla nich największą na-

„Pokoleniowe jajeczko wielkanocne” grodą. Każdy miał okazję poczuć 
odrobinę tak cennego ciepła rodzin-
nej, świątecznej atmosfery, okazję 
do rozmowy, nawiązania nowych 
znajomości, spędzenia mile czasu. 
Wszyscy uczestnicy podkreślili jak 
ważne jest kultywowanie tradycji 
wielkanocnych oraz przekazywanie 
ich młodszemu pokoleniu.

Na zakończenie spotkania 
pracownicy socjalni wręczyli kolo-
rowe kartki świąteczne z życzenia-
mi oraz ozdoby świąteczne i pisan-
ki wszystkim pensjonariuszom ZPO 
„Medszkol”, które zostały wspólnie 
wykonane przez dzieci i seniorów z 
DDPS „Nestor” i DPS w Bielawie w 
dniu 14 kwietnia.  

Z pewnością lepiej by było, gdyby 
żadna z tych osób nie musiała świąt spę-
dzać samotnie, lecz w życzliwym gronie 
rodziny i bliskich... Tego im życzymy! 

  Bożena Uznańska

28 kwietnia podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomo-
cy oraz Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej „Nestor” spotkali się przy 
wspólnym stole, by spożyć Wiel-
kanocne Śniadanie, przygotowane 
przez personel Domów – na czele z 
dyrektor Grażyną Smolińską oraz 
przez samych podopiecznych. W 
spotkaniu tym uczestniczył także wi-
ceburmistrz Bielawy Mariusz Pach, 
który w imieniu burmistrza Bielawy i 
swoim przekazał wszystkim życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyślności, 
a także wyraził nadzieję, że Święta 
Wielkanocne spędzili w miłej, rodzin-
nej atmosferze.

 Na przygotowanych sto-
łach, pięknie udekorowanych, były 
wszystkie tradycyjne potrawy, od 
żurku, jajek i wędlin począwszy, a na 
słodkich pysznościach skończyw-
szy.

Jak to żur i śledzie wypędzały z domu wędliny
Podopieczni „Nestora” zapro-

sili wszystkich na świąteczną „lek-
cję”, podczas której zaprezentowa-
li zwyczaje i obrzędy wielkanocne. 
Mówili o środzie popielcowej, nie-
dzieli palmowej, śmigusie-dyngu-

sie, kraszankach, a także o pogrze-
bie żuru i śledzia, wypędzających z 
domu wędliny w okresie postnym. 
Potem był konkurs i nagrody dla 
tych, którzy uważnie słuchali.

  B.Lesiewicz
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Miejska Biblioteka Publiczna
Jaskółki z bibliotecznej półki

Hubert Klimko-Dobrzaniecki – Born-
holm, Bornholm

Kolejna książka pisarza urodzonego w Bielawie.
Niemcy, początek drugiej wojny światowej. 

Horst Bartlik prowadzi spokojne, pozbawione na-
miętności życie, do momentu gdy dwa wydarzenia 
zmieniają jego losy: odkrycie, że nie kocha już swo-
jej żony, i wcielenie do armii. W wojskowej bazie na 
Bornholmie odzyskuje pewność siebie. Wojna staje 
się jego wybawieniem, szansą na drugie życie.

Bornholm, czterdzieści lat później. Młody 
mężczyzna opowiada swoje życie pogrążonej w 
śpiączce matce, którą kocha i której jednocześnie 
nienawidzi. W końcu może przestać uciekać od 
jej zaborczej miłości.

Dwie opowieści, dwóch mężczyzn i wyspa, 
z której nie można uciec.

Martyna Wojciechowska – Kobiety na 
krańcu świata2

Jest to druga seria Kobiety na krańcu 
świata, która realizowana była w Afryce i Azji.

Shirley Joubert każdego dnia zasia-
da przed telewizorem w towarzystwie hipopo-
tama, którego uważa za swoje dziecko, żeby 
obejrzeć ulubiony serial „Moda na sukces”.

Macieng od dziecka nosi obręcze, któ-
re wydłużyły jej szyję do 30 centymetrów. Na 
swoim wyglądzie zarabia kilka dolarów dzien-
nie, co pozwala jej przetrwać po ucieczce z Bir-
my.

Kimichie ma 20 lat i pracuje jako gejsza 
w Kioto. Każdej nocy przeistacza się w barw-

nego motyla, a tak naprawdę marzy o normalnym życiu zwykłej dziewczyny.
Trisnanti kocha bardziej Cassie niż synka. Z orangutanami spędza 

każdą wolną chwilę, a jej własnym dzieckiem zajmuje się w tym czasie bab-
cia.

Helle Amin – Odnalezieni na pustyni
Helle Amin prowadziła pozornie doskonałe życie na tropikalnej wyspie 

Bali z mężem oraz czterema synami. Ale pewnego dnia w 2002 roku ta idyl-
la legła w gruzach, kiedy po powrocie ze sklepu Helle stwierdziła, że dzieci 
zniknęły. Szybko się okazało, że ojciec Saudyjczyk 
zabrał je do swojej ojczyzny.

Oddzielona od dzieci tysiącami mil, w całko-
wicie obcym otoczeniu muzułmańskiego państwa, 
Helle wykazała się niebywałą odwagą. Pozyskała 
pomoc przyjaciół, by wyprawić się na pustynię w 
rozpaczliwej próbie odnalezienia synów. Udała się 
w podróż niebezpieczną, dramatyczną, niesamo-
witą i smutną. W walce, którą musiała stoczyć póź-
niej, Helle tylko od czasu do czasu mogła zobaczyć 
dzieci, w drodze do szkoły w Dżuddzie. W zdomi-
nowanym przez mężczyzn świecie przygotowała 
się do rozprawy sądowej i szukała sprawiedliwości 
przed saudyjskim trybunałem.

21 kwietnia w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
odbyło się spotkanie podsumowują-
ce tegoroczny  konkurs wielkanocny. 
Komisja w składzie: Ewa Glura – 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy, plastyk, Barbara Lesiewicz – 
redaktor Wiadomości Bielawskich i 
Rafał Smoliński – instruktor MOKiS 
dokonała oceny prac zgłoszonych 
na konkurs „Jajo z klasą” i „Jajo z 
fantazją” i postanowiła:

I. Tytuł „JAJA Z  KLASĄ” nada-
no pracy wykonanej przez  Zbignie-
wa Odzimkowskiego (60l.) z Bie-
lawy. Nagrodzona praca to zestaw 
4 pisanek wykonanych tradycyjną 
metodą zdobienia. W uzasadnie-
niu  werdyktu oprócz stwierdzenia, 
ze praca została wykonana zgodnie 
z regulaminem konkursu, zwrócono 
uwagę na technikę  (drapanie) i na-
turalną koloryzację  jaj oraz różno-
rodność geometrycznych wzorów. 
Dodatkowym atrybutem było rów-
nież zróżnicowane wielkości jaj

II. Tytuł „JAJA Z FANTAZJĄ” 
nadano pracy wykonanej przez Na-
talię Obiegły z Bielawy.  Uzasad-
nienie werdyktu: Praca wykonana 
samodzielnie z dużym poczuciem 
humoru i maksymalną fantazją. Do-
datkowym walorem pracy jest użycie 
naturalnych kwiatów, traw, będących 
oznakami wiosny.

III. Jury w kategorii JAJA Z 
FANTAZJĄ miało trudny wybór. 
Wszystkie 38 prac w tej kategorii 
zasługuje na uznanie, a zwłaszcza 

kompozycje świąteczne. Dlatego 
też jury zaproponowało, aby w roku 
przyszłym utworzyć jeszcze jedną 
kategorię „kompozycji wielkanoc-
nej”.

W związku z powyższym po-
stanowiono przyznać: 

a) 4 równorzędne wyróżnienia: 
Szymonowi  i Aleksandrze Gra-
bowskim  z Bielawy, Aleksandrze 
Brylińskiej z Bielawy, Agnieszce 
Kupczak  z Bielawy i Agnieszce 
Surygała z Dzierżoniowa,

b) Specjalnemu Ośrodko-
wi Szkolno-Wychowawczemu z 
Piławy Górnej  za różnorodność i 
pomysłowość złożonych prac oraz 
Arturowi Świegotowi z Bielawy za 
pracę „prawie z klasą”. 

Wszystkim laureatom wrę-
czono dyplomy oraz  nagrody rze-
czowe ufundowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki. Konkurs 
podsumowała przewodnicząca Jury 
pani Ewa Glura. Zabierając głos 
na zakończenie spotkania dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki składając życzenia świąteczne, 
podziękował wszystkim uczestni-
kom konkursu za coroczny udział. 
W konkursach. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, w tegorocznym „Bielaw-
skim” konkursie uczestniczyło wie-
lu mieszkańców naszego powiatu.  
Wręczenie souvenirów świątecz-
nych, m.in. koszy z przysmakami 
odbyło  się w świątecznej scenerii, 
której podstawą była wystawa prac 
konkursowych.  

JAJO Z KLASĄ I FANTAZJĄ wybrane

28 kwietnia, tradycyjnie już w 
ostatni czwartek miesiąca, odbyło 
się spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tym razem rozmawiałyśmy 
o współczesnej prozie polskiej, a do-
kładnie o „Good night Dżerzi” Ja-
nusza Głowackiego.

Najnowsza książka Głowac-
kiego niejednego czytelnika poruszy, 
zaszokuje, a chwilami wręcz zbul-
wersuje. Narratorem jest Dżanus, 
którego znamy już z rewelacyjnej, 
wspomnieniowej książki „Z głowy”, 
który próbuje napisać scenariusz fil-
mowy  o kontrowersyjnym pisarzu, 
Jerzym Kosińskim. Głowacki pisze 
o autorze „Malowanego ptaka” jako 
o wielkim mistyfikatorze, człowieku 
o skomplikowanej i mrocznej osobo-
wości, ale daleki jest od jednoznacz-
nych ocen.

Osoby uczestniczące w spo-
tkaniu były zgodne, że Janusz Gło-
wacki w swojej najnowszej książce 
budzi demony. Tragiczna historia 
życia i śmierci Jerzego Kosińskie-
go, obraz perwersyjnego życia no-

wojorskich elit  sprawiają, że lektu-
ra „Good night Dżerzi” momentami 
bywa  przygnębiającym doświad-
czeniem. W naszym subiektywnym  
odczuciu jest nazbyt dosadna, pełna 
brzydoty i okrucieństwa. 

Uczestnikom dziękujemy za 
ciekawą dyskusję. Wszystkich za-
chęcam do przeczytania lub wysłu-
chania (audiobook z Krzysztofem 
Globiszem w roli lektora), a przede 
wszystkim do  własnej oceny naj-
nowszej książki Janusza Głowackie-
go.

A już za miesiąc  kolejna roz-
mowa o książkach. Spotkamy się 
26 maja -  wyjątkowa data i wy-
jątkowy temat - Smaki naszego 
dzieciństwa. Mowa będzie o kuch-
ni staropolskiej, odkurzymy przepisy 
m.in. genialnej Lucyny Ćwierczakie-
wiczowej, ale także porozmawiamy  
o naszych rodzinnych, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie, re-
cepturach.

Serdecznie zapraszamy !
Izabela Fiedler

Miejska Biblioteka Publiczna
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – godzinami o książkach

Masternak wie, jak rozmawiać 
ze swoimi czytelnikami. Na spotkaniu 
w Bielawie już od początku zdobył so-
bie sympatię zebranych mówiąc, że z 
Bielawą łączą go bardzo bliskie związ-
ki, a to za sprawą bielawianki Natalii 
Grosiak, która śpiewała piosenkę do 
jego filmu „Stacja Mirsk”. Przypomniał, 
że był już w Bielawie w 2008 roku, bar-
dzo mu się podobało i ma nadzieję, że 
wróci tu jeszcze nie raz.   

Na spotkaniu opowiedział o 
swoich trzech drogach twórczych, 
którymi podąża i realizuje. Pierwszą 
taką drogą jest pisanie.

Przedstawił siebie jako pisarza 
i autora niezwykłego projektu literac-
kiego, jakim jest opisanie swojego ży-
cia. Pierwszą książką, którą napisał w 
wieku 21 lat była Niech żyje wolność.  
Powieść, która oficjalnie ukazała się 
w 2006 r., opowiada o tym, jak autor 
wyruszył z Piórkowa, swojej rodzin-
nej wsi na studia do Lublina. Książ-
ka napisana jako pierwsza okazała 

się drugą częścią cyklu, pierwszą jest 
Chmurołap –książka poprzedzają-
ca chronologicznie wydarzenia z po-
wieści Niech żyje wolność opowiada 
o wczesnym dzieciństwie autora po 
dziewiętnasty rok życia i zawiera dużą 
ilość legend świętokrzyskich. Autor 
mówi o tej książce magiczna. Trzecią 
książką cyklu jest Scyzoryk – opisał w 
niej swoje życie we Wrocławiu. Jest w 
niej sporo wątków kryminalnych, uka-
zuje głównie przemiany gospodarcze 
w Polsce początku XXI wieku.

Niebawem ukażą się jeszcze 
dwie książki pt. Jesteśmy Polakami 
oraz Nowe niebo, nowa ziemia. Ca-
łość cyklu nosi nazwę Księstwo. Na-
zwa cyklu wzięła się stąd – wyjaśnia 
autor, że przez swoich kolegów na-
zwany został Księciem, bo mniej od 
innych przeklinał, a drugie znacze-
nie tytułu wzięło się z chęci „uksiąż-
kowienia” jego życia. Słowa „książę”, 
„książka”,  „księstwo” mają ten sam 
źródłosłów.    

Masternak od dawna zafascyno-
wany jest filmem. I to jest jego druga dro-
ga twórcza, którą wybrał, żeby dotrzeć 
do jak najszerszego kręgu odbiorców. 
Dwie jego pierwsze produkcje filmowe 
powstały w warunkach kina niezależne-
go i były to: Wiązanka, która kosztowała 
Masternaka 300 zł i Stacja Mirsk – film 
już profesjonalnie nakręcony i nagro-
dzony. Wymarzył sobie, żeby obok pisa-
nej wersji cyklu Księstwo, powstała jego 
wersja filmowa. Znany reżyser Andrzej 
Barański spełnił to marzenie. W ubie-
głym roku nakręcił film pt. Księstwo na 
podstawie trzech pierwszych części cy-
klu Masternaka. Pisarz jest mocno prze-
konany, że o tym filmie już wkrótce bę-
dzie głośno. Film  zakwalifikował się na 
Międzynarodowy Konkurs Filmowy w 
Karlovych Varach, będzie prezentowany 
w Cannes, w Wenecji a może nawet po-
jedzie do Hollywood po Oscara. Na tym 
nie koniec jego przygody z filmem ponie-
waż czwartą produkcją, która powstanie 
na podstawie jego twórczości, będzie 
film nakręcony na podstawie jego kolej-
nej książki, Jesteśmy Polakami. Film bę-
dzie kręcił Krzysztof Zanussi, z którym 
wspólnie pisze scenariusz do tego filmu.

I wreszcie trzecia droga w 
twórczości Masternaka to seriale te-
lewizyjne, do których pisze scenariu-
sze. Opowiedział z właściwym sobie 
poczuciem humoru i dystansem do 
siebie, że miał pisać scenariusz do 
serialu „Samo życie”, ale kiedy z pla-
nowanych dziesięciu odcinków zro-
bił mu się tylko jeden, został zwol-
niony. Pisanie scenariuszy uważa 
generalnie za degradację literacką, 
chociaż finansowo jest to opłacalne. 
Ale do końca nie rezygnuje z tej dro-
gi, bo uważa, że można napisać do-
bry scenariusz. Obecnie pracuje nad 
13-odcinkowym serialem ekologicz-
nym „Zielony Parasol”. 

Masternak okazał się wyjąt-
kowo komunikatywnym, umiejącym 
niezwykle zajmująco opowiadać o 
swojej twórczości i swoich planach 
pisarzem, dzięki temu spotkanie 
było tak interesujące. 

  Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna

Książę z Piórkowa w Bielawie
Spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem

Grupa III - Żabki w Niepublicz-
nym Przedszkolu MONTESSORI jest 
od września nowo utworzoną grupą. 
Uczęszczają do niej dzieci w wieku 
3-5 lat. Wraz z upływem czasu dzieci 
stały się coraz bardziej śmiałe, otarte, 
a przedszkolna rzeczywistość nie jest 
im już straszna. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach i zabawach 
przez nas organizowanych. Często 
bawią się w teatr, odtwarzając sytu-
acje z życia rodzinnego, przedstawia-
jąc role osób z najbliższego otoczenia: 
mamy, taty czy nauczycielki. 

Dlatego  też postanowiłyśmy 
wprowadzić ich w świat sztuki teatral-
nej. Naszą przygodę z teatrem roz-
poczęliśmy od wycieczki do Teatru 
Robotniczego MOKiS w Bielawie. 
Podczas tej wizyty, w tym jak najbar-
dziej tajemniczym miejscu, dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć się, jak powsta-
je sztuka teatralna, jaką rolę odgrywa 
oświetlenie w teatrze, wzbogacić swój 
słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, 
aktor, kurtyna, scena, widownia, re-
kwizyty, dekoracja, kostiumy.

Prowadząc zajęcia miałyśmy na 
uwadze szczególnie pobudzanie aktyw-
ności twórczej dzieci, rozwijanie wyobraź-
ni i pokonywanie bariery nieśmiałości. 

Zabawy w teatr przyniosły dzie-
ciom wiele korzyści, przyczyniły się 
do rozwoju wrażliwości słuchowej, ru-
chowej, emocjonalnej. Doskonaliłyśmy 
mowę poprzez różnego rodzaju ćwi-
czenia logopedyczne. Skłaniałyśmy je 
do zapamiętywania krótkich tekstów 
literackich. Dzieci mogły wysłuchać i 
obejrzeć kilka opowiadań oraz krótkich 
tekstów literackich inscenizowanych 
różnymi technikami np. pacynkami, ku-
kiełkami, sylwetami, teatrzykiem cieni. 
Dzieci miały okazję wcielać się w role 
bajkowych bohaterów, odgrywać scen-
ki, samodzielnie wymyślały krótkie dia-
logi, podejmowały decyzje, co do wy-
boru roli; tańczyły przy muzyce oraz 
wykonywały z naszą pomocą kukieł-
ki. Uczestniczyły w przedstawieniach 
przez nas przygotowanych, jak rów-
nież same miały okazję być aktorami. 
Na twarzach dzieci widać było twórczą 
radość –  dobrze się więc bawiły.

  Opracowała: 
  Anna Stopyra

PRZEDSZKOLAKI 
BAWIĄ SIĘ W TEATR
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Lines of Bielawa 2011
Znany jest już termin tegorocznej edycji Lines of Bielawa. Impreza, 

która została uznana przez prestiżowy INFOmagazine za deskorolkowe wy-
darzenie minionego roku, tym razem odbędzie się 5, 6 i 7 sierpnia. Obec-
nie przygotowywany jest szczegółowy plan imprezy, ale już teraz wiemy na 
pewno, że pojawią się nowe atrakcje i konkursy, które uatrakcyjnią bielaw-
skie zawody. Dla wszystkich deskorolkowców miasto szykuje niespodzian-
kę w postaci „Skateplazy”, czyli drugiej części skateparku. To właśnie na 
niej planowana jest główna część sierpniowych zawodów. 

Ponadto tegoroczną edycję wzbogacą kursy deskorolki dla począt-
kujących, które poprowadzą najlepsi skaterzy w kraju oraz pokazy filmów 
deskorolkowych polskiej produkcji. Przede wszystkim jednak na wszystkich 
czekać będą ogromne emocje i wysoki poziom deskorolkowej rywalizacji, 
jak również niezapomniana atmosfera. 

Aktualne informacje na temat Lines of Bielawa będziemy zamiesz-
czać w kalendarzu na stronie www.bielawa.pl <http://www.bielawa.pl/site/
index/site_id/410>. W sprawie imprezy można kontaktować się z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Bielawie.

      Łukasz Masyk 

Mieszkasz w Bielawie i my-
ślisz o nowych „czterech kątach”? 
Mamy dla Ciebie idealną propozy-
cję – doskonale położone mieszka-
nia w systemie Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. W ciągu kilku 
tygodni bielawska spółka TBS roz-
pocznie budowę dwóch nowych bu-
dynków przy ulicy Żeromskiego. W 
naszym mieście przybędzie więc 48 
mieszkań o powierzchniach: 34, 45 i 
56 m2. Budowa potrwa od czerwca, 
a pierwsi lokatorzy będą się mogli 
wprowadzić w maju przyszłego roku. 

Aby zamieszkać w nowym „M” 
należy zgłosić się do siedziby Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
(ul. Wolności 57, tel. 74 645-04-39), 
wypełnić odpowiedni wniosek i wpła-
cić partycypację. 

Lokalizacja nowych budynków 
przy ulicy Żeromskiego jest wprost 
idealna, w szczególności dla mło-
dych małżeństw. W bliskim sąsiedz-
twie znajdują się bowiem: szko-
ła podstawowa, nowe przedszkole 
z placem zabaw, gimnazjum oraz 
Szkoła Społeczna. 

Nowe budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie
Kolejne budynki powstaną 

dzięki środkom uzyskanym przez 
bielawską spółkę z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. W tej edycji 
przyznawania promes, która trwała 
aż od 2009 roku, tylko cztery TBS-

-y w Polsce otrzymały preferencyjny 
kredyt, umożliwiający realizację bu-
dowy. Oprócz Bielawy nowe budynki 
powstaną w Gdańsku, Toruniu i Go-
leniowie. 

  Łukasz Masyk 

Jacek Morajko z zespołu CCC 
Polsat Polkowice wygrał premię lot-
ną na placu Wolności w Bielawie, 
w ramach 46. edycji Wyścigu Szla-
kiem Grodów Piastowskich. Kolarze 
wjechali do Bielawy 8 maja, czyli w 
ostatnim dniu rywalizacji. W niedziel-
ne popołudnie kibice dopingowali cy-
klistów podczas dwóch przejazdów, 
które odbyły się po ulicach: Dzierżo-
niowskiej, Wolności, Żeromskiego i 
Bohaterów Getta. Jako drugi na bie-
lawski rynek wjechał Jack Bauer z 
teamu Endura Racing, a trzeci czas 

uzyskał kolarz z zespołu Loborika 
Favorit Matija Kvasina. 

W sumie w całym wyścigu kola-
rze mieli do pokonania około 500. ki-
lometrów, z których wiele trzeba było 
przejechać w trudnym górskim terenie. 
Ostatecznie zawody zaliczane do gro-
na najbardziej wymagających w Euro-
pie wygrał Robert Vrecer z Perutnina 
Ptuj, tuż za nim uplasował się Marek 
Rutkiewicz z CCC Polsat Polkowice, a 
najniższe miejsce na podium zajął jego 
kolega z zespołu Łukasz Bodnar. 

  Łukasz Masyk 

Premia lotna w Bielawie 
dla Jacka Morajko z CCC Polsat Polkowice

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wy-

kazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 119/2011 dnia 11 maja 2011 r.  
******

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11 maja 2011 r. 

******
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11 maja 2011 r. 

******
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 118/11  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11 maja 2011 r.
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Z tym 
kuponem 

tańszy bilet
W dniach 28-29 maja od-

będzie się kolejny MOTOSHOW 
BIELAWA, podczas którego za-
prezentują się najlepsi motocy-
kliści.

Osoby, które przyjdą na im-
prezę z wyciętym z gazety kupo-
nem, zapłacą za bilet 30% taniej. 
Warto skorzystać.

  Zapraszamy!

To już trzecia edycja Konkursu 
organizowanego przez Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Bielawie, adresowanego dla  
uczniów gimnazjów. Trzyosobowe 
zespoły rywalizują między sobą od-
powiadając na wylosowane przez 
siebie pytania. Trzeba było wykazać 
się obszerną, wszechstronną wie-
dzą na temat historii rzemiosła, za-
dań zawodowych poszczególnych 
zawodów rzemieślniczych oraz hi-
storii i współczesności naszego mia-
sta. 

Celem konkursu jest propago-
wanie wiedzy o mieście i rzemiośle, 
ale także budzenie szacunku dla tra-
dycji, historii, pracy. Do niełatwych 
należały pytania dotyczące wysoko-
ści wieży kościoła, najstarszych za-
bytków Bielawy, dat uzyskania praw 
miejskich czy buntu tkaczy. Pytania 
związane z rzemiosłem również nie 
były proste, np. czym zajmował się 
zdun albo kołodziej? Konkursowi to-
warzyszyły wystawy: uczniowskich 
prac plastycznych „Bielawa moje 
miasto” oraz fotografii ciekawych 
miejsc  i obiektów bielawskich. 
Patronat honorowy nad konkursem 
objęli; Przewodniczący Rady Mia-

sta Bielawa Pan Leszek Stróżyk, 
fundator pierwszej nagrody, Starszy 
Cechu w Bielawie Pan Kazimierz 
Rachowiecki, fundator drugiej na-
grody oraz Prezes Jedności Rze-
mieślniczo – Kupieckiej w Bielawie 
Pan Edward Koremba. 

Pierwsze miejsce w rywali-
zacji zajęła drużyna z Gimnazjum 
nr 2, drugie Gimnazjum nr 1, trze-
cie Gimnazjum nr 5, czwarte Gim-
nazjum nr 3. Oprócz pucharów i 
wydań albumowych o Bielawie dla 
szkół, uczniowie otrzymali dyplomy i 
pamiątkowe długopisy z logo naszej 
szkoły. 

Po uroczystości wręczenia na-
gród uczestnicy i goście zaprosze-
ni zostali na degustację kanapek i 
koreczków przygotowanych przez 
uczniów ZSZ CRRiMP, kształcących 
się w zawodzie kucharz małej ga-
stronomii. Chętni mogli skorzystać 
z usług adeptów fryzjerstwa, któ-
rzy prezentowali również wykona-
ne przez siebie fryzury. Gimnazjali-
ści mieli możliwość obejrzeć szkołę, 
zapoznać się ze specyfiką kształce-
nia i – być może – wziąć pod uwagę 
wybór placówki planując najbliższą 
przyszłość. Zapraszamy za rok. 

 Jadwiga Łakomska

Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa

Nabór na studia rusza już 16 maja
Wszystkim tegorocznym maturzystom przypominamy, że od 16 maja 

rusza nabór na studia w Zamiejscowym Oddziale Dydaktycznym Politechni-
ki Wrocławskiej w Bielawie. Od tego dnia można rejestrować się w systemie 
internetowym EdukacjaCL i dostarczać dokumenty za pośrednictwem pocz-
ty. Oczywiście do studiowania w Bielawie zachęcamy nie tylko maturzy-
stów, ale wszystkie osoby, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje. 

Od 5 do 14 września uczelnia będzie przyjmować dokumenty od kan-
dydatów w swojej siedzibie (od godziny 12:00 do godziny 15:00). 14. wrze-
śnia to ostatni termin na dokonywanie rejestracji, wnoszenie opłaty admini-
stracyjnej oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów. Ogłoszenie listy 
przyjętych na studia w Bielawie nastąpi 16 września. 

Więcej informacji na stronie www.pwr.wroc.pl oraz w Dziekanacie Za-
miejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Biela-
wie (ul. Żeromskiego 41-41a, tel. 74 833 96 03). Szczegółowych informacji 
udziela również Referat Strategii i Promocji Miasta Bielawa (tel. 074 83 28 
708, e-mail: promocja@um.bielawa.pl).

      Łukasz Masyk 

Start zawodników Muflona
III BIEG GOPLANY

3 kwietnia w Świdnicy został rozegrany III Bieg Goplany. Nasz klub 
reprezentowała Paulina Sarat, która miała do pokonania dwie pętle po ok. 
1800m każda. Paulina zajęła III miejsce przegrywając jedynie z Aleksandrą 
Gieratc- zawodniczką kadry Polski i Michelle Schiewe, która jest tegoroczną 
medalistką Mistrzostw Polski w biegach przełajowych.
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Rekord Polski w pływaniu na mistrzostwach w Aquariusie

Wielkie sportowe emocje, zacięta rywalizacja oraz rekord 
Polski - tak w skrócie podsumować można Otwarte Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w Pływaniu Masters. W ósmej edycji 
zawodów zorganizowanych (30 kwietnia – 1 maja) na pływal-
ni „Aquarius”, wystartowało 142 zawodników z 25 klubów. Dla 
wielu mastersów Bielawa jest już stałym punktem na pływackiej 
mapie Polski, dlatego też do naszego miasta przyjechali za-
wodnicy nie tylko z Wrocławia, Jeleniej Góry czy Polkowic, ale 
również z bardziej odległych regionów kraju - Krakowa, Pozna-
nia, a nawet Białegostoku. 

Zawodnicy startujący w dwunastu konkurencjach, czte-
rech stylach i na różnych dystansach, dostarczyli kibicom wie-
lu emocji. W trakcie mistrzostw padł nieoficjalny rekord Pol-
ski, który na dystansie 50 metrów płynąc stylem grzbietowym 
(53.01 sek) w kategorii wiekowej 70 – 74 lat, osiągnęła Krysty-
na Nicpoń z UKS Wodnik 29 Katowice. Puchar w sztafecie 4 
x 50m stylem zmiennym zdobył zespół AQUARIUS MASTERS 
Bielawa w składzie: Paweł Korzeniowski, Erwin Ryszka, Zu-
zanna Pisarska, Justyna Dądela z czasem 2:15.51 min. 

W zawodach zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, bielawski klub Masters reprezentował 27. osobo-
wy zespół. Nasi Mastersi zdobyli w sumie 44 medale, w tym 
21 złotych, 14 srebrnych oraz 9 brązowych i z takim wynikiem 
uplasowali się na drugim miejscu w klasyfikacji drużynowej. 
Najstarszym zawodnikiem zawodów był Eugeniusz Panicz z 
Dzierżoniowa, który liczy 82 lata. 

Medalowa klasyfikacja drużynowa przedstawia się nastę-
pująco: 1.Masters Korona Kraków, 2.AQUARIUS MASTERS 
Bielawa, 3.Towarzystwo PŁYWACKIE Masters Opole, 4.MA-
STERS Polkowice, 5.Warsaw Masters Team, 6.Masters Bia-
łystok, 7.UKS Wodnik 29 Katowice, 8.MUKP Just Swim Jele-
nia Góra, 9.ProMasters Wrocław, 10.Towarzystwo Pływackie 
WETERAN ZABRZE, 11.ZZG Rydułtowy, 12.Redeco Wrocław, 
13.Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice, 14.UBOT Kędzierzyn 
Koźle, 15.Wisła Masters – Kraków, 16.ZGIERSKO ŁĘCZYC-
KI WOPR, 17.SMMK Kraków SMKRA, 18.Borówa Karwiany 
Team, 19.Niezrzeszeni.pl, 20.Masters Wrocław, 21.Klub Pły-
wacki Delfin Inowrocław, 22.Odrzańskie Ratownictwo Specja-
listyczne, 23.MASTERS Racibórz, 24.Oborniki Wielkopolskie, 
25.SSI Start Poznań. 

Wyniki na stronie internetowej www.osir.bielawa.pl 
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

20 - 22.05
WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA 

godz.18.00 prod POL
Historia bezrobotnej dzienni-

karki, która walczy z nadwagą i bra-
kami na koncie skuteczniej niż Brid-
get Jones i choć o mężczyznach wie 
znacznie więcej niż wszystkie Lejdis 
razem wzięte, znalezienie tego wła-
ściwego będzie wymagało od niej 
nie lada wysiłku. Szczególnie, że jej 
dorosła córka nie tylko bezlitośnie 
ocenia jej poczynania, ale sama li-
czy na radę matki w miłosnych pe-
rypetiach.

27 - 29.05
CZARNY CZWARTEK. JA-

NEK WIŚNIEWSKI PADŁ  godz. 
18.00 prod. POL

Pierwsza w historii polskiej ki-
nematografii rekonstrukcja drama-
tycznych wydarzeń z 17 grudnia 
1970 roku, gdy oddziały wojska i 
milicji otworzyły ogień do gdyńskich 
stoczniowców.

   kom lg

MOKiS informuje i zaprasza
16 maja (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Jak osiągnąć sukces w uprawie drzew 

i krzewów n na działce?” wykład dr Eweliny Gudarowskiej- Teatr-kino MOKiS
21 maja (sobota)
19.00 –Koncert wirtuozów gitary klasycznej : JOSCHO STEPHANA  

z Niemiec (wraz z zespołem)  i  KRZYSZTOFA PEŁECHA – w kościele 
Bożego Ciała -  bilety  dostępne w kasach MOKiS – w przedsprzedaży: 
normalne 25 zł, ulgowe 20 zł. Dla uczniów i studentów bilety specjalne tzw. 
„jaskółki” – 15 zł W dniu koncertu 30 zł.

Joscho Stephan to niezwykły wirtuoz gitary z Niemiec. Krytycy na 
łamach prestiżowych pism muzycznych prześcigają się w zachwytach nad 
jego zniewalającą biegłością techniczną i precyzją gry. Często zwany jest 
także „najszybszym gitarzystą świata”!

Swoją gitarową edukację rozpoczynał od nauki gry na gita-
rze klasycznej i, jak sam podkreśla w licznych wywiadach, to klasycz-
na technika jest głównym fundamentem jego dzisiejszych umiejętności.  
Obecnie Joscho Stephan reprezentuje styl określany mianem gypsy jazz 
lub gypsy swinging guitar, którego został okrzyknięty niezrównanym mis-
trzem. Joscho Stephan zwany jest też często następcą legendarnego 
Django Reinhardta. Strona internetowa artysty:  www.joscho-stephan.de

Krzysztof Pełech (z prawej) i Yosscho Stephan Quartett
22 maja (niedziela)
10.00 –POSZUKIWACZE ZŁOTEGO PAZURA. Trzecia edycja bie-

lawskiej gry terenowej organizowanej przez MOKiS wraz z Bielawską Agen-
cją Rozwoju Lokalnego dla miłośników historii, zagadek i szarad. Szczegóły 
na stronie ośrodka oraz pod telefonem 748335333. 

12.00 – 21.00 - M A J Ó W K A 2011 - festyn rekreacyjno – sportowy dla 
wszystkich,   w programie min. zawody sportowe, wystawy, stanowiska rekre-
acyjne, konkursy, pokazy, prezentacje artystyczne oraz wiele innych atrakcji i 
niespodzianek dla wszystkich (szczegóły na afiszach) – OWW Sudety

23 maja (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Dlaczego rośliny chorują ? Wady i za-

lety używanych preparatów” wykład dr Wojciecha Pusza - Teatr-kino MOKiS
26 maja (czwartek)
Spektakle Narodowego Teatru Edukacji dla szkół
30 maja (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku – „Żywienie w chorobach 

krążeniowych” wykład Barbary Kucper- Teatr-kino MOKiS

XXXIV DNI BIELAWY 3-5 czerwca  

Tegoroczne 34 Dni Bielawy odbęda się w pierwszym 
tygodniu czerwca. Poprzedzi je piątkowa poranna Uroczy-
sta Sesja Rady Miejskiej, z udziałem delegacji zagranicz-
nych a rozpocznie 19.30 koncert inauguracyjny w kościele 
pw WNMP w Bielawie. Tego samego dnia późnym wieczo-
rem zapraszamy miłośników muzyki klubowej na OWW SU-
DETY, gdzie po wykupieniu biletu mogą  uczestniczyć w III 

odsłonie SUDETY SOUND.
W sobotę w południe zapraszamy na Plac Wolności, który jest startem i 

metą - IV Ogólnopolskiego Biegu  Szlakiem powstania Tkaczy Śląskich. Po połu-
dniu zapraszamy na OWW SUDETY. Dwudniowy festyn rozpocznie blok dla dzieci 
a koncerty muzyczne poprzedzą bielawscy artyści, wokaliści i zespoły taneczne. 

Wieczorne koncerty rozpocznie zespół 
BLENDERS 

a zakończy belgijski wokalista DANZEL. 
Niedzielne popołudnie 

to prezentacje estradowe – 
najpierw Dorota Brzosowska 
(Mam Talent) i kabaret dla dzie-
ci TWISTER w programie „Ba-
lonikowy zawrót głowy”. Następnie zespół WSCHODNIE 
KLIMATY zaprezentuje rosyjską i ukraińska muzykę bie-
siadną. Biesiadny klimat o akcenty chińskie poszerzy le-

genda disco-polo zespół BAYER FULL.  
Wieczorna część koncertowa to: Dżej Dżej, Dżery,Piekny Roman i 

Skiba czyli BIG CYC   i  zaraz po zapadnięciu zmroku zespół WILKI. 

Szczegóły na afiszach. Serdecznie zapraszamy! 

Długi majowy weekend, za-
wodniczki, trenerzy oraz szerokie 
grono sympatyków klubu pływania 
synchronicznego z Bielawy (LUKS 
Aquarius Bielawa) spędzili na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w Augustowie. Praca zawodni-
czek przyniosła efekty w postaci aż 
dwóch brązowych medali w konku-
rencji Team i Combo dla zespołu 
pierwszego oraz 5 i 7 miejsca dla 
zespołu drugiego. 

Duety i solistki reprezentujące 
klub z Bielawy też mogą uznać start 
w zawodach za udany - do finałów 
zakwalifikowały się aż 4 duety i 2 so-
listki. Trener Magdalena Szymczy-
kiewicz - Będzie to dla nas pamięt-
na olimpiada. Nasza reprezentacja 
była najliczniejsza (aż 18 dziewczyn 
zakwalifikowało się na OOM), zdo-
byłyśmy w sumie ponad 22 pkt. We 
współzawodnictwie sportowym dzie-

ci i młodzieży, jako klub jesteśmy 3 w 
Polsce, a mamy najmłodsze zawod-
niczki. No i wraz z Juvenią Wrocław, 
jako województwo dolnośląskie zdo-
byłyśmy 2 miejsce. Mamy jeszcze 
jeden rekord - tylko Bielawa przy-
wiozła swoich kibiców, którzy gorąco 
dopingowali nie tylko nas, były trans-
parenty, okrzyki i dzwonki - wszyscy 
usłyszeli o Bielawie. 

Najlepszą zawodniczką naszej 
sekcji była Marta Bukowska, która 
po podliczeniu punktów we wszyst-
kich startach zajęła 8 miejsce na 90 
zawodniczek. Brawo.

Kolejne zawody to mistrzostwa 
młodziczek w czerwcu, które odbędą 
się w Warszawie – to najważniejsze 
zawody w tym roku dla dziewczynek 
z zespołu drugiego. 

Wszystkie informacje związa-
ne z synchronem można znaleźć na 
stronie: www.synchro.bielawa.pl.

„Dziewczyny lubią brąz..”

Turniej Sportów Walki
Submission Fight

W dniu 21 maja Zapaśniczy 
Klub Sportowy „Bielawianka Biela-
wa” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Bielawie organizuje Turniej Sportów 
Walki Submission Fight.  Rozpoczę-
cie zawodów o godz. 10:30 w SP 
nr 10 z Oddziałami integracyjnym 
w Bielawie. Opłata startowa wynosi 
20zł płatna w dniu zawodów. Wyma-
gane będzie ubezpieczenie NNW. 
Na zawodach nie będzie możliwości 
zrobienia badań. 

Jako, że jest to pierwsza edy-
cja tego turnieju, zawody orga-
nizowane są dla początkujących 
grapplerów, białych pasów oraz za-
wodników do 3 lat stażu w sportach 
chwytanych.

W dniu 20 maja o godz. 17.00 
w Szkole Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie odbędzie się seminarium bra-
zylijskiego jujitsu z Mariuszem Lin-
ke. Koszt seminarium wynosi 30 
zł. Wpłat dokonujemy w dniu se-
minarium u Norberta Warchoła tel. 
693 981 359. Komunikat zawodów 
oraz regulamin będzie dostępny na 
stronie internetowej: www.osir.biela-
wa.pl

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 7 maja w Pieszycach 
odbył się MIĘDZYNARODOWY TUR-
NIEJ ZAPAŚNICZY z  OKAZJI ŚWIĘ-
TA KONSTYTUCJI 3 mają. Tradycją już 
jest od roku, że nie może zabraknąć na 
takich zawodach zawodników i zawod-
niczek z Zapaśniczego Klubu Sporto-
wego Bielawianka Bielawa. W zawo-
dach brało udział dwanaście klubów z 
Polski i trzy kluby z Czech. Zawody roz-
grywane były w trzech kategoriach wie-
kowych: Kadet, Młodzik i Dzieci.  

Nasz klub reprezentowali w ka-
tegorii Kadet: Daniel Wróblewski, Woj-
ciech Janecki, Remigiusz Wiśniewski, 
w kategorii Młodzik: Patryk Sieradzki, 
Grzegorz Majkut, Wojciech Suchecki, 
Sebastian Habas, a w kategorii Dzie-
ci – dziewczynki: Sandra Moskal, Syl-
wia Moskal, Nikola Wiśniewska, Wa-
nessa Grzegorczyn, Roksana Łosyk, 
Klaudia Załuska, Olimpia Łosyk, Pau-
lina Kucharek oraz chłopcy: Sebastian 
Moskal, Sebastian Szyngier, Adrian 
Blesmanowicz, Brajan Struzik, Prze-
mysław Kazubek, Oskar Dębski, Kry-
stian Adamski, Wojtala Kamil.

W klasyfikacji Drużynowej 
nasz klub zajął trzecie miejsce. 

Zajmowane miejsca kategoria 
Kadet: Wojciech Janecki I miejsce 
waga 54kg, Remigiusz Wiśniewski I 
miejsce waga 63kg

Zajmowane miejsca katego-
ria Młodzik:Patryk Sieradzki I miej-
sce waga     35kg, Grzegorz Majkut 
III miejsce waga 38kg, Wojciech Su-
checki III miejsce    waga 59kg, Se-
bastian Habas III miejsce waga 66kg.

Zajmowane miejsca kategoria 
Dzieci-dziewczynki: Nikola Wiśniew-
ska I miejsce waga 30kg, Roksana 
Łosyk I miejsce waga 26kg, Pauli-
na Kucharek I miejsce waga 50kg, 
Sandra Moskal II miejsce waga 
32kg, Sylwia Moskal III miejsce 
waga 30kg, Wanessa Grzegorczyn 
III miejsce waga 38kg, Klaudia Za-
łuska III miejsce waga 50kg, Olimpia 
Łosyk III miejsce waga 26kg.

Zajmowane miejsca kategoria 
Dzieci-chłopcy: Oskar Dębski I miej-
sce waga 30kg, Sebastian Moskal I 
miejsce waga 38kg, Kamil  Wojtala I 
miejsce waga 28 kg, Krystian Adam-
ski II miejsce waga 32 kg, Brajan 
Strózik II miejsce waga 40 kg, Prze-
mysław Kazubek III miejsce waga 38 
kg, Sebastian Szyngier III miejsce 
waga 62 kg.

Trenerzy i Opiekunowie: Kami-
la Tygielska, Katarzyna Moskal, Do-
rota Grzegorczyn, Marcin Kujawa, 
Jacek Zamirski, Roman Olbryś, Se-
weryn Grzegorczyn.

    Opracował: Grzegorz Majkut

NA DWUDZIESTU TRZECH STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW 
z ZKS BIELAWIANKI aż DWADZIEŚCIA JEDEN MEDALI !!! 

Trwa Narodowy Spis Powszechny

Przypominamy, że podobnie 
jak w całym kraju, trwa w Bielawie 
Narodowy Spis Powszechny. Dzia-
łania prowadzone od 1 kwietnia 
przez rachmistrzów pozwolą poznać 
zmiany zachodzące w społeczeń-
stwie. Jak podaje Główny Urząd 
Statystyczny najważniejszym celem 
przedsięwzięcia, które potrwa do 30 
czerwca jest: 

- zebranie informacji o stanie 
liczebnym ludności, 

- poznanie zmian zachodzą-
cych w procesach demograficznych 
i społecznych, 

- zebranie informacji o liczbie i 
strukturze polskich rodzin, 

- pozyskanie danych niezbęd-
nych do porównań międzynarodowych.
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