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25 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy, podczas której 
przewodniczący Rady Leszek Stróżyk i burmistrz Ry-
szard Dźwiniel wręczyli przedstawicielom bielawskich 
kombatantów na czele z prezesem Bronisławem Wil-
kiem Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta Bielawa”, 
przyznany uchwałą Nr VIII/78/11  Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 27 kwietnia br.

Uroczystą chwilą było także przekazanie Sztan-
daru  Koła Zakładowego Kombatantów RP i BWP przy 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” S.A. w 
Bielawie w ręce dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
dr. Rafała Brzezińskiego na rzecz bielawskiej placówki 
muzealnej.

*****
AKT  PRZEKAZANIA

Zarząd Miejski Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
w Bielawie na posiedzeniu w dniu  10 stycznia bie-
żącego roku rozpatrywał sprawę sztandaru byłego 
Koła Zakładowego Kombatantów RP i BWP przy Za-
kładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” S.A. w 
Bielawie, który został przekazany kołu miejskiemu z 
chwilą zaprzestania działalności przez organizację 
zakładową. 

Podjęto jednomyślnie uchwałę, aby sztandar prze-
kazać  uroczyście, w obecności władz miejskich Biela-
wy, do Muzeum Miejskiego działającego przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej jako symbol – pamiątkę działalno-
ści kombatanckiej na terenie miasta Bielawa.  

W związku z powyższym działając w imieniu Za-
rządu Koła Miejskiego w dniu 25 maja 2011 roku, na se-
sji Rady Miejskiej  przekazujemy sztandar byłego koła 
zakładowego  Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej panu Rafałowi Brzezińskiemu, aby ten najcen-
niejszy dla każdej organizacji Symbol Patriotyzmu mógł 
być wyeksponowany w Bielawskiej Placówce Muzealnej 
w jednym z działów historycznych.  

Przekazujący:
      Skarbnik       Członek
ZM ZKRP i BWP               ZM ZKRP i BWP
Por.Marian Con          por. Marian Głowiński
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Kolejnym punktem sesji było wręczenie przez bur-
mistrza i przewodniczącego Rady listu gratulacyjnego 
Barbarze Pachurze z okazji 10-lecia Klubu Poezji Śpie-
wanej „Pozytywka”.

*****
W każdym rzetelnym człowieku tkwi poeta, 
ujawnia się on w pisaniu, czytaniu, mówieniu 
lub słuchaniu
Marie von Ebner-Eschenbach

 Szanowna Pani
 Barbara Pachura
 Założycielka „Pozytywki”
Z okazji Jubileuszu 10-lecia Klubu Miłośników 

Poezji Śpiewanej „Pozytywka” składamy Pani ser-
deczne gratulacje i podziękowania, przede wszyst-
kim za pomysł stworzenia klubu i prowadzenie jego 
działalności.

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszym, tak 
zabieganym świecie, nie ma miejsca na poezję, na 
jej czytanie, słuchanie i śpiewanie, a okazało się, że 

Bielawscy radni na sesji w dniu 
25 maja na mocy podjętych uchwał po-
stanowili nadać Medal Honorowy „Za-
służony dla Miasta Bielawa” Leszko-
wi Kluźniakowi. W uzasadnieniu do 
uchwały napisano: „Pan Leszek Kluź-
niak był zarówno trenerem i wycho-
wawcą z wielkim autorytetem. Wycho-
wał bardzo wielu dobrych piłkarzy, dla 
których był i pozostał wzorem dyscy-
pliny i pracowitości, wzorem piłkarza, a 
przede wszystkim wychowawcy i czło-
wieka. Klub Sportowy „Bielawianka” 
obchodzi w 2011 roku 65-lecie swoje-
go istnienia i dlatego długoletni dzia-
łacz tego klubu w pełni zasługuje na 
przyznanie Medalu Honorowego.

Radni postanowili także nadać 
Medal Honorowy „Zasłużony dla 
Miasta Bielawa” Stowarzyszeniu 
Klub Piłkarski Bielawianka Biela-
wa, który istnieje od 2 kwietnia 1946 
r. i przez wszystkie lata swojego 
funkcjonowania promował przede 
wszystkim nasze miasto poprzez 
swoje wyniki i świetnie szkolonych 
piłkarzy. W obliczu 65-lecia funkcjo-
nowania, uhonorowanie Klubu Me-
dalem Honorowym „Zasłużony dla 
Miasta Bielawa” jest wyrazem po-
dziękowania i uszanowania wszyst-
kich osób – zawodników, trenerów i 
działaczy za ich pracę.

  B.Lesiewicz

Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta Bielawa”
dla Leszka Kluźniaka i Klubu Piłkarskiego ‚Bielawianka”

1,2 miliona złotych kosztowa-
ła modernizacja Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7. Prace trwały kilka 
miesięcy ale efekt jest znakomity. Naj-
bardziej widoczną zmianą jest nowa 
elewacja, która sprawia, że obiekt po-
łożony w sercu osiedla Włókniarzy, pre-
zentuje się doskonale. Nie zapomniano 
również o dociepleniu dachu i wymianie 
sieci centralnego ogrzewania. 

Praktycznie od podłogi po su-
fit zmodernizowano drugie piętro. 
Położono nową strukturę na ścia-
nach, wymieniono posadzkę, oświe-
tlenie oraz meble. Po zakończonym 
remoncie prawdziwą perełką szkoły 
stała się pracownia przyrodnicza, 
wyposażona w stanowiska kompu-
terowe, laboratorium, tablicę inte-
raktywną, kamerę i mikroskopy. Naj-
większy remont w historii „siódemki” 
objął również wybrane gabinety na 
pierwszym piętrze oraz szatnie. 

Efekty całej modernizacji obej-
rzał w Dzień Dziecka burmistrz Bie-
lawy, który powiedział, że to nie 
koniec zmian w tej podstawówce - 
„Aby z jeszcze większą przyjemno-

ścią dzieci przebywały w szkole, na 
jej terenie wybudujemy w tym roku  
„Orlika”, czyli nowoczesny kom-
pleks boisk sportowych. Pozyska-
liśmy na ten cel pieniądze z fundu-
szy rządowych” - stwierdził Ryszard 
Dźwiniel.  Oprócz boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią i oświetleniem 
przeznaczonych do uprawiania piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki i pił-
ki ręcznej, „siódemka” zyska w tym 
roku również nowoczesny plac za-
baw, którego budowę współfinansu-
ją fundusze z budżetu państwa. 

Każdego roku miasto przezna-
cza znaczne sumy na inwestycje w 
bielawskiej oświacie. Co ważne, więk-
szość wykonanych prac została sfi-
nansowana przy udziale środków ze-
wnętrznych. Mowa tutaj o remontach, 
ale także budowie wielu nowoczesnych 
boisk sportowych. Do najważniejszych 
inwestycji należy jednak rozpoczęta w 
2010 roku modernizacja i adaptacja 
budynku przy ulicy Żeromskiego 18 na 
przedszkole. Nowa placówka zacznie 
funkcjonować już od września. 

  Łukasz Masyk 

„Siódemka” jak nowa

Uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, która odbyła się 3 czerwca, 
zainaugurowała Dni Bielawy ‚2011. 
Gośćmi sesji byli przedstawiciele 
partnerskich miast Bielawy: z Lin-
gen – burmistrz Dieter Krone, który 
przyjechał do Bielawy z małżonką i 
córkami, z Hronova – Josef Ther – 
zastępca burmistrza, któremu towa-
rzyszyła małżonka, z Kostelca nad 
Orlicą – Lubos Lerch – zastępca 
burmistrza. Po raz pierwszy gościła 
w naszym mieście delegacja francu-
skiego miasta Elbeuf   (partnerskie-
go miasta Lingen) w osobach: bur-
mistrz Djoude Marabet oraz radna 
Michele Lejeune.

Po wysłuchaniu hymnu Unii 
Europejskiej, dr Rafał Brzeziński – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej wygłosił referat o życiu kultural-

nym naszego miasta, a następnie 
wiceburmistrz dr Andrzej Hordyj 
przedstawił współpracę zagranicz-
ną Bielawy z jej miastami partnerski-
mi: Lingen, Hronov, Kostelec, Cha-
tham-Kent i Elbeuf,  omawiając jej 
najważniejsze spotkania i wydarze-
nia, wspólnie realizowane projekty i 
współpracę instytucjonalną.

Kolejnym punktem sesji był wy-
stęp artystyczny uczniów Szkoły Pod-
stawowej Nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi, na który złożyły się tańce i 
piosenki. Za ten piękny występ prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
Leszek Stróżyk i burmistrz Ryszard 
Dźwiniel przekazali na ręce pani Be-

aty Tomczak-Litwy – zastępcy dy-
rektora szkoły wiązankę kwiatów i 
upominki dla występujących dzieci. 

Po występie głos oddano za-
proszonym gościom. Dieter Krone, 
który jako burmistrz po raz pierwszy 
odwiedził Bielawę wyraził nadzieję, 
że partnerstwo z naszym miastem 
będzie nadal się tak dobrze rozwi-
jać. Powiedział także, że jest pod 
wrażeniem dotychczasowych doko-
nań władz Bielawy i planowanych 
zamierzeń, a także pod wrażeniem 
występującej podczas sesji woka-
listki. Przedstawiciele Hronova i Ko-
stelca podziękowali za zaproszenie 
i dotychczasową współpracę i wyra-
zili nadzieję, że nadal będzie równie 
owocna.

Burmistrz Elbeuf zaznaczył, 
że to dzięki współpracy jego miasta 
z Lingen, ma okazję poznać Biela-
wę, która ma podobne tradycje jak 
to francuskie miasto, gdyż i tam do 
1975 r. rozwijał się przemysł włó-
kienniczy, ale tak jak w Bielawie na-
stąpił jego upadek i zakłady zostały 
zamknięte.

Po zakończonej sesji delega-
cje zagraniczne udały się na zwie-
dzanie Bielawy, a zwłaszcza wspól-
nie zrealizowanych projektów.

    Barbara Lesiewicz 

Uroczysta sesja z udziałem przedstawicieli 
partnerskich miast Bielawy

dokończenie na str. 2
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wystarczy pójść do „Pozytywki”, by przeżyć wyjąt-
kowe chwile wzruszeń i dzięki nim zapomnieć o tro-
skach dnia powszedniego.

Prosimy przyjąć wyrazy szacunku i uznania za 
Pani dotychczasową działalność, która wzbogaca 
życie kulturalne naszego miasta, stanowiąc jego  
uzupełnienie i urozmaicenie. 

Życzymy, by „Pozytywka” ciągle rozkwitała, a 
Pani zaangażowanie, zdolności i twórcza postawa 
nadal zmieniały naszą codzienną rzeczywistość.

Życzymy także kolejnych pięknych Jubileuszy.

 Z poważaniem
        Leszek Stróżyk     Ryszard Dźwiniel
        Przewodniczący                      Burmistrz 
  Rady Miejskiej Bielawy

   Bielawa, 25 maja 2011 r.
*****

W części roboczej sesji radni podjęli uchwały w 
sprawach 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miej-
skiego Ośrodka Kultury i  Sztuki w Bielawie za rok 2010,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Bielawie za rok 2010,

- udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Dolnośląskiemu na realizację zadania p.n. „Konserwa-
cja i utrzymanie potoku Bielawica w km 1+000 – 7+800, 
na odcinku 6,8 km w obrębie miasta Bielawa w 2011 r.”,

- zmiany uchwały Nr V/60/11 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Bielawa,

- nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Mia-
sta Bielawa (Panu Leszkowi Kluźniakowi),

- nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Mia-
sta Bielawa (Stowarzyszeniu Klub Piłkarski Bielawianka 
Bielawa),

- zmiany uchwały Nr III/36/10 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku,

- zmiany uchwały Nr III/37/10 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku,

- uzupełnienia składu osobowego Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bie-
lawy,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzen-
nego Gminy Bielawa,

- ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz 
klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecię-
cych,

- zmian budżetu gminy na 2011 rok,
- zmiany uchwały Nr V/67/11 Rady Miejskiej Bie-

lawy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bielawa,

- emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta,

- opinii o objęciu przez Gminę Bielawa udziałów 
Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie (negatywna),

- zmiany uchwały Nr III/33/10 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia har-
monogramu pracy Rady Miejskiej Bielawy.

Obradowali bielawscy radni
Medal Honorowy „ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIELAWA” dla bielawskich kombatantów

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny ograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej nie-

ruchomości położonej w Bielawie. Z uwagi na brak dojazdu do działki przetarg ograni-
czono do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o numerach 1434/3 i 
1436/1 obręb Osiedle.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o numerze ewiden-
cyjnym 1435/1 obręb Osiedle o powierzchni 86 m2, położona  w Bielawie na os. Europejskim. 
Nieruchomość jest oznaczona użytkiem Bp, ujawniona w księdze wieczystej nr 15434. Działka 
położona jest na terenie w pełni uzbrojonym, bez niekorzystnego otoczenia jest to atrakcyj-
na strefa rynku. Na obszarze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Uchwała Nr 
XLVI/327/09 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 26 sierpień 2009 roku). Nieruchomość ma regular-
ny kształt. Brak dostępu do drogi publicznej oraz kształt i powierzchnia nieruchomości wyklu-
cza możliwość jej samodzielnego zagospodarowania, tym samym działkę przeznacza się na 
powiększenie działek przyległych. W związku z tym przetarg ograniczono do właścicieli i użyt-
kowników wieczystych nieruchomości o numerach 1434/3 i 1436/1 obręb Osiedle.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2011 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad /II piętro pokój nr 16/

Cena wywoławcza wynosi 9 000,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/. Do ceny 
osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. 

1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3 Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środ-

ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 
85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 11.07.2011 r. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, - aktualnego wypisu z właściwego 

rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w 
przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. Z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 z późniejszymi 
zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niesta-
wienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpłaconego wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszo-
na o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto 
Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomo-

ścią, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie 
warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieru-
chomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt 
podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przeznaczo-
nej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości strona udzie-

la Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ 
telefon 74-83-28-740.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy 
udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ 
telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po-

łożonych na terenie miasta Bielawa.

Nieruchomość gruntowa niezagospodarowana o numerze ewidencyjnym 1152/16 
obręb Fabryczna o powierzchni 1159 m2, oznaczona użytkiem S-RIIIa, ujawniona w księ-
dze wieczystej nr 15452. Działka położona jest w Bielawie w rejonie ulic M. Kopernika i 
gen. Wł. Sikorskiego jest to obszar „środkowej” części miasta, który stanowi atrakcyjną 
strefę rynku lokalnego. Nieruchomość kształtem zbliżona jest do prostokąta, zabudowa-
na jest niewielką murowaną ziemianką. Działka położona jest na terenie w pełni uzbrojo-
nym. Dostęp do nieruchomości jest nieco utrudniony (dojazd od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
ok. 150 m poprzez drogę gruntową). Jest to nieruchomość o zróżnicownym ukształtowa-
niu terenu porośnięta kilkoma drzewami owocowymi, świerkiem i topolą. Działka położo-
na jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obszaru niezagospodarowanego. Dla 
tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bie-
lawa, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług 
(Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.06.2001r.) 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2011 roku o godz. 11,00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad (II piętro). Cena wywoławcza wynosi 100 
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środ-

ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa
85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 11.07.2011r. Za datę wniesie-

nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny naby-

cia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zosta-
ną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z 

właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru 
(aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z 
późniejszymi zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niesta-
wienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpłaconego wadium.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialne-
go na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, 

warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicz-

nego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Za-
pewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłą-
czenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek 
nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla 
działki  przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości strona 

udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 19 /II p/ telefon 74-83-28-740. Szczegółowych informacji dotyczących warunków 
zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

UCHWAŁA Nr IX/84/11 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie za rok 
2010

Radni zatwierdzili sprawozda-
nie finansowe z działalności MOKiS-u 
za rok 2010 obejmujące: bilans spo-
rządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., 
rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w kapitale oraz informacje do-
datkową do bilansu i rachunku zysków 
i strat.

UCHWAŁA Nr IX/85/11 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie za rok 2010

Radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe z działalności bielawskiej 
biblioteki za rok 2010 obejmujące: bi-
lans sporządzony na dzień 31 grudnia 
2010 r., rachunek zysków i strat, zesta-
wienie zmian w kapitale oraz informa-
cje dodatkową do bilansu i rachunku 
zysków i strat.

UCHWAŁA Nr IX/86/11 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Dolnośląskiemu na 
realizację zadania p.n. „Konserwa-
cja i utrzymanie potoku Bielawica 
w km 1+000 – 7+800, na odcinku 
6,8 km w obrębie miasta Bielawa w 
2011 r.”

Radni wyrazili zgodę na udzie-
lenie z budżetu Gminy Bielawa po-
mocy finansowej Województwu Dol-
nośląskiemu  z przeznaczeniem na 
realizacje przedmiotowego zadania w 
wysokości 8.000 zł.

UCHWAŁA Nr IX/87/11 w spra-
wie zmiany uchwały Nr V/60/11 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 23 lutego 
2011 roku w sprawie zasad i trybu 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Bielawa

W §15 uchwały z 23 lutego wpi-
suje się następującą treść: 

„1. Lokale o powierzchni użyt-
kowej przekraczającej 80,00 m2 
podlegają wynajęciu wieloosobo-
wym gospodarstwom domowym 
zgodnie z zasadami wynikającymi z 
uchwały. 

2. W przypadku braku możli-
wości zakwalifikowania wniosko-
dawcy do najmu zgodnie z zasada-

mi wynikającymi z uchwały, lokal 
podlega sprzedaży.”

UCHWAŁA Nr IX/88/11 w spra-
wie nadania Medalu Honorowego za 
Zasługi dla Miasta Bielawa

Szczegóły w artykule „Medal Ho-
norowy Zasłużony dla Miasta Bielawa 
dla Leszka Kluźniaka i Klubu Piłkar-
skiego Bielawianka”.

UCHWAŁA Nr IX/89/11 w spra-
wie nadania Medalu Honorowego za 
Zasługi dla Miasta Bielawa

Szczegóły w artykule „Medal Ho-
norowy Zasłużony dla Miasta Bielawa 
dla Leszka Kluźniaka i Klubu Piłkar-
skiego Bielawianka”.

UCHWAŁA Nr IX/90/11 w spra-
wie zmiany uchwały Nr III/36/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie przyję-
cia planu pracy Komisji Planowa-
nia i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej na I półrocze 2011 roku

W planie pracy nastąpiły zmia-
ny w porządku posiedzenia Komisji  w 
dniu 9 i 24 czerwca.

UCHWAŁA Nr IX/91/11 w spra-
wie zmiany uchwały Nr III/37/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miej-
skiej na I półrocze 2011 roku

W planie pracy nastąpiły zmia-
ny w porządku posiedzenia Komisji w 
dniach 1 i 22 czerwca.

UCHWAŁA Nr IX/92/11 w spra-
wie uzupełnienia składu osobowe-
go Komisji Promocji Miasta i Współ-
pracy Europejskiej Rady Miejskiej 
Bielawy

W skład Komisji powołano rad-
nego Jarosława Florczaka. 

UCHWAŁA Nr IX/93/11 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bielawa 

Na podstawie oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Bielawa przystępuje się do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr IX/94/11 w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za 

wpis żłobka oraz klubu dziecięcego 
do rejestru żłobków i klubów dzie-
cięcych

Radni ustalili opłatę za wpis w 
wysokości 1,00 zł.

UCHWAŁA Nr IX/95/11 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2011 
rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2011 rok wynosi: dochody – 
86.438.341 zł, wydatki – 99.637.637 zł.

UCHWAŁA Nr IX/96/11 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr V/67/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 
lutego 2011 roku w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy 
Bielawa

Zmiana dotyczy uchylenia za-
łączników nr 1, 2 i 3 i wprowadzenia w 
ich miejsce nowych załączników.

UCHWAŁA Nr IX/97/11 w spra-
wie emisji obligacji Miasta Bielawa 
oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu przez Burmistrza Miasta

Zgodnie z podjętą uchwałą mia-
sto wyemituje 12.700 obligacji o warto-
ści nominalnej 1.000 zł każda na łącz-
ną kwotę 12.700.000 zł.

Emisja obligacji ma na celu sfi-
nansowanie planowanego deficytu 
budżetu gminy, w związku z realiza-
cją zadań majątkowych określonych 
w budżecie w załączniku pn. „Wykaz 
zadań majątkowych na rok 2011” oraz 
planowanych rozchodów gminy w roku 
2011.

UCHWAŁA Nr IX/98/11 w spra-
wie opinii o objęciu przez Gminę 
Bielawa udziałów Szpitala Powiato-
wego w Dzierżoniowie

Rada Miejska negatywnie za-
opiniowała wniosek Starosty Dzierżo-
niowskiego o objęcie przez Gminę Bie-
lawa udziałów Szpitala Powiatowego 
w Dzierżoniowie.

UCHWAŁA Nr IX/99/11 w spra-
wie zmiany uchwały Nr III/33/10 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 
harmonogramu pracy Rady Miej-
skiej Bielawy na 2011 rok

Zgodnie z podjętą uchwałą 
wprowadzono zmianę, polegającą na 
przesunięciu na godzinę 10.00 roz-
poczynanie sesji Rady Miejskiej od 
czerwca 2011 r. 

  B.Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 25 maja 2011 roku

Na sesji w dniu 25 maja radni 
podjęli uchwałę o uzupełnieniu skła-
du Komisji Promocji Miasta i Współ-
pracy Europejskiej o radnego Jaro-
sława Florczaka.

Obecnie skład komisji przed-
stawia się następująco: Grzegorz 
Raganowicz – przewodniczący, 
Barbara Pachura - zastępca prze-
wodniczącego, Jarosław Florczak, 

Jadwiga Jonas, Marek Pyziak, Le-
szek Staszewski, Leszek Stróżyk i 
Tomasz Wojciechowski.

Dla przypomnienia, zakres 
działania Komisji obejmuje w szcze-
gólności: sprawy pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na promocję, 
współpracę z komisjami jednostek 
samorządu terytorialnego o podob-
nym zakresie działania, zagadnienia 

współpracy z miastami partnerskimi, 
sprawy promocji miasta - wykorzy-
stania jego walorów turystycznych, 
zagadnienia promocji miasta z wy-
korzystaniem bazy rekreacyjno-spor-
towej i imprez sportowych, imprezy 
rozrywkowe i uroczystości miejskie - 
ich wykorzystanie w ramach promo-
cji miasta, propagowanie idei samo-
rządności wśród młodzieży.  BL

Uzupełnienie składu Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej

dokończenie ze str. 1



3

Po raz pierwszy w historii Bie-
lawy odbyła się Dziecięca Sesja 
Rady Miejskiej. Były postulaty, re-
feraty i pierwsze poważne decyzje. 
Najmłodsi przejęli władzę w Bielawie 
z okazji Dnia Dziecka i poradzili so-
bie z tym doskonale. Na zaproszenie 
dzieci w sesji wzięli udział przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy Le-
szek Stróżyk, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Mariolla Jonas oraz 
burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

W trakcie obrad najmłodsi za-
prezentowali własną wizję idealnego 

miasta, zadali wiele pytań obecnym 
na sali gościom oraz podjęli pierw-
szą, historyczną uchwałę. Radni w 
wyniku jednomyślnego głosowania 
nadali nazwę - „Przystań Elfów” - 
placowi zabaw na Ośrodku Wypo-
czynkowym Sudety. Uchwała zo-
stanie zrealizowana jeszcze w tym 
miesiącu. Na terenie placu zabaw 
zostanie umieszczona tablica z wy-
braną przez dzieci nazwą. Uroczy-
stego odsłonięcia tablicy dokona 
Dziecięca Rada Miejska Bielawy.

  Łukasz Masyk 

Dziecięca Sesja Rady Miejskiej Bielawy 

Od kilku dni można już wje-
chać do rynku od strony ulicy Szkol-
nej w Bielawie. Obecnie na plac 
Wolności dostaniemy się samo-
chodem, motocyklem, czy rowe-
rem nie tylko ulicami Wolności i 
Żeromskiego, ale także ulicą Szkol-
ną. O zmianie organizacji ruchu in-
formują znaki drogowe umiesz-
czone w obrębie skrzyżowania.  
Kierowców prosimy również o 
szczególną uwagę u zbiegu ulic 
Westerplatte i Grota Roweckiego, 
gdzie zmieniono pierwszeństwo 
przejazdu. Teraz uprzywilejowane 
są pojazdy skręcające z ulicy We-

sterplatte (od strony Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących) w ulicę Grota 
Roweckiego (w kierunku Aquariu-
sa) i odwrotnie. To jeszcze nie ko-
niec zmian w organizacji ruchu w 
naszym mieście. Po to, aby uchronić 
ulice zlokalizowane w sercu Bielawy 
od nadmiernych przeciążeń i w kon-
sekwencji zniszczenia, wyłączono 
z ruchu ciężarowego obszar miasta 
wewnątrz ulic Wolności, Sikorskiego 
i Wojska Polskiego. Z tych samych 
powodów na osiedle Południowe 
również nie wjadą samochody o ma-
sie powyżej 3,5 t. 

  Łukasz Masyk 

Na plac Wolności można wjechać ulicą Szkolną

1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana cał-
kowicie niewielkim budynkiem o pow. użytkowej 23,60 
m2 działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 
353/7 obręb Fabryczna o pow. 28 m2.

Nieruchomość ujawniona jest w Księdze wieczy-
stej nr 15452 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Budynek 
gospodarczy to niewielki i niewysoki  (wysokość po-
mieszczeń mniejsza od 2,2 m) obiekt z dwoma pomiesz-
czeniami o kubaturze 53,2 m3.  Budynek jest zniszczony, 
a stan techniczny, w szczególności dach i stolarka jest 
zły. Wejście do budynku odbywa się od ul. Waryńskie-
go. Nabywca nieruchomości na swój koszt zapewni wej-
ście do budynku. Nieruchomość wolna od zobowiązań, 
obciążona umową najmu zawartą w dniu 08.04.2009 r. 
(umowa dot. powierzchni 5,72 m2). Nabywca nierucho-
mości przejmie prawa i obowiązki najemcy.

2. Nieruchomość położona jest na terenie, dla 
którego brak jest obowiązującego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, jest to teren zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej. Wg ewidencji gruntów i budynków 
działka nr 353/7 obręb Fabryczna jest terenem ozna-
czonym symbolem B. Działka nr 353/7 obręb Fabryczna 
jest w pełni uzbrojona.

- Przetarg odbędzie się 8 lipca 2011 roku o godz. 
10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pokój nr 19 /II 
piętro/

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 kwietnia 
2011 r.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 
000 złotych /słownie: trzy tysiące złotych/.

3. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 

należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na 
rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/
Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej 
w dniu 4 lipca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Gminy Bielawa.

5. Wadium wpłacone przez nabywcę zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników prze-
targu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.

6. Pisemne oferty zawierające:
-imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub 

firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
lub inny podmiot,

-datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunka-

mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych wa-

runków przetargu,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- podpis oferenta,

-inne oświadczenia i informacje według uznania 
oferenta, należy składać do dnia 4 lipca 2011 r. w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielawie, pokój nr 1 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „GN - przetarg 
działka 353/7”.

7. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna odbędzie się w obecności ofe-

rentów w dniu 8 lipca 2011 roku o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, pokój 
nr 19 (II piętro).

8. Uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni na 
piśmie o jego wyniku w terminie trzech dni od daty za-
mknięcia przetargu.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem 
negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub ża-
den z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wy-
woławczej, a także jeśli komisja przetargowa stwierdzi-
ła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

10. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o 
wpłacone wadium, płatna jest w całości przed podpisaniem 
aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa Bank Zachodni 
WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060. 

11. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni 
licząc od dnia zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta 
Bielawa protokołu z przetargu wystąpić z wnioskiem do 
Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy sprzedaży w 
formie aktu notarialnego. Niestawienie się do zawarcia 
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez oso-
bę, która wygrała przetarg bez usprawiedliwienia, czy-
ni przetarg niebyłym i powoduje przepadek wpłaconego 
wadium.

12. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i są-
dowych.

13. Przed przystąpieniem do przetargu oferent 
winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej 
zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz 
uzbrojeniem terenu. 

14. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z 
sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz 
określenie technicznych warunków podłączenia  nieru-
chomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe 
służby na wniosek nabywcy.

Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia tere-
nu należy do nabywcy. 

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wyko-
nywano badań geotechnicznych gruntu.

15. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

16. Burmistrz Miasta Bielawa zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

17. Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki  Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 
19 /II p/ telefon 074- 83-28-714 do dnia 4 lipca 2011 r.

BURMISTRZ  MIASTA  BIELAWA
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony dotyczący zbycia działki gruntu położnej na terenie mia-

sta Bielawa przy ul. Ostroszowickiej 1

Z okazji 65 rocznicy powsta-
nia Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biela-
wie przy współpracy z Panem Kazi-
mierzem Aftanasem przygotował 
wystawę pn. „65 lat sportu w Bie-
lawie”.

Na wystawie zaprezentowano 
informacje i fotografie przedstawia-
jące różne dyscypliny sportu upra-
wiane przez zawodników zrzeszo-
nych w klubach sportowych Bielawy 
w latach 1946-2005. Znaczna część 
wystawy poświęcona jest licznym 
sukcesom krajowym i zagranicznym 
zawodników trenujących w sekcjach 
Klubu Sportowego Bielawianka, któ-

Wystawa w „ Aquariusie ”
ry działał do 2001 roku. 

Uroku wystawie dodają archi-
walne fotografie, nawet sprzed 60 
lat, ale są również zdjęcia współcze-
sne. Fotografie przedstawione na 
wystawie pochodzą z archiwum fir-
my Pana Aftanasa.

Aby poczuć magiczną atmos-
ferę sportu sprzed wielu lat, wystar-
czy przyjść i zobaczyć. Wystawa 
znajduje się w holu pływalni Aqu-
arius. 

Pływalnia czynna jest codzien-
nie od 6.00 do 22.00.

Zapraszamy.
OSiR w Bielawie
Czesław Szewczyk

Marcowe spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, na którym rozma-
wiałyśmy o książkach „pachnących 
bazylią”, było tak wyjątkowe, że posta-
nowiłyśmy  temat ten kontynuować. I 
tak 26 maja ponownie przyjrzałyśmy 
się literaturze “od kuchni” oraz wspomi-
nałyśmy smaki naszego dzieciństwa.

Mówiąc o literaturze i kuchni, 
nie sposób nie wspomnieć o książ-

kach kucharskich. Na rynku księ-
garskim jest bogata i różnorodna 
oferta książek z przepisami kuch-
ni regionalnej, dietetycznej, itd. My 
przytoczyłyśmy przepisy genialnej 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej z za-
pomnianymi już łutami, funtami i 
szmalcem oraz recepturę na ma-
sło rakowe zaczerpniętą z kuchni 
klasztornej. 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
- LITERATURA OD KUCHNI

Czytając książkę, naszą uwa-
gę koncentrujemy przede wszyst-
kim na charakterystyce bohaterów 
i opisach  przyrody. I choć „aspekt 
kuchenny” to drugi czy nawet trze-
ci plan, to są takie książki, które sil-
nie oddziaływają na zmysł smaku. 
Chyba najlepszym przykładem jest 
„Czekolada” Joanne Harris - lektura 
tej książki wywołuje niepohamowa-
ną chęć na coś słodkiego!

Rozmowy o ulubionych sma-
kach zawsze przywołują wspomnie-
nia. Zarówno w naszych wspomnie-
niach jak i na naszym stole królowały 
truskawki - synonim ciepła, słońca i 
zbliżających się wakacji oraz szpi-
nak. I choć z tym zielonym warzy-
wem większość z nas miała przykre 
doświadczenia, to właśnie pierogi ze 
szpinakiem okazały się bardzo ape-
tycznym punktem naszego spotka-
nia. 

Wszystkim osobom uczestni-
czącym w spotkaniu DKK ogromnie 
dziękujemy za wyjątkową atmosferę. 
A wszystkich chętnych zapraszamy 
na kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, które odbędzie się  
wkrótce!

                            Izabela Fiedler

24 maja dyrektor Szkół Nie-
publicznych - Daria Michalska - 
brała udział w III Zjeździe Akademii 
Zarządzania Dyrektora Szkoły - 
„Efektywność uczenia a ocena pra-
cy szkoły”, która odbyła się w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie. 
Dzień wcześniej, tj. 23 maja pani 
dyrektor wzięła udział w konferen-
cji zorganizowanej przez Fundację 
Kidprotect.pl oraz PEDAGOGIUM 
Wyższą Szkołę Nauk Społecznych: 
„Ryzykowne zachowania seksual-
ne dzieci i młodzieży”. W konferen-
cji wystąpił gość specjalny - sędzia 

Dyrektor Szkół Niepublicznych uczestniczyła w 
III Zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły

Anna Maria Wesołowska szero-
ko omawiając tematykę „Prawne 
aspekty ryzykownych zachowań 
seksualnych - dzieci jako sprawcy 
i ofiary”. 

Informujemy  również, że 
sędzia Anna Maria Wesołowska 
przyjęła zaproszenie do udziału 
w konferencji szkoleniowej, orga-
nizowanej przez Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „Wszechni-
ca Nauczycielska” w październiku  
2011r. z okazji Jubileuszu - 5-lecia 
placówki. 

KOLEJNE WYDANIE WIADOMOŚCI BIELAWSKICH 
UKAŻE SIĘ 16 LIPCA
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Organizowany przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej festyn rekreacyjno-sportowy „Majówka 2011” 
wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkań-
ców naszego miasta i powiatu. 

Na uczestników czekało wiele atrakcji, min. turniej 
piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki ulicznej, zawo-
dy strzeleckie, pokazy walk zapaśniczych, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bielawie, Sekcji Płetwonurków Stra-
ży Miejskiej w Bielawie, Drużyny wykrywania zagrożeń 
– Terenowa formacja OC Bielawa i wiele innych. 

Dla najmłodszych przygotowano konkurs pla-
styczny pn: „Mój wymarzony plac zabaw” oraz pokazy 
zdalnie sterowanych modeli latających i pływających. 
Nagroda główną była 4 dniowa wycieczka do siedziby 
Parlamentu Europejskiego ufundowaną przez euro-
poseł Lidie Geringer de Oedenberg. 

W tegorocznej Majówce udział wzięli: poseł na 
Sejm Henryk Gołębiewski, radny Sejmiku Dolnoślą-
skiego Marek Dyduch, przewodniczący Rady Dolno-
śląskiej SLD - poseł Janusz Krasoń oraz przedstawi-
ciele miasta i lokalnych władz SLD – burmistrz miasta 
Ryszard Dźwiniel, radni Rady Miejskiej Bielawy – Le-
szek Białek, Adam Pajda, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy i przewodniczący Rady Powiatowej 
SLD – Zbigniew Skowroński, przewodniczący Rady 
Miejskiej SLD – Jerzy Jankowski, Sekretarz Rady 
Miejskiej SLD – Marta Masyk, członek Rady Powiato-
wej SLD -  Kamil Wojciechowski, radny Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego – Kazimierz Florczak.

Jak co roku majówkowy festyn był okazją do 
wspaniałej rodzinnej zabawy przy dobrej muzyce i wie-
lu ciekawych konkurencjach sportowych i kulturalnych. 

*****
Ostatnia część festynu to prezentacje arty-

styczne i Estradowe, m.in. „Teatru Prawdziwego”, 
parada orkiestry dętej „SART”, koncert chóru MA-
CIEJE z Ostroszowic. Piosenkę estradowa przygo-
towali soliści Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Festyn zakończył premierowy koncert Hip-
-Hopowy. Na scenie zaprezentowali się młodzi 
raperzy z bielawskim korzeniami. Ave Anonim (na 
co dzień mieszkający w Niemczech) i mieszka-
niec naszego miasta GŁADKI. Wspólne produk-
cje „duetu” znane są przede wszystkim z inter-
netu (YouTube), co zapewniło ich pierwszemu 
wspólnemu koncertowi liczną grupę widzów, któ-
ra co jakiś czas „robiła hałas”. Młodzi artyści z 
dużą swadą, poczuciem humoru i dystansem do 
samych siebie zaprezentowali świetny i „moc-
ny” koncert. Fajne sample, teksty opowiadające 
o problemach codziennych, komunikatywne, bez 
przesadnych wulgaryzmów. Oceniając całość tej 
prawie godzinnej przemyślanej prezentacji oraz 
znakomity kontakt z publiką, można powiedzieć, 
że było zaje...fajnie, a sami artyści bez obawy 
mogą się w „drapywać” na duże sceny. Na pewno 
sobie poradzą, czego im życzymy.
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Leszek Szczasny, gość bibliote-
ki, dojechał do Bielawy na spotkanie 
autorskie aż z Raciborza. Obawy or-
ganizatorów spotkania, czy Pan Le-
szek trafi do biblioteki, akurat w tym 
przypadku były bezzasadne. Tra-
fił, bez żadnych problemów. I nie ma 
czemu się dziwić. Jego zawodem jest 
bowiem podróżowanie, chociaż sam 
nie lubi tego określenia. Dla niego po-
dróżowanie jest pasją, sposobem na 
życie.  Odkrywał tę swoją pasję powo-
li. Pierwszy swój wypad zorganizował  
zaraz po ukończeniu matury. Wyru-
szył wtedy, może nie w odległe stro-
ny świata, a tylko do Czech, Austrii i 
Niemiec, ale po powrocie wiedział już, 
co chce w życiu robić. Najpierw jed-
nak studiował. Wykształcenie ma so-
lidne. Jest politologiem i filozofem, a 
z zamiłowania właśnie podróżnikiem, 
niezależnym i niskobudżetowym , jak 
podkreśla za każdym razem. Jest 
również fotografem. Robi piękne zdję-
cia. Uwiecznia na nich te momenty i 
chwile ulotne, zatrzymane  w kadrze 
na zawsze, które są dopełnieniem 
jego barwnych i niezmiernie interesu-
jących opowieści o miejscach, w któ-
rych był i  obserwował.

W trakcie naszego spotka-
nia autor podzielił się z nami wspo-
mnieniami z wyprawy, którą odbył 
w 2007 roku do Turcji. Było to wła-
ściwie slajdowisko, prezentacja. Na 
ekranie wyświetlał swoje piękne fo-
tografie, które były zapisem jego kil-
kutygodniowego odkrywania Turcji.  
Odwiedził między innymi Stambuł, 
którym jest zauroczony, Safranbo-
lu, Amaysę, Kapadocję (słynącą z 
różnorodnych form skalnych, wnęk 
i szczelin), Ala Dalgar (dziewicze 
Góry Szare), Dolinę Mnichów, Tuz 
Golu – słone jezioro. 

Nie jest zwykłym turystą. Nie 
lubi oficjalnych miejsc obleganych 
przez turystów, wybiera trasy trze-
ciorzędne, prowincje, miejsca gdzie 
najlepiej czuć rytm życia tego kraju, 
tamtej rzeczywistości, kultury, men-
talności. Lubi przysiąść przy głów-

nej ulicy, obserwować… Próbuje 
przekazywać coś osobistego, ma-
gię chwil, które  przeżył. Lubi być w 
drodze. Ma duszę podróżnika. Jest 
Bliźniakiem, czyli niespokojnym du-
chem, lubi, jak się dużo dzieje, jest 
różnorodnie i nieprzewidywalnie. 
Wystarcza mu spanie pod gołym 
niebem, w gajach migdałowych, w 
jamie kapadockiej czy w jakimś pu-
stostanie. Próbuje w ten sposób 
uciec od szarości życia codzienne-
go, kształtuje swoje życie w taki spo-
sób, aby nie było ono szare i nudne.

Owocem jego podróży jest 
książka  pt. „Świat na wyciągnięcie 
ręki”, czyli jak zdobywać świat, po-
dróżując autostopem i jak najtaniej. 
Książka powstawała przez kilka lat i 
jest barwnym zapisem  podróży au-
tora po Europie i Bliskim Wschodzie. 
Wydał ją za swoje własne pieniądze. 
Tak postanowił, kiedy okazało się, że 
z książki, która miała kosztować 39 
zł, autor dostałby tylko 1,5 zł. Książka 
napisana jest specyficznym stylem, 
składającym się z drobnych fragmen-
tów, które w ostateczności tworzą 
spójną całość. Porusza, rozśmiesza, 
koi, prowokuje, a co najważniejsze 
-zachęca do odkrywania świata na 
własną rękę. Taki jest zapis autora w 
moim egzemplarzu „Świata na wycią-
gnięcie ręki”, gdzie Leszek Szczasny 
wpisał „Dla Urszuli z zachętą do nie-
zależnego odkrywania świata”.

Spotkanie, które odbyło się w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, było ciekawe, barwne, poucza-
jące i niezwykłe. Autor na pamiątkę 
otrzymał z rąk dyrektora Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, dra Rafała Brze-
zińskiego, książkę „Życie w dawnej 
Bielawie”. Leszek Szczasny z przy-
jemnością przyjął dwujęzyczną pu-
blikację i obiecał, że zacznie czytać 
ją w języku niemieckim, aby w ten 
sposób poćwiczyć język, bo świat na 
wyciągnięcie ręki - to i owszem, ale 
znajomość języków - to podstawa.

   Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna
WOLNY JAK PTAK

Ta przepiękna kraina obejmu-
je swym zasięgiem Góry i Pogórze 
Kaczawskie, część Równiny Jawor-
skiej oraz Wysoczyzny Chojnowa. 
Jej najcenniejsze fragmenty wpisa-
ne zostały do Europejskiej Sieci Na-
tura 2000. To doskonałe miejsce do 
zdobywania wiedzy historycznej, po-
znawania zjawisk przyrodniczych i 
procesów geologicznych – odkrywa-
nia śladów wulkanizmu.

Natalia Bajak, Agnieszka 
Trawniczek, Bartek Horbaczyk 
oraz Remik Barczyk wraz z nauczy-
cielką biologii Dorotą Ślisz znaleź-
li się tam w nagrodę za 3 miejsce 
uzyskane w wojewódzkim etapie 
konkursu ekologicznego „Poznaje-
my Parki Krajobrazowe Polski”. Kon-
kurs odbył się w marcu na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 
Wzięło w nim udział 12 czterooso-
bowych drużyn reprezentujących 12 
parków krajobrazowych wojewódz-
twa dolnośląskiego. Uczniowie z 
Gimnazjum nr 2 reprezentowali Park 
Krajobrazowy Gór Sowich. 

Oprócz szerokiej wiedzy przy-
rodniczej, szczegółowych wiado-
mości o parkach krajobrazowych, 
musieli wykazać się umiejętnością 
rozpoznawania stu gatunków chro-
nionych roślin i zwierząt. Było jednak 
warto! Niesamowite emocje, satys-
fakcja oraz wspaniałe nagrody rze-
czowe: plecaki, zegarki Casio, książ-
ki a przede wszystkim czterodniowy 
wyjazd na warsztaty ekologiczne do-
CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.

Przyrodnicy z G2 w Krainie Wygasłych Wulkanów.
„Miło wspominam zajęcia w 

pracowni laboratoryjnej. Dzięki nim 
sprawdziłam jak rośliny reagują na 
kwaśne opady i inne zanieczyszcze-
nia powietrza. Poznałam skład po-
żywienia i dzięki temu potrafię wy-
bierać produkty podczas zakupów. 
Bardzo podobała mi się wycieczka 
szlakiem Parku Krajobrazowego 
„Chełmy”. Na własne oczy ujrzałam 
rosnącą wśród skał paproćc- ję-
zycznik zwyczajny i wiele innych ro-
ślin chronionych oraz formy skalne 
pozostałe po dawnych procesach 
wulkanicznych” – powiedziała

Natalia Bajak.

Agnieszka Trawniczek tak 
wspomina pobyt w Czechach: 
„Szczególne wrażenie wywarła na 
mnie jednodniowa wycieczka do 
Czech. Najbardziej podobało mi się 
zwiedzanie  Muzeum Karkonoskie-
go we Vrchlabi – audiowizualna wy-
stawa ekologiczna przedstawiają-
ca elementy świata roślin na tle gór 
oraz terraria z okazami karkonoskich 
gadów i płazów. Dowiedziałam się 
dużo o florze i faunie tego łańcucha 
górskiego. Na długo w pamięci zo-
stanie mi też krótki film o procesach 
górotwórczych. Miło wspominam 
również wjazd kolejką gondolową na 
Cerną Horę”.

      Opracowała D.Ś.

Nocne Bezdroża w Opolu

„Nocne Bezdroża” to  wieczorna poetycko - muzyczna audycja  w Radiu 
Opole prowadzona  przez  znanego redaktora   Leszka Kopcia z Wrocławia.  
Klub Pozytywka  w składzie osobowym: Barbara Pachura i Anna Karasińska 
otrzymał wyjątkowe zaproszenie do przeniesienia swojego piątkowego spotka-
nia,  na fale audycji opolskiej. Dwugodzinny wieczór był podzielony na dwie czę-
ści. W pierwszej wystąpiła ze swoim recitalem Barbara Pachura, w drugiej ze 
swoimi wierszami Anna Karasińska. Spotkanie ze słuchaczami na żywo było 
niecodziennym przeżyciem  dla zaproszonych gości, jak i dla słuchaczy. 

Celem spotkania była promocja Bielawy i klubu Miłośników Poezji Śpiewa-
nej Pozytywka, który ma swoją siedzibę przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Efek-
tem tego spotkania było zaproszenie w najbliższym czasie na kolejną audycję pt.  
„Muzyczna  Cyganeria” w Radiu Wrocław,  a także propozycja nagrania płyty Bar-
bary Pachury w studio działającym przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu na Rzecz 
Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „WIDNOKRĄG”.

Można zobaczyć, dotknąć, 
usłyszeć, zrozumieć wiele, by w 
Szkole Leśnej odpowiedzieć  so-
bie na wiele pytań. A tak na praw-
dę choć trochę poczuć przyrodę, że 
żaden organizm na Ziemi nie istnie-
je oddzielnie, każdy funkcjonuje w 
skomplikowanej sieci powiązań. Jak 
się zachować, żeby przeżyć chwilę, 
którą można powtórzyć? I nie ma już 
obaw, że zadeptamy urokliwą enkla-
wę Parku Krajobrazowego Gór So-
wich.

Wszystkie klasy IV-VI z bielaw-
skich szkół realizowały projekt „Bio-
różnorodność – nie znikaj”, w którym 
uczestnicy mieli okazję poprzez ćwi-
czenia integracyjne poznać istotę roz-
poznawania zwierząt, sens bioróżno-
rodności będącej pięknem życia na 
Ziemi. Trzeba było posługując się 
kartami przyporządkować opisy dla 
poszczególnych zwierząt, a następ-
nie umieścić ich wizerunki w odpo-
wiednich miejscach na mapie świa-
ta, czemu towarzyszyła rozmowa o 
przystosowaniu do życia w określo-
nych warunkach. Kolejną czynnością 
było wskazanie zwierząt zagrożo-
nych wyginięciem. Zdejmowano je 
z mapy w oparciu o listę stopnia za-
grożenia zawartej w Czerwonej Księ-
dze Gatunków Zagrożonych opraco-
wanych przez ONZ. Istotę stanowiło 
określenie przez uczniów, dlaczego 
właśnie te 15 gatunków zwierząt jest 
zagrożonych, a nie inne, oraz jakie 
są przyczyny wymierania gatunków. 
Należało także odpowiedzieć na py-
tanie, jakie gatunki zwierząt w Polsce 
są zagrożone oraz jakie podejmowa-
ne są przeciwdziałania poprzez przy-
wrócenia i odnowienia.

Dopełnieniem wątku ekolo-
gicznego była zawsze piosenka od-
zwierciedlająca sens idei roku 2011 
jako Międzynarodowego Roku La-
sów...gdzie nie ma lasu, a jest asfalt 
i nie ma już kukułek, gdzie czysta 
woda była w rzece, a dziś płyną tylko 
ścieki...Powyższy projekt realizowa-
ły także kl. I-III z ESP-7 w Bielawie 
oraz Gimnazjum Nr 3 w Bielawie.

A jakich powiązań trzeba było 
poszukać między ptakami i owada-
mi właśnie na wiosnę? Niezwykłą ra-
dość sprawiało uczestnikom łapanie 
i poznawanie owadów. Ten „mikro-
kosmos”okazał się tajemnicą prze-
bogatych doświadczeń – poszuki-
wania, podglądania, rozpoznawania, 
opisywania i porównywania znajdo-
wanych żywych organizmów. Przy 

WSZYSTKO  JEST  POŁĄCZONE

pomocy znakomitego sprzętu: łapek 
na owady, pojemników z lupą „Stu-
dio podsłuchiwania owadów”, pojem-
ników z lupą i podziałką, pojemników 
z peryskopem oraz przewodników i 
atlasów wypełniano wszystkie pole-
cenia zawarte w kartach pracy. Zdo-
byto wiele informacji i ciekawostek 
o owadach pożytecznych i szkod-
nikach, o owadach żywiących się 
krwią, o powiązaniach biedronki, 
mszycy i mrówki, o pluskwiakach i 
chrząszczach. W podsumowaniu od-
powiadano na pytania o środowisku 
owadów, ich cechach pozytywnych i 
negatywnych. Ta bliskość i możliwo-
ści obserwacji owadów oraz sposo-
bów postępowania podczas badań 
uwrażliwiała na dobrodziejstwo na-
tury i jej poszanowanie. Przebudzo-
ny świat owadów to także raj dla 
ptaków, a te z kolei czynią ludziom 
błogość. Jak więc nie było potrzeby 
poczuć się choć przez chwilę orni-
tologiem? Zadanie niezwykle trudne 
do rozpoznawania i obserwacji. Jak 
przy każdej realizacji wprowadze-
nia były przemyślenia na co zwrócić 
uwagę podczas obserwacji, jakie gło-
sy wydają ptaki, dlaczego śpiewają, 
w jakim żyją środowisku, jak pisklę-
ta wydostają się ze skorupki. Chcąc 
ułatwić realizację podejmowanych 
zadań z określonymi poleceniami , 
przygotowany został dla każdego 
uczestnika zestaw zdjęć 36 ptaków 
żyjących w PKGS, zdjęcia porów-
nawcze wielkości ptaków, zdjęcia 
dziobów ptaków w zależności od ro-
dzaju pokarmu i strategii odżywiania 
się oraz grafiki środowiska leśnego i 

polnego ptaków. Jednak najważniej-
szą rzeczą było przygotowanie do 
rozpoznawania głosów ptaków pod-
czas zajęć terenowych. Ćwiczenia 
polegały na słuchaniu poszczegól-
nych głosów ptaków, własnego tłu-
maczenia ułatwiającego skojarzenia 
– melodyki, rytmu, prezentowanych 
w systemie multimedialnym wraz z 
obserwacją zestawu. Odnotowywa-
ne informacje na kartach pracy gwa-
rantowały łatwość „czytania głosów 
ptaków”w terenie. Po rozdaniu lorne-
tek dla każdego     i wyjściu na wy-
znaczoną trasę okazało się, że przy 
obfitym ulistowieniu drzew przedsię-
wzięcie będzie trudne. Ale natrafiono 
na przeloty myszołowów, jastrzębia, 
kruka, dzięciołów, sroki skowronka, 
drozda i kani rudej. Przy wnikliwym 
nasłuchu udało się rozpoznać głosy 
kowalika, zięby, kukułki, pierwiosnka, 
dzięcioła dużego, rudzika i świstunki 
leśnej. No i zupełnym przypadkiem 
okazały się obserwacje dziuplaków 
karmiących swoje pisklęta. Na tra-
sie dostrzeżono na koronie drzewa 
gniazdo myszołowa lub wiewiórki i 
dziuple dzięcioła czarnego, a niektó-
rzy z uczestników zajęć odkryli na  
alei modrzewiowej starodrzew mo-
drzewia, który swoimi wymiarami i 
pokrojem można uznać  jako pomnik  
przyrody. 

Podczas idealnych warunków 
pogodowych zajęcia  mogły odby-
wać się na na werandzie Szkoły Le-
śnej oraz na stopniach amfiteatru. To 
już jest, jak to powtarzają niektórzy, 
szkoła leśnej przygody.

BARL-Koordynator Szkoły Leśnej

BURMISTRZ INFORMUJE 
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do za-
rządzenia nr 145/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 01.06.2011 r i załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144/2011 
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 01.06.2011 r. 
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MOTOSHOW 2011
Ryk silników, fantastyczne motocykle i mrożące krew w żyłach ewolucje - to 

nie mogło być nic innego, jak Motoshow Bielawa. Kolejna, już jedenasta odsło-
na festiwalu, którego głównymi bohaterami byli niezwykle odważni kierowcy i ich 
podrasowane maszyny, przyciągnęła na miejską obwodnicę kilka tysięcy fanów 
jednośladów. Imprezę otworzył wjeżdżając na motocyklu z jednym z kaskaderów, 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel. 

Gwiazdą tegorocznej edycji (28-29 maja) był Stunter 13, czyli Rafał Pasier-
bek – zawodnik kaskaderskiej światowej czołówki. Rafał, niegdyś uczestnik i wie-
lokrotny zwycięzca bielawskiego festiwalu, teraz przyjeżdża jako główny punkt 
Motoshow i stwarza przy tym genialne widowisko. Tego dnia także nie było ina-
czej, a jego pokaz wywarł na wszystkich ogromne wrażenie. 

W tym roku po raz pierwszy na Motoshow oklaskiwano nieprawdopodobne 
wyczyny kierowców FMX, czyli Free Style Motocross. Podniebne ewolucje Piotra 
„Działo” Potaczało oraz Damiana Czudaka sprawiły, że publiczność za każdym 
razem wstrzymywała oddech. 

Z pewnością większość miłośników stuntu była usatysfakcjonowana popisa-
mi zawodników, którzy zgłosili się do konkursu kaskaderów. Do zawodów stanęła 
rekordowa liczba stunterów, których skusiła doskonała atmosfera imprezy oraz 
atrakcyjne nagrody. To, co pokazali zawodnicy w trakcie dwudniowej rywalizacji 
potwierdziło powszechną opinię, że poziom na Motoshow jest z roku na rok coraz 
wyższy. 

Zwycięzcą głównego konkursu został Łukasz Bełz „Łukasz FRS”, na dru-
gim miejscu ukończył zawody Marcin Głowacki „Korzeń”, a trzecie miejsce za-
jął Michał Pakosz „Młody 125”. W klasie motocykli do 125 ccm (skutery itp.) 
zwyciężył Paweł Karbownik. 

Motoshow 2011 relacjonowało wiele lokalnych i regionalnych mediów. Im-
prezę odwiedziła z kamerą również Telewizja TVN, która nagrywała kaskaderskie 
ewolucje na potrzeby programu „Pojechany Łikend”. Premiera programu odbę-
dzie się najprawdopodobniej 27 czerwca na antenie TVN TURBO. „Pojechany Łi-
kend” można też oglądać na portalu Onet.pl za pomocą platformy VOD.

       Łukasz Masyk 
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Tegoroczne 34. Dni Bielawy odbyły się w pierwszym tygodniu czerwca w dniach 3- 5.  Po-
przedziła je piątkowa poranna uroczysta Sesja Rady Miejskiej, z udziałem gości  zagranicznych - 
delegacji: Lingen, Hronova, Kostelca i Frnancuskiego Elbeuf. Tradycją się stało, że organizatorzy 
chcą, aby każdy z mieszkańców znalazł w szerokiej ofercie kulturalnej coś dla siebie: od klasyki, 
poprzez folklor, clubing, disco, po koncerty gwiazd polskiej estrady. Imprezy kulturalne rozpoczął 
kameralny koncert inauguracyjny KWARTETU WAŁBRZYSKIEGO w kościele pw. WNMP w Bie-
lawie. W programie muzycy przedstawili szlagiery muzyki klasycznej:  W.A.Mozart – „Eine Kleine 
Nachtmusic”, J.Pachelbel – „Canon”, J.F.Haendel – „Alleluja” z Oratorium Mesjasz, J.S.Bach – 
„Jesu Joy of Our Desiring”. 

Tego samego dnia do późnych godzin nocnych miłośnicy muzyki klubowej bawili się w III już od-
słonie SUDETY SOUND. Wystąpili: LOPEZ, MINDFUCKERS, MATT DILLAR, MARCO SAVILLE, 
INOX, V_VALDI, CARLA ROCCA. Całość dopełniły światła laserowe.

W sobotę w południe OWW Sudety był startem i metą - IV Ogólnopolskiego Biegu Szlakiem po-
wstania Tkaczy Śląskich. Dwudniowy festyn na Ośrodku rozpoczęły prezentacje artystyczne bielaw-
skiego ruchu amatorskiego. Wystąpili: Studio Piosenki i Tańca FART, zespoły i soliści MOKiS w tym 
zespół ERATO a zakończył występ zespołu pieśni i tańca – POLONEZIAKI. Prezentacje poprzedziły 
wieczorne koncerty zespołu BLENDERS oraz  znakomitego belgijskiego wokalisty DANZELA. Show 
Belga spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kilkutysięcznej publiczności.  

Niedzielne upalne popołudnie to prezentacje estradowe – najpierw Dorota Brzozowska (Mam 
Talent) i kabaret dla dzieci TWISTER w programie „Balonikowy zawrót głowy”. Trio WSCHODNIE 
KLIMATY zaprezentowało rosyjską i ukraińską muzykę biesiadną. Biesiadny klimat utrzymał jeden 
z najlepszych Polskich zespołów Disco-Polo - legendarny BAYER FULL. Kołyszący się widzowie w 
różnym wieku śpiewali największe przeboje od „małej blondyneczki” po „Bo wszyscy Polacy to jedna 
rodzina”.  

Wieczorną część koncertową rozpoczęli Dżej Dżej, Dżery, Piekny Roman i Skiba czyli BIG 
CYC. W prawie dwugodzinnym show usłyszeliśmy największe hity zespołu. 

Po krótkiej przerwie w orgii świateł na scenie pojawił się Robert Gawliński i zespół WILKI. Było 
klimatycznie, gorąco i to nie tylko za sprawą upalnej pogody, wielotysięczny tłum śpiewał razem z 
Robertem „Baśkę” i inne wielkie przeboje zespołu. 

Po bisach niebo rozświetliły fajerwerki oznajmiając, że XXXIV Dni Bielawy przeszły do historii. 
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W dniu 18 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie odbył się Regio-
nalny Konkurs Matematyczny Klas 
Trzecich pod hasłem ,,Łamigłówki 
Mądrej Główki” przygotowany i prze-
prowadzony przez nauczycielki Re-
natę Łuczyńską i Annę Janecką.

Celem konkursu było rozbu-
dzanie i rozwijanie zainteresowań 
matematycznych uczniów, wdraża-
nie do logicznego myślenia oraz roz-
wijanie umiejętności pracyz tekstem 
matematycznym.

W konkursie brało udział 18  
uczniów z 5 szkół podstawowych 
Bielawy i Pieszyc. Na początku 
mali matematycy musieli wykazać 
się sprawnym liczeniem, które wy-

konywali na czas. Kolejnym zada-
niem było rozwiązanie krzyżówki z 
hasłem. Ostatni etap to  test z za-
daniami, które były dobrane w taki 
sposób, aby ,,Mistrzowie” mogli wy-
kazać się wszechstronną wiedzą.

Okazało się, że matematyka 
nie ma tajemnic przed tymi, którzy 
się nią interesują. 

Zwycięzcami zostali w tym roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 
w Bielawie: I miejsce zdobył Dawid 
Witwicki , II miejsce Paweł Bagiński, 
III miejsce Julia Budziszewska.

Laureaci otrzymali dyplomy i  
nagrody, którymi były książki popu-
larno-naukowe, a wszyscy uczestni-
cy pamiątkowe dyplomy. 

Gratulujemy!!!

ZMAGANIA Z ,,KRÓLOWĄ NAUK”

SPRAWOZDANIE Z XI MISTRZOSTW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH BIELAWY W PŁYWANIU 

26 maja 2011 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie po raz jede-

nasty zorganizował na pływalni „AQUARIUS” MISTRZO-
STWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIELAWY W PŁYWA-
NIU. Dzieci z klas IV-VI bielawskich szkół podstawowych 
rywalizowały między sobą w 4 kategoriach wiekowych. W 
Kategorii I był bieg sztafetowy na dystansie 4 x 25m. sty-
lem dowolnym chłopców i dziewcząt. W kategorii II (2000), 
III (1999) oraz IV (1998) wyścigi odbywały się na dystansie 
50 metrów stylem grzbietowym i dowolnym. W zawodach 
wzięło udział 103 uczniów z 4 szkół podstawowych.

1/SZTAFETA DZIEWCZĄT 4 x 25M

SZKOŁA IMIĘ i NAZWISKO CZAS MIEJSCE

SP10

Karolina Jurczyk

01,07,86 I
Martyna Abram 
Joanna Bełtowska
Klaudia Staszyk

SP10

Natalia Rakiewicz   

01,10,20 II
Aleksandra Hołub
Paulina Gołębiowska
Natalia Słomian

SP7

Sandra Usik

01,24,81 III
Patrycja Czyżewska  
Aurelia Kneba
Karolina Rybarczuk

SP4

Aleksandra Frącek

01,26,76 IV
Weronika Podgórska
Dominika Małecka
Anna Jeżak

 Oliwia Siejk
 Marcela Wagiel   01,33,62 V
 Natalia Kuśnierz
SP7 Julia Zięba
 Karolina Chrzan
ZSS Katarzyna Krasińska 01,59,53 VI
 Olga Gulka   
 Zofia Baranek

Klaudia Szczeblewska
ZSS Aleksandra Mizerska 02,00,46 VII
 Gabriela Rusak  
 Katarzyna Kargul  

2/SZTAFETA CHŁOPCÓW 4 x 25M

SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO CZAS MIEJSCE

SP 7 

Bartek Mozur     

01,20,83 II
Bartek Paszkowski
Grzegorz Pogoda
Jakub Nowak
Sebastian Ślęzak   

01,29,49 III
Bartosz Granzow
Sebastian Moskwa
Adrian Zbozień

SP 4 

Damian Drzyzga

01,08,46 I
Jakub Bielski
Michał Mroczkowski
Michał Drzyzga

3/ STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT (UR. 2000)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Klaudia Staszyk SP 10 0,44,22
2 Joanna Bełtowska SP 10 0,44,54
3 Klaudia Mastalerz SP 10 0,44,74

4/STYL GRZBIETOWY/ 50M CHŁOPCÓW (UR. 2000)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Kacper Krasiński SP 10 0,38,72
2 Jakub Bielski SP 4 0,40,08
3 Damian Drzyzga SP 4 0,41,71

5/ STYL DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT ( UR. 2000 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS
1 Joanna Bełtowska SP 10 0,37,78
2 Klaudia Staszyk SP 10 0,39,61
3 Klaudia Mastalerz SP 10 0,40,04

6/STYL DOWOLNY/50M CHŁOPCÓW ( UR. 2000 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS
1 Jakub Bielski SP 4 0,33,84
2 Kacper Krasiński SP 10 0,34,56
3 Damian Drzyzga SP 4 0,40,40

7/ STYL GRZBIETOWY/ 50M DZIEWCZĄT ( UR. 1999)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS
1 Natalia Rakiewicz SP 10 0,39,90
2 Natalia Winiarska SP 10 0,44,05
3 Aleksandra Hołub SP 10 0,44,53

8/STYL GRZBIETOWY/ 50M CHŁOPCÓW (UR. 1999)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Michał Mroczkowski SP 4 0,39,91
2 Sebastian Ślęzak SP 7 0,40,13
3 Wojciech Kędziak SP 10 0,43,26

9/STYL DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT (UR. 1999)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Natalia Rakiewicz SP 10 0,36,79
2 Natalia Winiarska SP 10 0,38,82
3 Aleksandra Hołub SP 10 0,41,72

10/STYL DOWOLNY/ 50M CHŁOPCÓW (UR. 1999)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Michał Mroczkowski SP 4 0,33,97
2 Sebastian Ślęzak SP 7 0,34,64
3 Wojciech Kędziak SP 10 0,37,12

11/STYL GRZBIETOWY/ 50M DZIEWCZĄT (UR. 1998)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS
1 Hanna Wanszewicz SP 10 0,41,02
2 Natalia Słomian SP 10 0,41,30
3 Arleta Nita SP 10 0,42,97

12/STYL GRZBIETOWY/ 50M CHŁOPCÓW (UR. 1998)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 HUBERT PODWIŃSKI ZSS 0,38,34
2 Marcin Mieczkowski SP 10 0,38,42
3 Krzysztof Jędruchniewicz SP 4 0,48,66

13/STYL DOWOLNY/ 50M DZIEWCZĄT (UR. 1998)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Hanna Wanszewicz SP 10 0,34,87
2 Arleta Nita SP 10 0,35,24
3 Natalia Słomian SP 10 0,35,40

14/STYL DOWOLNY/ 50M CHŁOPCÓW (UR. 1998)

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS
1 Marcin Mieczkowski SP 10 0,30,66
2 Hubert Podwiński Z.S.S 0,32,39
3 Sebastian Moskwa SP 7 0,41,95

Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 1536 pkt.
2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi 1516 pkt.
3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi 666 pkt.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary. Wszystkim 
uczestnikom zawodów dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy. 

   OSiR w Bielawie
   Czesław Szewczyk
   zdjęcia Mariusz Tyrcha

Wolne miejsca na wczasy
Zarząd Rejonowy PZERiI w Bielawie posiada wolne miejsca na turnus 

wczasowy w Łazach k/Mielna w O.W.”UNIVERSAL” w terminie od 3 do 17 
września. Ośrodek położony 40 m od morza z własnym zejściem na plażę, 
komfortowy i bogato wyposażony. Zapisy i bliższe informacje można uzy-
skać w biurze Związku ul. Piastowska 2 (obok Labiryntu) we wtorki i czwart-
ki w godz. od 9.00 do 13.00 lub telefonicznie nr tel.694 987 329.

Ogłoszenie  Burmistrza Bielawy
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy bielawa wraz ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami/ zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały Nr IX/93/11 z dnia 
25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bielawa. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany stu-
dium. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 
dnia 11 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bie-
lawie, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt 
1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 ze zmianami/ zawiadamiam o przystąpieniu 
do  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/

wym. zmiany studium. Z niezbędną dokumentacją po-
wstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia 
zmiany studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bielawie, Referat Gospodarki Przestrzen-
nej pok. nr 18.  

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddzia-
ływania na środowisko do zmiany studium można składać w 
formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.
pl w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. do Burmistrza Biela-
wy. Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.
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W rozegra-
nym w sobotę 28 
maja meczu siód-
mej kolejki Pol-
skiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego I 
(PLFA I) drużyna 
Bielawa Owls na 

wyjeździe pokonała Lowlanders Bia-
łystok 39:8. Dla Owls było to trzecie 
zwycięstwo w sezonie. Białostoczanie 
przegrali po raz szósty.  

Mimo długiej i wyczerpującej po-
dróży na drugi koniec Polski, drużyna z 
Bielawy zagrała całe spotkanie na peł-
nych obrotach. Skromna, 6-punktowa 
zaliczka przed przerwą nie zapowiada-
ła dużych zdobyczy w trzeciej i czwar-
tej kwarcie. Po przerwie, sygnał do 
natarcia dał bielawianom intensywnie 
eksploatowany Benjamin Jones. Jego 
drugie i trzecie przyłożenie w spotka-
niu spowodowały to, że przyjezdni wy-
szli na 20-punktowe prowadzenie. 

W odpowiedzi gospodarze zdo-
byli touchdown po precyzyjnym poda-
niu Damiana Kołpaka. Jak się okazało 
później była to jedyna akcja punktowa 
białostoczan w sobotnim spotkaniu. 
Jeszcze przed zakończeniem przed-
ostatniej kwarty Sowy odpowiedziały 
trzecim przyłożeniem biegowym w tej 
części gry. Tym razem w pole punkto-
we piłkę wniósł Patryk Paluszak. 

Przed czwartą odsłoną gospo-
darze potrzebowali wykonać trzy akcje 
punktowe by wyjść na prowadzenie. 
Nadzieje Lowlanders bardzo szybko 
zaprzepaścił jednak skrzydłowy Owls 
Krzysztof Pawlaczek łapiąc celne po-
danie rozgrywającego Mateusza Mo-
rasza. Jeszcze przed ostatnim gwizd-
kiem quarterback gości ponownie 
popisał się precyzyjnym zagraniem, 
dzięki czemu ostatnie przyłożenie w 
meczu mógł celebrować Marcin Ko-
chanowski. 

W całym spotkaniu oba zespoły 
konstruowały swoje serie ofensywne 

wykorzystując głównie akcje biegowe. 
Obie drużyny popełniały jednak wiele 
prostych błędów, co skutkowało tym, 
że sędziowie wielokrotnie sięgali do 
swoich kieszeni po żółte flagi.

- Nasz atak zagrał dzisiaj bar-
dzo źle. Formacja obrony nie jest w 
stanie przebywać na murawie prak-
tycznie bez przerwy. Niepowodzenia 
ofensywne odbierały nam motywację - 
powiedział po meczu Rafał Bierć, pre-
zes Lowlanders Białystok. – Nie gramy 
obecnie na pierwszoligowym pozio-
mie. Przed nami ostatnie szanse na to 
by utrzymać się w lidze. Naszym nad-
rzędnym celem jest pokonanie Gór-
ników. Są w naszym zasięgu – dodał 
Bierć.

- Pierwsza połowa była w na-
szym wykonaniu bardzo chaotyczna. 
W trzeciej kwarcie nasza gra nabrała 
kształtów. Po zdobyciu kilku przyłożeń 
zaczęliśmy grać pewniej i już do końca 
spotkania kontrolowaliśmy jego prze-
bieg - skomentował spotkanie Przemy-
sław Klinger, prezes Bielawa Owls.

Wśród gospodarzy wyróżnił się Mi-
chał Maksimowicz, który grał we wszyst-
kich formacjach. W ataku popisywał się 
skutecznymi akcjami biegowymi. W obro-
nie występował zarówno w drugiej jak i 
trzeciej linii obrony. Dodatkowo pełnił funk-
cje kopacza i puntera.

W składzie Owls dobrze zagra-
li running backowie Benajmin Jones 
i Patryk Paluszak. Pierwszy z nich 
stwarzał olbrzymie problemy obronie 
białostoczan swoimi świetnymi biega-
mi, szczególnie przez środek. W całym 
meczu Jones zdobył trzy przyłożenia. 
Dobrze wspierał go Paluszak, który 
swoją grę ukoronował zdobyciem jed-
nego touchdownu.

Lowlanders Białystok – Bielawa 
Owls  8:39 (0:6, 0:0, 8:20, 0:13)

Zawody obejrzało 100 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, sta-

tystyki oraz relacje ze wszystkich spo-
tkań: www.plfa.pl

Sowy lepsze w meczu beniaminków  W przeddzień 20 rocznicy odej-
ścia na wieczną wartę harcmistrza 
Władysława Reniewickiego, harce-
rze i przyjaciele Hufca Ziemi Dzierżo-
niowskiej spotkali się by uczcić pamięć 
swojego bohatera. Radę Przyjaciół 
Harcerstwa reprezentował wicestaro-
sta dzierżoniowski Dariusz Kucharski. 
O godzinie 7.00 pod pomnikiem Pa-
pieża w Dzierżoniowie odbył się apel, 
na którym odczytano Rozkaz Spe-
cjalny Komendanta Hufca. Po ape-
lu, w świątyni pod wezwaniem Maryi 
Matki Kościoła wyświetlono krótki film 
o „Dziadku” przygotowany przez 12 
DH „Kosodrzewy” oraz przypomnia-
no zgromadzonym sylwetkę bohatera 
dzięki prezentacji przygotowanej przez 
8 HDCzB „Bugaje”. Po Mszy Św. w in-
tencji druha Władysława odśpiewano 
Modlitwę Harcerską. Następnie har-
cerska kolumna ze Sztandarem wyru-
szyła na Cmentarz Komunalny, by pod 
pomnikiem patrona oddać mu cześć. 
Każdy uczestnik Zbiórki zapalił dla 
Dziadka znicz. Wysłuchano gawędy 
druha Mariusza Moszyńskiego. W dro-
dze powrotnej zapalono także znicze 
pod pomnikami Sybiraków i pomordo-
wanych na wschodzie. 

Po powrocie do siedziby Hufca 
harcerze wzięli udział w krótkim bie-
gu z zadaniami. Przygotowany w Huf-
cu poczęstunek stał się okazją do roz-
mów międzypokoleniowych.

 sam. Agnieszka Wójtowicz
*****
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 Druhny i Druhowie! Przyjaciele 

Harcerstwa!
Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej 

już od 12 lat dumnie nosi imię harc-
mistrza Władysława Reniewickiego. 

Sztandar z jego imieniem ufundowała 
nam Rada Przyjaciół Harcerstwa Zie-
mi Dzierżoniowskiej w 1999 roku. Druh 
Władysław nie bez powodu nazywany 
był przez harcerzy „Dziadkiem”.

Dziadkowie kojarzą nam się z 
kimś, kogo podziwiamy, kochamy, kto 
jest naszym przyjacielem, towarzy-
szem harców i zabaw. „Dziadek” był 
zawsze pogodny, niósł chętną pomoc 
bliźnim, był człowiekiem ciepłym i od-
danym idei ruchu harcerskiego.

Zaczynał od przewodzenia gro-
madzie Wilcząt, potem drużynie har-
cerzy. 

Jeszcze przed II Wojną Świato-
wą, w wieku 22 lat został Komendantem 
Hufca w Szczuczynie. Już jako oficer 
rezerwy brał udział w wojnie obronnej 
1939 roku. Pod okupacją działał w Sza-
rych Szeregach, kierował Rojem „WIL-
KI”. Po wojnie los zaprowadził go do 

20 lat temu odszedł harcmistrz Władysław Reniewicki

Dzierżoniowa. Tu współuczestniczył w 
organizowaniu harcerstwa. Został Ko-
mendantem Hufca. Prowadzone przez 
niego drużyny należały do najlepszych 
w Hufcu. W 1981 roku został kawale-
rem Orderu Uśmiechu. Wśród licznych 
odznaczeń, to cenił sobie najbardziej.

Wiadomość o jego odejściu tra-
fiła 20 lat temu do harcerzy przebywa-
jących na Rajdzie Hufca w Karłowie. 
Dziś spotykamy się na Zbiórce Hufca, 
by wspominać druha Władysława w 
gronie harcerskiej rodziny.

Pozostał po nim ślad w sercach 
harcerskich pokoleń. Oddajemy mu 
cześć pod pomnikiem na Cmentarzu Ko-
munalnym. Nosimy jego imię na plakiet-
kach i sztandarze. Dziadek, choć odszedł, 
czuwa nad nami. I my też czuwajmy!

 phm. Sławomir Dudziński 
Komendant Hufca 
Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP

W miesiącach kwiecień – maj 
młodzież z grup wychowawczych na-
szego Ośrodka uczestniczyła w pro-
jekcie „Przyjazne 4 łapy”. Opracowany 
projekt dotyczył działalności w sferze 
wychowawczej dydaktycznej jak i tera-
peutycznej. 

Od lat wiadomo, że dogoterapia 
(kynoterapia) przynosi rezultaty w pra-
cy z dziećmi i młodzieżą jako forma 
wspierająca inne terapie. Dodaje odwa-
gi, jest przyjemna i zwiększa motywację 
do działania. Dzięki współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Dzierżoniowie 
oraz z Fundacją Tacy Sami Centrum 
Wspierania Rozwoju we Wrocławiu mo-
gliśmy uczestniczyć w ciekawych zaję-
ciach w charakterze SP czyli spotkań 
z psem. Zespoły terapeutyczne które 
wzięły udział w zajęciach to: Magdale-
na Borzestowska i Niko (Golden Retrie-
ver), Mirosława Borowiec wraz z Estą 
i Defą (Golden Retriever), Małgorzata 
Wiśniowska i Montana (Hovawart).

Tematyką spotkań było: 
„Bezpieczne postawy jak postę-

pować z psem” - poznanie historii psa 
i jego budowy, porównanie z budową 
ciała człowieka. Nauka bezpiecznego 
zachowania w towarzystwie psa, - sy-
gnały uspokajające i grożące. Nauka 
pielęgnacji psa.

„Psy zgubione i znalezione – po-
ruszony został temat schronisk. W tym 
celu za zgodą rodziców odwiedziliśmy 
Schronisko „Azyl” w Dzierżoniowie. 

„Weterynarz – po co do lekarza”. 
Podczas zajęć zaprowadziliśmy na-
szego pupila Niko do gabinetu wetery-
narii w Bielawie „Podaj Łapę”. 

Kolejne spotkanie, które połą-
czyło w sobie dwa tematy. Pierwszy 
temat to „Poznanie ras psów i ich użyt-
kowości – psie profesje”, a drugi „Pies 
w bajce i w filmie”

Spotkanie które zakończyło 
nasz projekt: „Pies na wystawie – po-
kaz psich sztuczek”.

Każde zajęcia miały na celu 
poruszenie bloków: zmysłu, słuchu, 
mowy, ruchowego. Poza częścią wy-
kładową i opowieściami, każdemu 
spotkaniu towarzyszyła dobra zaba-
wa, przyjazny kontakt z psem i zajęcia 
praktyczne pobudzające nasze zmysły 
i przede wszystkim ucząca współpracy 
i wzajemnego szacunku.

Atmosfera podczas zajęć była 
niezwykle przyjazna i sympatyczna. 
Niektórzy wychowankowie właśnie 
podczas tych zajęć pokazali nam swoje 
umiejętności, śmiałość i pewność  wy-
kazali się odwagą, pokonywali swoje 
lęki, a przede wszystkim świetnie się 
bawili. Emocje towarzyszące zajęciom 
pokazały nam, iż projekt był trafnym 
wyborem. Na koniec każdy uczest-
nik otrzymał certyfikat udziału w pro-
jekcie. Najtrudniej było rozstać się z 
czworonogami, które dostarczyły dzie-
ciom najwięcej wrażeń. Dziękujemy 
Starostwu Powiatowemu w Dzierżo-
niowie, specjalnemu Ośrodkowi Szkol-
no – Wychowawczemu w Bielawie za 
pomoc w organizacji projektu. Fundacji 
Tacy Sami Centrum Wspierania Roz-
woju we Wrocławiu za czynny udział i 
ogromne zaangażowanie, Schronisku 
„Azyl” w Dzierżoniowie oraz p. Beacie 
Dziurzyńskiej z gabinetu weterynarii 
„Podaj Łapę” w Bielawie za miłe przy-
jęcie, ciekawe opowieści i uśmiech,  
i oczywiście naszym kochanym czwo-
ronożnym pupilom za wytrwałość, cier-
pliwość, miły dotyk i machanie ogonem.

Projekt „Przyjazne 4 łapy”

W y c h o -
wankowie Do-
mów Dziecka, 
nie mają w ży-
ciu łatwo. Po-
zbawieni są 
ostoi, jaką jest 
rodzina, która 

może podać pomocną dłoń. Dlatego 
Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy z Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie 26 czerwca 2009 
roku podczas obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków Cechu postanowili 
Uchwałą nr 5/2009 objąć patronat nad 
wychowankami Domu Dziecka w Pie-
szycach. Tą inicjatywą, chociaż w ma-
łym stopniu pragną zastąpić rodzinę 
osamotnionym młodym ludziom. Pla-
nem rzemieślników jest tworzenie god-
nych warunków mieszkaniowych dla 
jednego wychowanka Domu Dziecka z 
naszego terenu w ciągu roku, aby uła-
twić mu start w dorosłe życie.

Od podjęcia Uchwały, tj. od 2009 
roku pozyskujemy od Urzędu Miasta w 
Bielawie lokale mieszkaniowe do re-
montu. W roku ubiegłym udało się nam 
pozyskać aż dwa takie mieszkania. Bie-
lawscy rzemieślnicy, bezpłatnie przy-
stosowali obiekty do użytku, a ucznio-
wie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
CRRiMP w Bielawie, wykonując prace 
remontowe, zdawali egzaminy czelad-

nicze. Dzięki tej inicjatywie, dwóch wy-
chowanków Domu Dziecka – Sylwia 
Szulc oraz Szymon Ochman, otrzymało 
5 czerwca 2011 roku podczas obcho-
dów Dni Bielawy klucze do własnego 
mieszkania. Symboliczne klucze z na-
pisem: „„Żyć to znaczy pomagać innym. 
Trzeba się troszczyć o cudze szczę-
ście, by samemu być szczęśliwym” 
Sylwii i Szymonowi wręczyli: Starszy 
Cechu, inicjator całej akcji Kazimierz 
Rachowiecki, Zastępca Burmistrza Bie-
lawy Mariusz Pach, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, 
Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierz-
bicka oraz Dyrektor ZSZ CRRiMP Ma-
ria Tomsia.

Rzemieślnicy i przedsiębiorcy dla wychowanków Domu Dziecka
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości w Bielawie, zgodnie z 
tradycją, co roku właśnie w ten sposób za-
mierza spełnić marzenie młodego człowieka, 
którego dzieciństwo nie zawsze było szczę-
śliwe i dać mu nadzieję na lepsze jutro. 

Naszą inicjatywę traktujemy, jako 
bezinteresowną pomoc drugiemu czło-
wiekowi. Jest to przykład dobrej współ-
pracy bielawskich rzemieślników i przed-
siębiorców z Władzami Miasta Bielawa. 
Uważamy, że tę inicjatywę należy promo-
wać i wspierać w Naszych Kręgach, po-
nieważ tak niewiele trzeba, żeby podać 
drugiemu człowiekowi pomocną dłoń.

 Katarzyna Wierzbicka
 Dyrektor Biura Cechu
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Uroczysta promocja rocznika 
bielawskiego „Bibliotheca Bielavia-
na”, obejmująca wydarzenia spo-
łeczno-kulturalne  za 2010 rok, od-
była się 6 czerwca 2011roku o godz. 
17.00 w Teatrze Robotniczym Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Bielawie przy ul. Piastowskiej 19.  
Jest to drugi rocznik wydany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Bie-
lawie i Oficynę Wydawniczą ATUT – 
Wrocławskie Wydawnictwo Oświa-
towe. 

Recenzentem rocznika jest 
prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a 
zespół redakcyjny tworzą: Jan Gła-
dysz - dyrektor MOKiS-u w Bielawie, 
Jadwiga Horanin - dyrektor Miejsko 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Dzierżoniowie, Jadwiga Mariolla Jo-
nas - polonistka i radna Rady Miej-
skiej Bielawy, Barbara Lesiewicz 
- redaktor naczelny „Wiadomości 
Bielawskich”, Aneta Pudło - dzienni-
karka „Tygodnika Dzierżoniowskie-
go”, Jadwiga Stępień - polonistka i 
korektorka publikacji regionalnych. 
Redaktorem naczelnym jest dr Rafał 
Brzeziński - dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Bielawie. Rocznik 
składa się z 11 działów i ok. 70 arty-
kułów, zawiera 535 stron.  Nad rocz-
nikiem pracowało 60 autorów, 3 ko-
rektorów: Aleksandra Orda, Jadwiga 
Stępień i Urszula Ubych. Większość 
zdjęć jest autorstwa bielawskiego 

fotografika Tomasza Płonki, który na 
stałe współpracuje z bielawską bi-
blioteką. 

Uroczystość rozpoczęła się 
występem zespołu Erato pod kierun-
kiem Elżbiety Zachowskiej. Całość 
prowadzili Urszula Ubych i dr Rafał 
Brzeziński.  Podczas promocji go-
ście obejrzeli film z działalności kul-
turalnej bielawskiej biblioteki. Pro-
wadzący przedstawili autorów i ich 
artykuły. Wszyscy zostali zaprosze-

Miejska Biblioteka Publiczna
Promocja  rocznika bielawskiego „Bibliotheca Bielaviana”

ni do wspólnego zdjęcia, a redaktor 
naczelny wręczał pamiątkowe rocz-
niki z wpisem „Uroczysta promocja, 
Bielawa  6 06 2011 r.”.  Po pre-
zentacji rocznika i autorów, głos 
zabrali Leszek Stróżyk - przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy i wi-
ceburmistrz Bielawy Mariusz Pach. 
Przewodniczący i redaktor naczelny 
wręczyli pamiątkowe roczniki także 
radnym Rady Miejskiej Bielawy.  

  B.Lesiewicz  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie po raz je-
denasty zorganizował na pływalni „AQUARIUS” MI-
STRZOSTWA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH BIELAWY W 
PŁYWANIU. Młodzież z klas I-III bielawskich gimnazjów 
rywalizowała między sobą w 3 kategoriach wiekowych. 
W Kategorii I był bieg sztafetowy na dystansie 4 x 50 
m. stylem dowolnym chłopców i dziewcząt. W katego-
rii II(1995), III(1996) oraz IV(1997) wyścigi odbywały się 
na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. W zawodach 
wzięło udział 50 uczniów z 5 szkół gimnazjalnych Bie-
lawy.
1/ STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT ( UR. 1997 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS

1 Diana Boczkowska GIM 2 0,33,17

2 Zuzanna Mielniczuk GIM 2 0,33,84

3 Julia Gorlicka GIM 2 0,35,21

2/ STYL DOWOLNY/ 50 M CHŁOPCÓW ( UR. 1997 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA CZAS

1 Bartosz Rudzki GIM 2 0,30,60

2 Patryk Guk GIM 5 0,31,28

3 Maksymilian Chabiński GIM 2 0,32,70

3/ STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT ( UR. 1996 )

MIEJSCE NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA CZAS

1 Kinga Gałka GIM 2 0,34,15

2 Adrianna Granzow GIM 1 0,41,50

4/ STYL DOWOLNY/ 50 M CHŁOPCÓW ( UR. 1996 )

MIEJSCE NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA CZAS

1 Tomasz Jędruchniewicz GIM5 0,32,86

2 Maciej Fedorowicz Z.S.P. 0,33,08

3 Tymoteusz Łopaczyk GIM 1 0,36,47

5/ STYL DOWOLNY/ 50 M DZIEWCZĄT ( UR. 1995 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS

1 Anita Śmieja GIM 2 0,32,73

2 Paulina Siejk GIM 1 0,38,52

3 Natalia Stankiewicz GIM 5 0,42,72

6/ STYL DOWOLNY/ 50 M CHŁOPCÓW ( UR. 1995 )

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO  SZKOŁA CZAS

1 Damian Tubek GIM 5 0,29,03

2 Maciej Wieczorek GIM 3 0,29,94

3 Quentin Newton GIM 5 0,30,26

7/STYL ZMIENNY/SZTAFETA DZIEWCZĄT 4x50M

SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO CZAS MIEJSCE

 Diana Boczkowska   

GIM 2 Anita Śmieja 02,33,29 I

 Julia Gorlicka   

 Kinga Gałka   

GIM 5

Angelika Szczakowska

03,41,02 II
Martyna Walaszczyk

Natalia Stankiewicz

Paulina Mazur

 Zuzanna Mielniczuk   

GIM 2 Nikola Krawczyk 03,41,18 III

 Natalia Bajak   

 Agnieszka Trawniczek   

K 8/STYL ZMIENNY/SZTAFETA CHŁOPCÓW 4x50M

SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO CZAS MIEJSCE

 Qentin Newton   

GIM 5 Patryk Guk 02,30,81 I

 Damian Tubek   

 Tomasz Jędruchniewicz   

 Bartosz Horbaczyk   

GIM 2 Aleksander Flis 02,31,65 II

 Bartosz Rudzki   

 Maksym Chabiński   

GIM 3 

Maciej Wieczorek

02,37,43 III
Mateusz Ruszkowski

Jacek Kocik

Piotr Senyszyn

Klasyfikacja drużynowa
XI MISTRZOSTW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

BIELAWY W PŁYWANIU

1 miejsce Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 
1536 pkt.

2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi 1516 pkt.

3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi 666 pkt.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary. Wszyst-
kim uczestnikom zawodów dziękujemy, zwycięzcom 
gratulujemy. 

   OSiR w Bielawie
   Czesław Szewczyk

SPRAWOZDANIE Z XI MISTRZOSTW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
BIELAWY W PŁYWANIU 27.05.2011r

W dniach 27-28 maja w Toruniu 
odbyły się Mistrzostwa Polski junio-
rów w wielobojach. Nasz klub repre-
zentował Damian Tomalik w 10-boju. 
Damian swój start zaliczył do bardzo 
udanych. Zajął 4-te miejsce w gronie 
najlepszych juniorów w Polsce. Uzy-
skał w 10-boju 6244 punkty co jest 
nowym rekordem powiatu dzierżo-
niowskiego. W poszczególnych kon-
kurencjach wielobojowych uzyskał aż 
7-em rekordów życiowych. W 8-mej 
konkurencji 10-boju, skoku o tyczce, 
uzyskał 4.10 m. Ten wyniki to także 
rekord powiatu. Damian za rok pozo-
staje w tej samej kategorii wiekowej i 
liczymy, że jego miejsca będą jeszcze 
wyższe.

*****
Podczas biegu na 3 km rozgry-

wanym w czeskiej Opavie Paulina Sa-
rat uzyskała 10:30.68 min i wygrała 
bieg

*****
15 maja uczestniczyliśmy w 

mityngu lekkoatletycznym zatytuło-
wanym „Dzień płotkarza, miotacza, 
skoczka i biegacza”. Zawody były bar-
dzo udane i pełne nowych rekordów 
życiowych. Tym razem jako pierw-
sza wystartowała Paulina Sarat, któ-
ra w biegu na 5000m uzyskała czas 
18:05,14. Wynik ten to nowy rekord 
życiowy i rekord powiatu i tym samym 
zawodniczka zrobiła minimum upraw-
niające do startu w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w biegu na 5000m. 
Adrian Świerczyński startował w biegu 
na 100m, 200m oraz rzucał oszcze-
pem. Kolejno uzyskał następujące 
wyniki: 100m - 12.04, 200m - 24.54 
(rekord życiowy) i oszczep - 34.31m 
(również rekord życiowy). Z kolei Pa-
tryk Szeliga startował w dwóch kon-
kurencjach technicznych: pchnięciu 
kulą i rzucie dyskiem. Patryk 5 kg kulę 
pchnął na odległość 8.61m i tym sa-
mym ustanowił swój nowy rekord ży-
ciowy. Wynik w rzucie dyskiem (1kg) to 
31.13m. Warto podkreślić, że rzuty na 
odległość około 35m były minimalnie 
spalone. W takich samych konkuren-
cjach jak Patryk wystartowała Basia 
Dawiskiba, która kulą (4kg) pchnęła 
na odległość 7.19m, a dyskiem rzu-
ciła 20.75m. Nasza zawodniczka w 
obydwu konkurencjach ustanowiła 
nowe rekordy życiowe. Kolejny bieg 
został rozegrany na dystansie 400m, 
w którym uczestniczyła Marta Cho-
lewa. Czas Marty to 69.49. Na 800m 
startowała Monika Wiatrak i czasem 
2:45.08 poprawiła swój dotychcza-
sowy rekord życiowy. Na tym samym 
dystansie rywalizował najmłodszy za-
wodnik z naszej grupy - Adrian Górny i 
uzyskał czas 2:56.94. W skoku o tycz-
ce standardowo uczestniczyła Milena 
Zając, która przeskoczyła poprzeczkę 
zawieszoną na wysokości 2.15m. Wy-

nik ten to nowy rekord życiowy Mile-
ny. W tej samej konkurencji startował 
również Piotrek Prokop, który uzyskał 
wynik 2.75m. Piotrek startował rów-
nież w skoku w dal, a uzyskany przez 
niego wynik to 5.19m. Z kolei oszcze-
pem rzucił na odległość 31.71m. W 
skoku wzwyż startowały Justyna Rak 
oraz Marta Bogacka. Justyna popra-
wiła swój dotychczasowy rekord życio-
wy wynikiem 1.35m, a Marta pokonała 
wysokość 1.30m. W pchnięciu kulą ju-
niorów (6kg) nasz klub reprezentował 
Marcin Baran. Wynik naszego zawod-
nika to 15.79m i tym samym nowy re-
kord życiowy. Marcin rzucał również 
dyskiem (1.75kg), który poleciał na 
odległość 44.70m. W konkurencjach 
technicznych startował również Da-
mian Tomalik. Wynik Damiana w skoku 
wzwyż to 1.85m, a w rzucie dyskiem 
(1.75kg) 29.93m. Nasi zawodnicy łącz-
nie ustanowili 10 nowych rekordów ży-
ciowych!

*****
Pod koniec maja w Zgorzelcu 

odbyły się Mistrzostwa województwa 
młodzików w lekkiej atletyce. ULKS 
Muflon Bielawa zdobył na nich 6 me-
dali, a wliczając mistrzostwa w wielo-
bojach z końca kwietnia, aż 8 medali. 
Milena Zając zajęła drugie miejsce w 
skoku o tyczce – 2.20 m. Adrian Nie-
wiadomski zdobył srebrny medal w 
skoku wzwyż wynikiem 165 cm. Piotr 
Prokop był trzeci w skoku o tyczce z 
wynikiem 2.80 m. Adrian Świerczyński 
zdobył brązowy medal w biegu na 300 
metrów z czasem 38.70 s i był czwar-
ty w biegu na 100 metrów z czasem 
11.95. Monika Wiatrak zdobyła trzecie 
miejsce w chodzie na 3 km. Brązowy 
medal zdobyła również sztafeta chłop-
ców 4x100 metrów z czasem 48.73 s 
w składzie: Adrian Niewiadomski, Ad-
rian Świerczyński, Piotr Prokop, Michał 
Karaś. Michał Karaś zajął indywidual-
nie 6-te miejsce w biegu na 110 przez 
płotki i był 5-ty w skoku o tyczce. Mar-
ta Cholewa uzyskała w biegu na 600 
metrów czas 1:50.97 min i zajęła 12-
te miejsce. Patryk Szeliga zajął 14-
te miejsce w pchnięciu kulą i 11-te w 
rzucie dyskiem. Startujący na tych za-
wodach w kategorii juniora Marcin Ba-
ran ustanowił dwa rekordy powiatu. W 
pchnięciu kula 6 kg uzyskał 16.99 m, 
a w rzucie dyskiem 49.91 m. Te wyniki 
pozwalają Marcinowi realnie myśleć o 
miejscach w czołowej ósemce na mi-
strzostwach Polski pod koniec czerw-
ca w Toruniu.

*****
Europejskie Biegi Uliczne- Bole-

sławiec
22 maja w Europejskim Biegu 

Ulicznym, na dystansie około 10 km 
uczestniczyła Paulina Sarat. Z czasem 
38:21 wygrała w swojej kategorii wieko-
wej, a w kategorii OPEN była trzecia. 

Bardzo udane starty ULKS Muflon Bielawa – 
mistrzostwa Polski i województwa

Radosny Dzień Dziecka
1 czerwca w naszej szkole (Niepublicznym Gimnazjum Przysposabiają-

cym do Pracy OHP i Szkole Wielozawodowej w Bielawie) przebiegał zupełnie 
inaczej niż zwykle. Zamiast poważnych lekcji przedmiotowych odbywały się gry i 
zabawy edukacyjne obmyślone przez pedagoga i nauczycieli z uczniami. Dzień 
rozpoczęliśmy od podsumowania „Konkursu na najciekawsze wspomnienie z 
wycieczki do Krakowa – Wieliczki -Oświęcimia”. Nagrodzeni autorzy zaprezen-
towali swe prace: Klaudia Błacha (uczennica I klasy Szkoły Wielozawodowej),  
zdobywczyni I miejsca przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą różne 
sytuacje z wycieczki na poważnie i na wesoło.  Mieliśmy okazję wysłuchać tak-
że relacji uczennicy Danieli Armaty (uczennica I klasy Szkoły Wielozawodowej), 
która w zabawny sposób opisała przebieg wycieczki, zajmując w konkursie III 
miejsce. II miejsce zdobył Marek Błacha (uczeń III klasy Niepublicznego Gimna-
zjum), za wykonanie albumu zawierającego najciekawsze zdjęcia. Wymienieni 
uczniowie zostali nagrodzeni przez  Dyrektora szkoły p. Darią Michalską, co wy-
wołało ich wielką radość. 

Kolejnym punktem programu był „Konkurs wiedzy o zdrowiu”, w którym 
uczestniczyli wytypowani przedstawiciele wszystkich klas. Uczniowie wykazali 
się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, chorób cywilizacyjnych XXI wieku, 
problematyki uzależnień oraz szeroko rozumianej profilaktyki.  I miejsce zajęły 
uczennice klasy III gimnazjum (Karolina Janik, Klaudia Jackiewicz) wykazując 
się najlepszą znajomością tematyki. II miejsce zajęli ex equo uczniowie klasy I 
wielozawodowej - Klaudia Błacha , Daniela Armata oraz klasy II wielozawodo-
wej - Wioletta Chorążkiewicz, Marta Klaczyńska.  III miejsce reprezentanci  kla-
sy I gimnazjum - Marcin Koziak, Bartosz Jastrzembski, IV miejsce Patryk Sad-
kowski, Tomasz Rynkowski - uczniowie klasy II gimnazjum. 

Ważnym punktem dnia był udział młodzieży w mini-szkolnym pokazie 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonym pod czujnym 
okiem specjalistki z firmy An-Medical Mariusz Malinowski  z Bielawy. Uczniowie 
skupili swoją uwagę na czynnościach wykonywanych przy fantomie i na infor-
macjach przekazywanych podczas wykładu. 

Dzień Dziecka przeplatany był także grami i zabawami sportowymi, przy-
gotowanymi przez nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki temu młodzież 
mogła „ spalić” kaloryczny i słodki poczęstunek ufundowany przez dyrektor 
szkoły p. Darię Michalską. Ten wyjątkowo udany i atrakcyjny dzień zakończy-
liśmy wspólnym zdjęciem na tle wielkiego i dającego niepowtarzalny efekt - 
kredowego logo szkoły. Efektowna praca plastyczna stworzona została przez 
uczniów: Wojtka Bieleckiego, Marcina Kasprzyckiego, Sebastiana Lepę, Laurę 
Golańską, Monikę Tomallę i Karolinę Janik pod kierunkiem p. Róży Zięby – wy-
chowawczyni z Hufca Pracy w Bielawie, pozostawiła trwały ślad na terenie na-
szej placówki, który miejmy nadzieję, dostrzegą liczni Bielawianie i goście od-
wiedzający nasze miasto. 

Było wesoło i kolorowo, tak jak dla każdego dziecka codziennie powinno być!
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W sobotę 21 maja w hali Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Bielawie odbył 
się Turniej Sportów Walki Submis-
sion Fight. W zawodach uczestni-
czyło 100 zawodników z całej Polski 
z takich miast jak: Wrocław, Warsza-
wa, Łódź, Szczecin, Rzeszów, Opo-
le, Zielona Góra, Stargard Szcze-
ciński, Jelenia Góra, Racibórz oraz 
z lokalnych miejscowości: Świdnica, 
Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa. Sę-
dzią głównym zawodów był posia-
dacz czarnego pasa w brazylijskim 
jiu-jitsu oraz w judo Pan Mariusz 
Linke ze Szczecina. Zawody jak na 
pierwszą edycję cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem wśród kibiców 
którzy w licznym gronie przyszli po-
dziwiać umiejętności zawodników. 
Najlepiej z lokalnych zawodników 
wypadł Bartłomiej Grabowski (Bie-
lawianka Bielawa ) który zdobył I 
miejsce w kat. – 60kg  W tej samej 
kategorii wagowej III miejsce zdobył 
Sebastian Pigłowski, a IV - Szy-
mon Kiejda - obaj (JUNIOR Dzier-
żoniów). VI miejsce w kat. - 76kg 
zdobył Łukasz Łakomski. W kat. 
OPEN najlepiej z reprezentantów z 
naszego powiatu spisał się Łukasz 
Łakomski, który zdobył V miejsce 
w klasyfikacji końcowej. Oficjalne-
go otwarcia turnieju dokonał zastęp-
ca Burmistrza Miasta Bielawa Pan 
Mariusz Pach. Najlepszym zawod-
nikiem zawodów został Livio Vic-

tioriano Forca Brawa Opole Gold 
Team, który wygrał kat. -84kg oraz 
kat. OPEN.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny, że w takim małym mieście jakim 
jest Bielawa udało się nam wspólnie 
zorganizować takie zawody. Myślę 
że turniej stał na wysokim poziomie 
sportowym o czym świadczą promo-
cje na wyższe pasy po zakończeniu 
walk. Ze swoich podopiecznych je-
stem zadowolony choć kilku zawod-
ników przed samym startem doznało 
kontuzji. Jeśli chodzi o samą organi-
zację oraz przebieg zawodów myślę 
że nikt nie powinien mieć zastrze-
żeń. Moja ciężka praca została rów-
nież dostrzeżona dzień wcześniej 
podczas seminarium z Mariuszem 
„Manolo” Linke, gdzie z rąk swoje-
go opiekuna otrzymałem purpuro-
wy pas w brazylijskim jiu-jitsu. Pro-
mocję za wyniki sportowe na wyższy 
pas „niebieski”  otrzymali Bartłomiej 
Grabowski, Radosław Majewski, 
Piotr Beśka oraz Sławomir Gra-
bowski. 

Wielkie podziękowania za po-
moc przy organizacji turnieju należą 
się dla Burmistrza Miasta Bielawa 
Pana Ryszarda Dźwiniela, zastęp-
cy Burmistrza Miasta Bielawa Pana 
Mariusza Pacha, Dyrektora Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bielawie 
Pana Czesława Szewczyka oraz 
Prezesa oraz Vice prezesa Zapaśni-

Submission Fight za nami !

czego klubu Sportowego Bielawian-
ka Pana Kazimierza Rachowiec-
kiego i Pana Jacka Zamirskiego 
– powiedział Norbert Warchoł.

*****
WYNIKI ZAWODÓW SUB-

MISSION FIGHT
21.05.2011r.
Kategoria: - 60 kg
I miejsce - Bartłomiej Grabow-

ski ( Bielawianka Bielawa )
II miejsce - Bartosz Grzybek ( 

Forca Brawa Opole Gold Team )
III miejsce - Sebastian Pigłow-

ski ( Junior Dzierżoniów ) 
Kategoria: - 68 kg
I miejsce - Tomasz Rasek ( 

Forca Brawa Opole Gold Team )
II miejsce - Tomasz Stawik ( 

Strzelec Gold Team )
III miejsce - Łukasz Borowski ( 

Sqra Gold Team )
Kategoria - 76 kg
I miejsce - Sebastian Walko-

wiak ( Forca Brawa Gold Team )
II miejsce - Sebastian Jarzęb-

ski ( Drysdale Jiu Jitsu ) 
III miejsce - Adam Grzelak ( 

Drysdale Jiu Jitsu )
Kategoria: - 84 kg
I miejsce - Livio Victoriano ( 

Forca Brawa Opole Gold Team )
II miejsce - Tomasz Gołębiow-

ski ( Strzelec Gold Team )
III miejsce - Łukasz Baran ( Boi 

Team Wrocław ) 
Kategoria: - 90 kg
I miejsce - Marcin Nowakowski 

( Grappler Wałbrzych )
II miejsce - Mateusz Bubin ( 

Rio Grappling Jelenia Góra )
III miejsce - Cezary Lubina ( 

Boi Team Wrocław )
Kategoria: + 90 kg
I miejsce - Przemysław Gra-

bowski ( Forca Brawa Opole Gold 
Team )

II miejsce - Piotr Rutkowski ( 
CFC Zielona Góra )

III miejsce - Rafał Parzonka ( 
Strefa Walki Jelenia Góra ) 

Kategoria: Open 
I miejsce - Livio Victoriano ( 

Forca Brawa Opole Gold Team ) 
II miejsce - Łukasz Szymecki ( 

Forca Brawa Opole Gold Team ) 
III miejsce - Maksymilian Ku-

biak ( Forca Brawa Opole Gold 
Team )

31 maja zajrzeli do działu 
dziecięco-młodzieżowego Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bielawie uczniowie z kl. II SP nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi wraz 
z wychowawczynią Renatą Dy-
szewską. Podczas prawie dwugo-
dzinnego spotkania nikt nie nudził 
się. Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
wprowadziła dzieci w odpowiedni 
klimat dla przekazania kilku istot-
nych informacji dotyczących ko-
rzystania z księgozbioru naszej 
biblioteki i rozpoznawania typu 
książek. Każde miejsce w bibliote-
ce jest wykorzystane na promocję 
ciekawych pozycji. Na regałach 
ustawione są serie i znani autorzy, 
na stojaczku książki poznawcze z 
różnych dziedzin, czerwony stoli-
czek służy wyłącznie maluchom, a 
na biurku wystawiane są nowości 
i nagradzane książki z literatury 
dziecięcej. 

Tematem spotkania był świat 
owadów. Uczniowie zostali podzie-
leni na trzy grupy: komary, muchy, 
pszczoły. Praca w grupach pole-
gała na szybkich i zdecydowanych 
odpowiedziach w zadawanych py-
taniach. Uczestnicy zaskoczeni 
zostali ilustracją przedstawiającą, 
jak później okazało się, muchę. 
Rysowali postać muchy, szukali w 
książkach o owadach ciekawostek 
o muchach. Mucha jest jednym z 
najbardziej rozpowszechnionych 
owadów na świecie. To prawdzi-
wa akrobatka, zwisa w powietrzu, 

leci do tyłu, a nawet ląduje do góry 
nogami. Dzieci zapamiętały: Jak 
duża jest mucha? Najmniejsza 
ma 1 mm, największa nawet 7 cm. 
Wymieniały, że mucha lubi słodkie 
soki, dlatego często siada na sło-
dyczach. Zagląda do śmietnika i 
może być przyczyną powstawania 
wielu chorób. Muchy są w pewnym 
stopniu pożyteczne, zapylają kwia-
ty oraz żywią się padliną i odpada-
mi, zmniejszając zanieczyszczenie 
środowiska.

W drugiej części spotkania bi-
bliotekarka Jolanta Pawlak przed-
stawiła literacki portret muchy. W 
zabawnym wierszyku autorstwa 
znanego polskiego aktora i satyryka 
Tadeusz Rossa mama mucha opo-
wiadała „bzyku bzyku, bzyku bzy-
ku, siedział potwór przy stoliku, miał 
ogromnie wielkie uszy oraz brzuch, 
wcale nie muszy. Nos miał długi, ja-
kiś. taaaki, a na głowie ciemne krza-
ki, zaś na sobie, niesłychanie bardzo 
dziwne miał ubranie” (mowa oczywi-
ście o człowieku). Na zakończenie 
dzieci wysłuchały rozdziału pod ty-
tułem „Gucio nocuje w pałacu lilio-
wym” pochodzącego z książki Zofii 

DRUGOKLASIŚCI wśród KSIĄŻEK

IV Ogólnopolski Bieg „Szlakiem Powstania Tkaczy Śląskich”

W sobotę 4 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie był or-
ganizatorem IV Ogólnopolskiego Biegu „Szlakiem Powstania Tkaczy 
Śląskich”.

Celem imprezy było propagowanie wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych biegania, jako najprostszej i najskuteczniejszej formy aktywności 
ruchowej. Zawodnicy mieli do pokonania trasę  z OW Sudety - Pieszyce 
(stadion) - OW Sudety, o  dł. 10 km. Przyjechali do nas zawodnicy m.in. 
z Warszawy, Gdańska, Wałbrzycha, Świdnicy i Częstochowy. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał z-ca burmistrza miasta Bielawa Mariusz Pach. 

Zwycięzcą IV Ogólnopolskiego Biegu „Szlakiem Powstania Tka-
czy Śląskich” został Radosław Dydycz z KS Team Run Gdańsk. Ser-
decznie gratulujemy. Wśród mężczyzn najstarszym uczestnikiem biegu był 
Pan Czesław Marciak z klubu Dęby Wałbrzych, a najstarszą zawodniczką 
była Pani Zofia Kot z Bielawy. W kategorii Open zawodnicy otrzymali na-
grody pieniężne, a zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych medale 
oraz nagrody rzeczowe. Po zakończeniu biegu organizator przewidział miłą 
niespodziankę w postaci wspólnego grillowania.  Wszystkim zawodnikom 
życzymy wiele zdrowia i dalszych sukcesów sportowych. 

 Serdecznie zapraszamy na kolejne biegi w Bielawie.

Wyniki:
OPEN MĘŻCZYŹNI
Radosław Dydycz   KS Team Run Gdańsk.
Michał Koszewski  LKS Ostromeckomontrial Team Boguszów Gor-
ce.
Bogdan Jarosz  Wrocław

OPEN KOBIETY:
Elżbieta Jarosz  PAO QUEST JELCZ LASKOWICE Wrocław
Joanna Trawniczek  Bielawa
Katarzyna Kuś   Twardogóra

KOBIETY:
K16
Agnieszka Trawniczek Bielawa
K20
1. Katarzyna Kuś  Twardogóra
K30
1. Joanna Trawniczek Bielawa
2. Agnieszka Jankowicz Temmpo Wałbrzych
3. Renata Sieradzka Polska Biega Świdnica
K40
1. Elżbieta Jarosz  PAO QUEST JELCZ LASKOWICE
2. Bożena Morawska Świdnica
K50
1. Zofia Kot  Bielawa

MĘŻCZYŹNI:
M16
1. Grzegorz Bagiński Dream Bike Bielawa
M20
1. Michał Koszewski LKS Ostromeckomontrial Team Boguszów-Gorce
2. Marek Materla  Zryw Słupsko
3. Tomasz Wróblewski Dzierżoniów
M30
1. Radosław Dydycz KS TEAM RUN GDAŃSK
2. Kandyba Ruslan 
3. Marcin Lewandowski Warszawa
M40
1. Bogdan Jarosz  Wrocław
2. Jarosław Kołodziejczyk Zabiegani Częstochowa
3. Norbert Smuda  Wrocław
M50
1. Michał Gałysa  Stary Julianów
2. Edward Rydzewski Kędzierzyn
3. Wiesław Kępa  Bielawa
M60
1. Narcyz Jasiecki Świdnica
2. Kazimierz Nosal Hermes Świdnica
3. Stanisław Czajkowski Jelcz Laskowice
M70
1. Mikołaj Witczak Dęby Wałbrzych

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

Urbanowskiej „Gucio zaczarowany” 
o niegrzecznym chłopcu zamienio-
nym w muchę. 

Polecamy serdecznie jedną 
z ulubionych książek dzieciństwa 
Czesława Miłosza, naszego znako-
mitego poety i laureata Literackiej 
Nagrody Nobla. Czytamy w przed-
mowie „Gucia zaczarowanego” - 
„czytałem tę książkę, kiedy byłem 
mały i tak mocno zachowałem ją w 
pamięci, że później, już jako czło-
wiek dorosły, nieraz próbowałem 
sobie wyobrazić, jak to jest, jeże-
li ktoś zostanie muchą. Właściwie 
dlaczego nie mielibyśmy to zwięk-
szać się, to zmniejszać, żeby oglą-
dać świat w coraz to nowy spo-
sób?”. 

Uczestnicy literacko-przyrod-
niczego spotkania uśmiechnięci 
z lizakami w garści opuścili naszą 
bibliotekę zachęceni do zapisania 
się do niej. Dziękujemy za żywio-
łowy udział w zajęciach 21 osobo-
wej grupie z SP nr 4 z OI i ich opie-
kunce Renacie Dyszewskiej. Dział 
dziecięco-młodzieżowy Filii nr 2 
MBP przy ul. Piastowskiej 1 służy 
pomocą w wyszukaniu miłej lektury 
na wakacje.

  Jolanta Pawlak
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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

17 – 19.06
JESTEM BOGIEM godz. 20.00 

prod. USA
Wyobraź sobie narkotyk, który 

czyni Twój mózg niezwykle wydajnym i 
sprawia, że chłoniesz ogromną wiedzę. 
Narkotyk, który czyni cię nadzwyc-
zaj skupionym, szybkim, sprawnym, 
a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, 
dzięki któremu pokonujesz wszyst-
kie ograniczenia. Niewyobrażalne 
staje się możliwe nawet dla Eddiego, 
który od życia nie spodziewa się nic-
zego. Zażycie specyfiku pozwala 
mu osiągnąć sukces o jakim zawsze 
marzył. Ceną, jaką przychodzi mu 
zapłacić, są: bóle głowy, omdlenia, 
utraty świadomości, niekontrolowane 
wybuchy przemocy… 

24 – 26.06
CZARNY ŁABĘDŹ godz. 20.00 

prod. USA
Nina (Natalie Portman) jest bale-

riną w jednym z najlepszych zepołów 
baletowych w Nowym Jorku. Panuje 
tam zimne wyrachowanie. Baletnice 
zrobią wszystko, by zepchnąć w dół 
dziewczynę, która tylko stanie o sto-
pień wyżej niż one. Zbliża się kres ka-
riery Beth i rozpoczyna się polowanie 
na jej miejsce w „Jeziorze Łabędzim”. 
Główną rolą jest postać Odett, kró-
lowej łabędzi. Rola ta jest trudna, bo 
balerina będzie musiała grać zarów-
no słodkiego „Białego Łabędzia”, jak i 
mrocznego „Czarnego Łabędzia”.   
   kom.lg

MOKIS informuje i zaprasza  
16 czerwca (czwartek)
16.30 ZŁOTE SOWY – nagrody Burmistrza miasta za najlepsze osią-

gnięcia w nauce i sporcie. Okazjonalny program artystyczny przygotowała 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – teatr kino MOKiS

19 czerwca
14.30 I Przegląd zespołów folklorystycznych organizowanych przez 

parafie pw. WNMP - skwer  zielony obok. Bloku 37 Oś. XXV lecia
20 czerwca  
16.30 – zakończenie roku szkolnego G.1  - teatr kino MOKiS
21 czerwca 
13.00 - OUTSIDERS – spektakl grupy teatralnej MOKiS „OD DISIAJ” 

– teatr kino MOKiS
16.00 - Zakończenie roku przedszkolnego NP. „Parkowe Skrzaty - te-

atr kino MOKiS
16.00 – Zakończenie roku szkolnego - Gimnazjum nr. 3 - teatr kinoMOKiS
23 czerwca  
15.00 – 21.00 - I FESTYN  PARAFIALNY (szczegóły w   afiszach) – plac Kościelny
W programie m.in. występy wokalno-instrumentalne, liczne konkursy dla dzieci 

i dorosłych, gry zręcznościowe, konkursy  fantowe, wyścig rowerowy dla dzieci, plac 
zabaw dla milusińskich, Jadło i napoje (soki, kawa, herbata, piwo) pod dostatkiem.

24 czerwca
21.30 - NOC PO KUPALE „JANKI 2011” -  w programie m.in. Musicale, Musicale 

– spektakl muzyczny  - wróżby, puszczanie wianków, szczypta poezji – OWW Sudety
26 czerwca 
ZŁOTY PAZUR  - bielawska gra terenowa  przeniesiona z dnia 22 

maja –szczegóły i informacje p. Florczak (tel.748335333)  - teren  miasta
9 lipca 
SUDECKIE LATO – Festyn rekreacyjno - muzyczny – szczegóły w 

afiszach -OWW Sudety
10 lipca
SUDECKIE ŻAGLE – Piknik  Żeglarski - Przystań żeglarska – OWW Sudety

1 czerwca w Małej Galerii Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy odbył się 
wernisaż autorskiej wystawy malarskiej 
wrocławianina Edwarda Kostki. Autor 
zaprezentował na wystawie kilkanaście 
swoich prac wykonanych różnymi tech-
nikami: akwarele, oleje i arboledas, co 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza te-
ren zalesiony. To bardzo ciekawa tech-
nika, która doskonale połączyła dwie 
pasje autora, bowiem już od dzieciń-
stwa marzył, aby być malarzem lub le-
śniczym. Na większości obrazów autor 
przedstawił lasy, drzewa, ale znalazły 
się także statki w porcie, ogród japoń-
ski, prowansalskie klimaty i pięknie na-
malowane krzaki dzikiej róży.

Edward Kostka to profesjonali-
sta, jego obrazy są wręcz wymuskane, 
wykonane z olbrzymią dokładnością i 
precyzją.

W specjalnie wydanym na werni-
saż folderku o autorze napisano:

„EDWARD KOSTKA – malarz, 
grafik, projektant, urodził się w 1935 r. 
w Mikołowie, studiował w latach 1953-
1959 w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod 
kierunkiem profesorów: Marii Daw-
skiej, Stanisława Dawskiego, Stanisła-
wa Pękalskiego i Karola Estreichera.

W latach 1960-1975 zrealizował 
wiele prac z zakresu malarstwa ścien-
nego. W 1960 r. Podjął stałą współ-
pracę z Wydawnictwem Ossolineum, 
a w latach 1973-1994 pełnił obowiązki 
naczelnego grafika tej oficyny. W do-
robku posiada opracowania graficzne 
wielu książek i serii wydawniczych, za-
projektował kilkaset okładek i obwolut. 
W dorocznych Konkursach Polskiego 

Towarzystwa Wydawców Książek na 
„Najpiękniejszą Książkę Roku” otrzy-
mał nagrody i wyróżnienia. Brał udział 
w wystawach malarstwa i grafiki, jego 
prace znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Czechach, USA, An-
glii, Hiszpanii, Meksyku, Austrii, Niem-
czech, Francji, Szwajcarii i Norwegii.

W latach 1996-2004 współpraco-
wał z Robotniczym Stowarzyszeniem 
Twórców Kultury we Wrocławiu. W cha-
rakterze konsultanta brał udział w ple-
nerach organizowanych przez RSTK, 
służąc radą i pomocą artystom nie-
profesjonalnym i niepełnosprawnym. 
W 2005 r. Wystawiał w galerii Polskie-
go Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w 
Londynie. Wystawiał również prace w 
Muzeum Polskim w Chicago i  Milwau-
kee. Od 1959 r. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków.”

Bielawski wernisaż Edwarda 
Kostki zaszczycili swoją obecnością; 
m.in. Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy, radna Barbara 
Pachura, dr Rafał Brzeziński – dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bie-
lawie, Jan Gładysz – dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, 
goście z Niemczy i Mieroszowa. Spotka-
nie uświetnił występem zespół „Czer-
wona Jarzębina” pod kierunkiem Anny 
Rataj oraz Krzysztof Pludro – historyk, 
Honorowy Obywatel Miasta Bielawa, 
który odczytał dwa wiersze bielawskiego 
poety Stanisława Wojnara.

Organizatorem wernisażu było 
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy z pre-
zes Ewą Glurą, a współorganizatorem 
bielawski MOKiS.

   Barbara Lesiewicz

Wystawa autorska prac malarskich 
Edwarda Kostki

We wtorek 31 maja łąka przy 
Parku Miejskim rozbrzmiewała mu-
zyką, wesołymi krzykami i śmiechem. 
Miejski Ośrodek Kultury  i Sztuki w 
Bielawie przygotował w przeddzień 
Dnia Dziecka wiele atrakcji dla naj-
młodszych mieszkańców Bielawy. 
Pogoda sprzyjała zabawie, więc na 
imprezę przybyło bardzo dużo ma-
łych i większych bielawian. W progra-
mie znalazł się turniej „Gigantycznych 
Piłkarzyków” oraz Turniej Rodzeństw 
w konkurencji  „Szalona lina”. 

„Piłkarzyki” to nadmuchiwane 
boisko z bramkami, a w środku przy-
pięci pasami do linek zawodnicy, któ-
rzy mając ograniczone ruchy muszą 
umieścić piłkę w bramce przeciwnika, 
czyli większa wersja tradycyjnych „pił-
karzyków”. Aby  zrozumieć zasady za-
bawy odbył się „pokazowy” mecz roz-
poczęcia pomiędzy nauczycielami SP 
10, a przedstawicielami Młodzieżowej 
Rady Miasta, który wygrali Ci „pierwsi” 
3:0. W sumie do turnieju zgłosiło się 
10 drużyn. Rozgrywki były bardzo za-
cięte i zakończyły się po godz. 19.00. 
Najlepsza okazała się drużyna FC 
BIELAWA. Na drugim miejscu upla-
sowała się drużyna KŁIZIN, a trzecie 
miejsce zajęła drużyna KTO TO WIE. 

Równolegle odbywał się konkurs 
„Szalonej liny”, gdzie rodzeństwa w 
specjalnym, nadmuchanym urządze-
niu rywalizowały o 3-osobowy namiot 
, który był główną nagrodą w turnie-
ju rodzeństw. Kilkanaście braci i sióstr 
mocowało się z elastyczną liną, żeby 
w jak najkrótszym czasie przenieść 
do wyznaczonego miejsca niewielkie 
woreczki. Lina naprężając się ogra-
niczała ruchy i była często przyczyną 
spektakularnych upadków. Najlepsi 
w tegorocznym Turnieju Rodzeństw 
okazali się bracia (bliźniacy) Łagutko. 

Miłym akcentem były wystę-
py dorosłych  śpiewających dziecięce 
piosenki. Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Rafał Brzeziński śpiewał piosenkę o 
ogórku, dyrektor  MOKiS Jan Gładysz 
o jeżdżących misiach, pracownik MO-
KiS Jarosław Florczak o strumyku co 
płynie z wolna, przedstawicielki Telewi-
zji Sudeckiej o „kolorowych” dzieciach, 
a przewodniczący Rady Miejskiej Le-
szek Stróżyk zadeklamował wiersz 
Stanisława Jachowicza pt. „Zając”. 

Na zakończenie imprezy odbył 
się interaktywny spektakl teatralny PI-
NOKIO WŚRÓD DZIECI, wykonany 
przez Teatr Prawdziwy i Pracowni Pla-
styczno-Teatralnej K.O.T z Bielawy.        

 Dzień Dziecka, dzień ciepły i wesoły

Wielka passa bielawskich zapaśników wciąż trwa !!!
W dniu 4 czerwca w Gniechowicach odbyły się zawody POLAND 

OPEN V Edycja w Ramach Międzywojewódzkiej Ligi Zapasów Styl Klasycz-
ny. Na  jedenastu startujących zawodników z klubu ZKS Bielawianka Biela-
wa jedenaście zdobytych medali, na dziesięć klubów z różnych województw 
nasz klub zdobył  trzecie miejsce drużynowo. My, zawodnicy z Bielawianki 
chcielibyśmy serdecznie podziękować trenerom  oraz całemu zarządowi za 
włożony wysiłek i pracę, która stworzyła nam możliwość zdobywania takich 
sukcesów. Nasz klub reprezentowali w kategorii młodzik: Patryk Sieradz-
ki, Grzegorz Majkut, Remigiusz Wiśniewski, Adrian Magdziarz, w kategorii 
młodzik młodszy: Oskar Dębski, Kamil Wojtala, Przemysław Kazubek, Se-
bastian Szyngier, Sebastian Moskal, Daniel Romanowicz.

Zajmowane Miejsca :
Patryk Sieradzki  I miejsce kat. wag 35kg
Remigiusz Wiśniewski I miejsce kat. wag 59kg
Grzegorz Majkut II miejsce kat. wag 38kg
Oskar Dębski  II miejsce kat. wag 32kg
Kamil Wojtala II miejsce kat. wag 29kg
Sebastian Moskal II miejsce kat. wag 46kg
Daniel Romanowicz II miejsce kat. wag 42kg
Adrian Magdziarz III miejsce kat. wag 32 kg
Sebastian Szyngier III miejsce kat. wag 59kg
Krystian Adamski III miejsce kat. wag 35kg
Przemysław Kazubek III miejsce kat. wag 38kg
Trenerzy i Opiekunowie: Kamila Tygielska , Jacek Zamirski , Marcin Kujawa.
          Opracował : Grzegorz Majkut

Ogromny sukces zespołów  
i wokalistów w Koninie 

W dniach od 1 do 5 czerwca odby-
wał się w Koninie 32 MIĘDZYNARODO-
WY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSEN-
KI I TAŃCA KONIN 2011. W festiwalu 
uczestniczyło ponad 2 tys. młodych ar-
tystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Litwy, 
Białorusi i Niemiec. Nasze studio repre-
zentowali: Martyna Abram, Jagoda 
Różycka, Emilia Hamerlik, Patrycja 
Mizerska, Farcik iFall In Love.

Czwartek (2 czerwca) na pewno 
bardzo emocjonujący dla uczestników 
tegorocznej edycji MDFPiT – Konin 
2011. Na scenach w KDK i auli PWSZ 
o prawo do występu w koncertach fina-
łowych, a później na galówce, w cza-
sie której ogłoszeni zostaną laureaci 
Aplauzów, ubiegało się około 90 zespo-
łów tanecznych oraz ponad 110 wokali-
stów. Tym ostatnim towarzyszyła także 
Konin Band Orchestra prowadzo-
na przez Jarosława Piotrowskiego 
i Krzysztofa Pydyńskiego. Niełatwe 
więc zadanie mieli członkowie obu jury, 
bardzo uważnie śledzący to, co dzieje 
się na obu scenach. W piątek odbyły 
się przesłuchania finałowe. 

Solistów i zespoły oceniała Ko-
misja Artystyczna w składzie: Danu-
ta Błażejczyk – muzyk, wokalistka 
– Warszawa, Anna Serafińska – wo-
kalistka jazzowa, pedagog, doktor w 
dziedzinie śpiewu rozrywkowego – 
Warszawa, Jarosław Piątkowski – 
kompozytor, aranżer – Tarnobrzeg, 
Justyna Holm – muzyk, autorka tek-
stów – Warszawa, Janusz Tylman 
– muzyk, aranżer, kompozytor, prze-
wodniczący jury – Warszawa i Ry-
szard Piotrowski – sekretarz jury – 
Konin.

4 czerwca wieczorną galę koń-
czącą festiwal poprowadzili Robert 
Janowski i specjalizująca się w roz-
mowach z dziećmi Katarzyna Sto-
parczyk. Nagrody specjalne zosta-
ły przyznane po raz pierwszy w tym 
roku przez jurorów i Ministra Eduka-
cji Narodowej oraz Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 

GRAND PRIX 32. Międzyna-
rodowego Dziecięcego Festiwalu 
Piosenki i Tańca KONIN 2011 w 
kategorii PIOSENKA otrzymał ze-
spół wokalny FALL IN LOVE.

W kategorii 12-13 LAT WY-
RÓŻNIENIE - JAGODA RÓŻYCKA,

w kategorii 14-16 LAT ZŁOTY 
APLAUZ - EMILIA HAMERLIK, w 
kategorii ZESPÓŁ WOKALNY DO 
12 LAT SREBRNY APLAUZ - Ze-
spół FARCIK.


