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29 czerwca odbyła się XI już 
w tej kadencji sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, a rozpoczęło ją wręczenie 
przez Leszka Stróżyka – przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy 
oraz burmistrza Ryszarda Dźwinie-
la Medali Honorowych „Za Zasłu-
gi dla Miasta Bielawa” Leszkowi 
Kluźniakowi – wieloletniemu za-
wodnikowi i trenerowi piłkarskiemu 
„Bielawianki” oraz Stowarzyszeniu 
Klub Piłkarski Bielawianka Bielawa, 
w imieniu którego medal odebrał 
prezes klubu Daniel Dubas.

Głównym tematem sesji była 
„Ocena realizacji budżetu gminy 
za 2010 rok”.

Budżet minionego roku po 
stronie dochodów zamknął się kwo-
tą 82.448.583 zł, a po stronie wy-
datków kwotą 97.920.334 zł. Defi-
cyt gminy wyniósł na koniec roku 
18.379.160 zł. Dochody zostały zre-
alizowane w 94,8%, a wydatki w 
92,93%. Na inwestycje w 2010 r. wy-
dano 26.280.205 zł.

Wręczenie Medali Honorowych „Za Zasługi dla Miasta Bielawa”
Absolutorium dla Burmistrza za 2010 rok

Radni wcześniej zostali zapo-
znani ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy za 2010 rok, a 
podczas sesji przewodniczący Rady 
odczytał: sprawozdanie finansowe 

za 2010 rok, opinię (pozytywną) Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, opinie (pozytywne) ko-
misji Rady o sprawozdaniu z wyko-

Firma Nivea Polska z okazji swo-
ich setnych urodzin przygotowała pro-
jekt ufundowania 100 placów zabaw w 
całym kraju. O tym gdzie dokładnie po-
wstaną miejsca rekreacyjne dla dzieci, 
zadecydują internauci poprzez głoso-
wanie na stronie www.nivea.pl. 

Wśród miejscowości, które 
zgłosiły swój udział w akcji jest rów-
nież Bielawa. Ogólnodostępny plac 
zabaw miałby powstać w naszym 
mieście przy ulicy Żeromskiego 1, na 
terenie Zespołu Szkół Społecznych. 

Uczestników kampanii jest wie-
lu, więc place zostaną wybudowa-
ne w miejscach, które otrzymają naj-
większą liczbę głosów. Dlatego też 
zachęcamy wszystkich mieszkańców 

i miłośników naszego miasta do in-
ternetowego głosowania na Bielawę. 
Aby to zrobić należy wejść na stro-
nę www.nivea.pl, zarejestrować się, 
wskazać lokalizację i oddać swój głos. 
W ciągu 24 godzin każdy może oddać 
jeden głos na wskazane miejsce. 

Każdy z internatów biorący 
udział w głosowaniu uczestniczy jed-
nocześnie w klasyfikacji Lokalny Bo-
hater. Klasyfikacja ta jest rankingiem 
internautów głosujących na poszcze-
gólne lokalizacje. Im więcej odda-
nych głosów tym wyżej w rankingu 
znajduje się danych internauta. 

Głosowanie potrwa do 31 paź-
dziernika 2011 roku!

  Łukasz Masyk 

Głosuj na Bielawę!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie ma nowego dyrektora. Została 
nim dotychczasowa kierowniczka pły-
walni „Aquarius” Ewa Zalewska. Kon-
kurs na stanowisko szefa OSiR-u odbył 
się 20 czerwca i to właśnie Ewa Zalew-
ska przedstawiła komisji najciekawszą 
koncepcję funkcjonowania ośrodka. 
Nowy dyrektor rozpoczął pracę 1 lipca. 

Ewa Zalewska jest rodowi-
tą bielawianką, ukończyła wydział 
inżynierii środowiska na Politech-
nice Wrocławskiej. Poprzednio 
zarządzała dużym hotelem, re-
stauracją, wspólnotami mieszkanio-
wymi, ośrodkiem wczasowym, a tak-
że współtworzyła kompleks spa.

  Łukasz Masyk 

Ewa Zalewska nowym dyrektorem OSiR-u

Dwa dni wnikliwej kontroli pra-
cowników Urzędu Miejskiego oraz do-
kumentów i decyzji wydawanych przez 
magistrat – tak wyglądał audit przepro-
wadzony przez Polską Izbę Handlu Za-
granicznego. Efekt to brak zastrzeżeń 
do pracy urzędników i odnowienie Cer-
tyfikatu ISO 9001 na kolejne trzy lata. 

Urząd Miejski w Bielawie 
otrzymał certyfikat zarządzania ja-
kością w 2008 roku. Od tego czasu 
wprowadzonych zostało wiele pro-
cedur, które usprawniły pracę i udo-
skonaliły obsługę klienta. Przede 
wszystkim jednak wpłynęły one na 
większą przejrzystość podejmowa-
nych w urzędzie decyzji. Kontrola 
przeprowadzona 26 i 27 maja przez 
niezależną Polską Izbę Handlu Za-
granicznego, miała na celu spraw-
dzenie czy bielawski urząd prze-
strzega przyjętych wcześniej norm 
i obowiązującego prawa. Szczegó-

łowo skontrolowano sposób prowa-
dzenia przetargów, gospodarowanie 
nieruchomościami czy zarządzanie 
gospodarką przestrzenną. 

Audit zewnętrzny nie wykazał 
najmniejszych uchybień, dzięki cze-
mu Urząd Miejski w Bielawie może 
posługiwać się Certyfikatem ISO 
9001 przez kolejne trzy lata. 

Certyfikat zarządzania jakością 
jest nie tylko zbiorem procedur. Nakre-
śla on również działania, jakie należy 
wykonać z myślą o podwyższaniu 
standardów obsługi klienta. Tak więc 
osoby odwiedzające bielawski ma-
gistrat mogą być pewne, że poziom 
usług świadczonych przez bielawski 
urząd, będzie się ciągle polepszał. 
Efekty tych działań sprawdzi nie tylko 
kolejna kontrola Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego, ale przede wszystkim 
ocenią je klienci naszego urzędu. 

  Łukasz Masyk 

Certyfikat ISO 9001 dla Urzędu Miejskiego na kolejne trzy lata

Projekt „Bielawski Inkubator 
Przedsiębiorczości” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu pań-
stwa w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Realizacja projektu „Bielaw-
ski Inkubator Przedsiębiorczości” 
dobiega końca. Na jego realizację 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokal-
nego Spółka z o.o. podpisała w dniu 
17 września 2011 roku umowę fi-
nansową z Zarządem Województwa 
Dolnośląskiego na dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
priorytet nr 1 „Wsparcie konkuren-
cyjności dolnośląskich przedsię-
biorstw, działanie nr 1.4 „Infrastruk-
tura wspierająca innowacyjność i 
przedsiębiorczość w regionie” ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Budże-
tu Państwa. Umowa przewiduje do-
finansowanie w wysokości 39,99% 
wartości projektu netto. 

W wyniku procedur udzielenia 
zamówienia publicznego na wyko-
nanie robót budowlanych, wartość 
projektu uległa obniżeniu z 8,4 mln 
PLN do kwoty 5 mln PLN. Wartość 
dofinansowania z Unii Europejskiej 
wyniesie 1 322 tys. PLN, z budżetu 
państwa 233 tys. PLN.

Idea stworzenia inkubatora 
przedsiębiorczości w Bielawie po-
wstała w odpowiedzi na całkowitą li-
kwidację  przemysłu bawełnianego 
w latach 2005-2009 oraz główny pro-
blem społeczno-gospodarczy miasta 

– wysokie bezrobocie i brak endoge-
nicznego mechanizmu wpierające-
go aktywność gospodarczą miesz-
kańców. Kilkakrotne próby zdobycia 
wsparcia finansowego z różnych źró-
deł zostały uwieńczone sukcesem.

W wyniku realizacji projektu 
przeprowadzono kompleksową mo-
dernizację i przystosowanie obiek-
tu biurowego po byłych zakładach 
bawełnianych Bieltex, położonego 
w Bielawie przy ul. Wolności 24, do 
pełnienia funkcji inkubatora przed-

siębiorczości. Całkowita uzyskana 
powierzchnia produkcyjno-usługo-
wa  wyniesie 1255,8 m2 i obejmuje 
kilkanaście lokali o powierzchni od 
25 do 300 m2. Zakres modernizacji 
objął całkowitą przebudowę ukła-
du pomieszczeń, wymianę instalacji 
elektrycznej i sanitarnej, wykonanie 
termomodernizacji ścian zewnętrz-
nych stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie windy towarowo-osobo-
wej komunikującej wszystkie 4 po-

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

Medal odbiera prezes Daniel Dubas
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nania budżetu i sprawozdaniu finan-
sowym, opinię (pozytywną) Komisji 
Rewizyjnej o sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu gminy i sprawozdaniu 
finansowym za 2010 rok oraz wnio-
sek komisji w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza, opinię (pozytywną) 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Bielawy.

Przed przystąpieniem do gło-
sowania nad uchwałami w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2010 rok oraz w spra-
wie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Bielawa za 2010 rok, radny 
Zbigniew Dragan w imieniu Klubów 
Radnych Platformy Obywatelskiej 
oraz Prawa i Sprawiedliwości przed-
stawił stanowisko negatywnie oce-
niające realizację budżetu gminy za 
2010 rok i zapowiedział głosowanie 
„przeciw”.

Ostatecznie, za podjęciem 
uchwały  w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego 
za 2010 rok, jak i za podjęciem 
uchwały  sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta Bielawa za 
2010 rok głosowało 12 radnych, a 
7 było przeciw - przy obecnych 19 
radnych.

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:

- upoważnienia Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bie-
lawie do wydawania decyzji admini-
stracyjnych z zakresu pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym,

- przyjęcia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-2015,

- trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego w Bielawie oraz 
szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania,

- utworzenia jednostki budże-
towej o nazwie Żłobek Publiczny w 
Bielawie,

- przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

Wręczenie Medali Honorowych „Za Zasługi dla Miasta Bielawa”
Absolutorium dla Burmistrza za 2010 rok

dziennymi opiekunami,
- zmiany uchwały nr IV/57/11 

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 
stycznia 2011 r. w sprawie opłaty za 
świadczenia w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Gmi-
nę Bielawa,

- ustalenia wysokości opłat za 
pobyt, maksymalnej wysokości opła-
ty za wyżywienie oraz określenia 
częściowych zwolnień z opłat pono-
szonych za pobyt dziecka w Żłobku 
Publicznym w Bielawie,

- wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów pro-
wadzących żłobki lub kluby dziecię-
ce na terenie Gminy Bielawa,

- wystąpienia ze Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 
„ZGPD-7”,

- powołania Zespołu do spraw 
opiniowania kandydatów na ławni-
ków,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- zmiany Uchwały Nr V/67/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lu-
tego 2011 roku w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Bie-
lawa,

- planu pracy Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej na II pół-
rocze 2011 r.,

- planu pracy Komisji Planowa-
nia i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej na II półrocze 2011 r.,

- planu pracy Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Zdrowia Rady 
Miejskiej na II półrocze 2011 r.,

- planu pracy Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej 
Rady Miejskiej na II półrocze 2011 r.,

- planu pracy Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej na II Półrocze 2011 r.,

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

Gośćmi czerwcowej sesji byli 
Jacek Grzebieluch – przewodni-
czący Rady Powiatu oraz radni po-
wiatowi Kazimierz Florczak i Tade-
usz Derenowski. 

 Barbara Lesiewicz

ziomy obiektu. Na każdym piętrze 
przewidziany jest węzeł sanitarny z 
szatniami i pokojem śniadań.

Przygotowano także 2 sale kon-
ferencyjne o powierzchniach 25 i 50 
m2, wyposażone w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny, w których prowadzone 
będą szkolenia dla inkubowanych pod-
miotów oraz odbywać się będą spotka-
nia przedsiębiorców z kontrahentami. 
W inkubatorze funkcjonować będzie 
także ogólnodostępne biuro, wypo-
sażone w najnowszy sprzęt biurowy 
i dostęp do Internetu. Biuro oferować 
będzie poradnictwo z zakresie zasad 
podatkowych, prawa pracy, rozliczeń 
podatkowych i ZUS oraz pozostałych 
zagadnień związanych z prowadze-
niem własnej działalności. W biurze 
będzie możliwe wysłanie i odebranie 
faksu, wiadomości e-mail, skorzystania 
z komputera, drukarki i kopiarki. 

Przedsiębiorcy objęci progra-
mem inkubacji będą mogli korzystać 

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości
z preferencyjnych stawek najmu lo-
kali użytkowych przez okres 3 lat. 

Zarząd Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. za-
prasza zainteresowane osoby do 
złożenie wniosku o przydział lokalu.

Szczegółowe informacje, do-
tyczące warunków przyznania lokalu 
i zasad funkcjonowania w Inkubato-
rze uzyskają Państwo w Biurze Spół-
ki przy ul. Wolności 57 w godz. 7:30 
- 15:30 lub na stronie internetowej 
www.barl-bielawa.pl, w zakładce Inku-
bator Przedsiębiorczości (regulamin 
i dokumenty aplikacyjne). Jednocze-
śnie istnieje możliwość zapoznania 
się z rozkładem pomieszczeń i doko-
nania wyboru najodpowiedniejszego 
lokalu dla przyszłych użytkowników.

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
PAMIĘTAJ!
„…SUKCES TO DRABI-

NA PO KTÓREJ NIE SPOSÓB 
WSPIĄĆ SIĘ Z RĘKAMI W KIE-
SZENIACH…” (Philip Wylie)

Znamy już rozstrzygnięcie 
siódmej edycji konkursu ogłoszone-
go przez burmistrza miasta pod ha-
słem „Zbieramy zużyte baterie”. 
W wyniku akcji trwającej od począt-
ku roku szkolnego, zebrano blisko 3 
tony niebezpiecznego dla środowi-
ska odpadu. Zbiórka odbywała się 
we wszystkich bielawskich przed-
szkolach, szkołach podstawowych i 
gimnazjach. 

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 10 czerwca w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki. Najlepsi 
młodzi ekolodzy otrzymali wyróżnie-
nia za swoją pracę z rąk zastępcy 
burmistrza Mariusza Pacha. 

Poniżej prezentujemy wyniki 
konkursu: 

Przedszkola 
I miejsce - Natalia Sikorska 

(2226 szt. zebranych baterii) z Nie-
publicznego Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi 

II miejsce - Oliwia Myszkow-
ska (1300 szt. zebranych baterii) z 
Ekologicznego Przedszkola Niepu-
blicznego 

III miejsce - Małgorzata Pie-
tryniak (1200 szt. zebranych baterii) 
z Ekologicznego Przedszkola Nie-
publicznego 

Szkoły podstawowe 
I miejsce - Viktor Pankow-

ski (4400 szt. zebranych baterii) ze 
Szkoły Podstawowej Nr 4 

II miejsce - Konrad Dębiec 
(4382 szt. zebranych baterii) z Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 

III miejsce - Nikola Bielak 
(4100 szt. zebranych baterii) ze 
Szkoły Podstawowej Nr 4 

Gimnazja 
I miejsce - Tymoteusz Łopa-

czyk (6712 szt. zebranych baterii) z 
Gimnazjum Nr 1 

II miejsce - Żaneta Kwiatek 
(4200 szt. zebranych baterii) z Gim-
nazjum Nr 2 

Młodzi ekolodzy zebrali prawie 3 tony zużytych baterii
III miejsce - Martyna Fulara (4178 

szt. zebranych baterii) z Gimnazjum Nr 2 
Nagrody wręczono również najbar-

dziej zaangażowanym w akcję placów-
kom. Pierwsze miejsce zajęło Przed-
szkole Publiczne Nr 7, drugie miejsce 
Gimnazjum Nr 2, a trzecie miejsce wy-
walczyła Szkoła Podstawowa Nr 10.

Na uwagę zasługują także ucznio-
wie z klasy 3a Szkoły Podstawowej Nr 
4, którzy w konkursie zebrali najwięcej 
baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

  Łukasz Masyk 

Przed kilkoma tygodniami za-
chęcaliśmy miłośników fotografii do 
wzięcia udziału w akcji „Sfotografuj 
Bielawę i pochwal się swoimi zdję-
ciami”. Od tego czasu na adres 
Urzędu Miejskiego napłynęło wiele 
prac od mieszkańców Bielawy, jak i 
osób spoza naszego miasta. Zgod-
nie z zapowiedzią, na stronie www.
bielawa.pl została przygotowana za-

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

kładka prezentująca wyłącznie zdję-
cia autorstwa sympatyków Bielawy. 

Jako pierwsi wykonane przez sie-
bie fotografie przekazali nam – Magda-
lena Radziejewska, Tadeusz Lizakow-
ski, Bolesław Stawicki, Patrycja Skiert 
oraz Marta Kieniuk. Zachęcamy więc 
do obejrzenia galerii zdjęć prezentują-
cych piękno naszego krajobrazu, wyjąt-
kowe zakątki i ciekawe wydarzenia. 

Wszystkim autorom bardzo 
dziękujemy i czekamy na więcej! 
Jednocześnie przypominamy, że 
zdjęcia można przesyłać na adres 
rzecznik@um.bielawa.pl lub dostar-
czać na różnego rodzaju nośnikach 
do Urzędu Miejskiego (Referat Stra-
tegii i Promocji Miasta, ul. Piastow-
ska 1, pok. nr 13.).

  Łukasz Masyk 

Bielawa na fotografii – galeria mieszkańców i sympatyków miasta

„Dyrektorem się bywa,
człowiekiem się jest”

                                                             Pan Dyrektor 
                                                             Krzysztof Molasy

W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie grono pedagogiczne, pra-
cownicy, społeczność uczniowska i rodzice pragną ser-
decznie podziękować i złożyć wyrazy uznania za do-
tychczasową pracę, zaangażowanie i osiągnięcia.

Dziękujemy, że Pańskie działania zawsze dobrze 
służyły wszystkim tym, którym słowa Uczeń – Rodzic – 
Nauczyciel były bliskie sercu.

Życzymy Panu dalszych sukcesów i satysfakcji za-
wodowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej.

               Z wyrazami szacunku
       Społeczność Gimnazjum nr 1 
                     w Bielawie

*****
Z kolei 1 lipca Krzysztof Molasy gościł w Urzędzie 

Miasta na zaproszenie burmistrza Ryszarda Dźwiniela, 
który złożył podziękowanie za jego pracę na stanowisku 
dyrektora Gimnazjum nr 1.

Szanowny Pan
Krzysztof Molasy
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bielawie
W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana 

funkcji Dyrektora Gimnazjum nr 1, składam podzięko-

wanie za pełną poświęcenia, wieloletnią pracę na rzecz 
bielawskiej oświaty. 

Pragnę pogratulować wytworzenia szczególnej więzi 
pomiędzy uczniami i nauczycielami, dzięki której wszyscy 
współpracownicy i wychowankowie zachowają najlepsze 
wspomnienia związane z pracą i nauką w kierowanej przez 
Pana Szkole. Pamięć i wdzięczność dzieci i ich rodziców 
zapewne będzie dla Pana nagrodą i radością na długie lata.

Proszę przyjąć moc serdecznych życzeń: zdro-
wia,  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnie-
nia wszystkich życiowych planów i zamierzeń.

*****
Również 1 lipca gościem burmistrza była Monika 

Rusnak, która wygrała konkurs i została nowym dyrek-
torem Gimnazjum nr 1. Nowej Pani dyrektor burmistrz 
wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Gimna-
zjum Nr 1 w Bielawie.

Na podstawie art. 36 a ust. 1,2 i 13 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami):

z dniem 1 lipca 2011 roku
p o w i e r z a m
Pani     MONICE    RUSNAK
stanowisko
DYREKTORA
GIMNAJUM NR 1 W BIELAWIE
na okres od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2015 

roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 170 /2011 z dnia 22 
czerwca  2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

8. czerwca pracownicy socjal-
ni Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bielawie już po raz czwarty zorga-
nizowali imprezę plenerową pt. „Ma-
jówka 2011” w ramach działalności 
Centrum Aktywności Lokalnej. Ce-
lem imprezy było promowanie zdro-
wego stylu życia, integracja społecz-
na dzieci z różnych środowisk oraz 
społeczności lokalnej. Zachęcaliśmy 
uczestników do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Ponadto przeka-
zywaliśmy dzieciom zdrowe wzorce 
zachowań i obyczajowości kulturo-
wej oraz popularyzowaliśmy walory 
krajobrazowe naszej okolicy.

Poranek był pochmurny lecz 
mimo niepewnej pogody wyruszy-
liśmy na Górę Parkową, na dzieci 
czekało ognisko i pieczenie kiełba-
sek, które smakowały wybornie - 
czyli coś, bez czego prawdziwa le-
śna wyprawa nie może się obejść. 

Dzieci na Górze Parkowej 

Dzieci na imprezie plenerowej Ośrodka Pomocy Społecznej
chętnie bawiły się w zaplanowane 
gry i zabawy, miło spędzały czas 
na rozmowach z przyjaciółmi oraz 
oglądaniu panoramy miasta. Pogo-
da uległa poprawie a osobliwe wido-
ki o tej porze roku w lesie sprzyjały 
naszym wędrówkom, wszyscy bawili 
się wspaniale. 

Majówka straciłaby sporo ze 
swojego uroku, gdyby nie doskonały 
humor wszystkich uczestników. Ta-
kie plenerowe imprezy dostarczają 
im wielu pięknych wrażeń i przeżyć, 
a przy okazji pozwalają przyswoić 
liczne elementy dydaktyczne i wy-
chowawcze.

Wręczenie medalu Leszkowi Kluźniakowi
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Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu przesłał na 
ręce Bronisława Wilka – prezesa Koła w Bielawie list następującej treści:

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP 
składa Panu Prezesowi podziękowania i wyrazy uznania za wzorowo zor-
ganizowanie posiedzenia wyjazdowego Zarządu Wojewódzkiego z udzia-
łem kół z terenu Rejonu wałbrzyskiego, przy współpracy z władzami lokal-
nymi.

Spotkanie oceniamy bardzo wysoko zarówno pod względem organi-
zacyjnym jak i merytorycznym. Życzymy Panu dalszych sukcesów w prowa-
dzeniu działalności kombatanckiej.

a Z kombatanckim pozdrowieniem

Prezes
Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

AKRP i BWP we Wrocławiu
Konstanty Ignaczak

*****
Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypo-

spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu przesłał tak-
że list  skierowany do Burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela.

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP 
składa podziękowanie za pomoc organizacyjną i finansową oraz osobisty 
udział w zorganizowaniu w sali Urzędu Miejskiego plenarnego posiedzenia 
Zarządu Wojewódzkiego i przedstawicieli kół kombatantów z terenu wał-
brzyskiego.

Składamy również, na pańskie ręce, podziękowania za wsparcie ja-
kim są otoczeni kombatanci i działalność organizacji kombatanckiej na te-
renie miasta Bielawa.

Z kombatanckim pozdrowieniem
   Prezes
   Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego
   AKRP i BWP we Wrocławiu
   Konstanty Ignaczak
      *****
10 czerwca na mocy podjętej przez Zarząd Kombatantów uchwały, na 

funkcję wiceprezesa Związku ds. organizacyjnych i społecznych powołany 
został Bolesław Stanisław Nowogrodzki. 

Z działalności Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP

26 maja Młodzieżowa Rada 
Miasta Bielawa wzięła udział w my-
ciu i odświeżaniu Muru przy Par-
ku Miejskim w Bielawie. Od lipca 
zeszłego roku możemy podziwiać 
historię Bielawy wymalowaną 
na przęsłach. W tym czasie mur 
zdążył się wybrudzić i wymagał 
oczyszczenia. Dlatego w czwar-
tek o godzinie 16.00 młodzieżowi 
radni wraz z opiekunem spotkali 
się w umówionym miejscu i zabra-
li do pracy. Cała akcja była możli-
wa do zrealizowania dzięki Bielaw-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Mur został spłukany wężem stra-
żackim, następnie wyszorowany 
szczotkami i ekologicznym płynem 
przez radnych i ponownie spłukany 
wężem. 

Z tej okazji młodzież miała rów-
nież świetną zabawę i kolejną moż-
liwość zrealizowania pożytecznego 
przedsięwzięcia w naszym mieście.

Młodzież oczyściła mur z historią Bielawy

W tym miejscu szczególnie chcemy 
podziękować Panu Dudkowi oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej za pomoc i wsparcie. 

      Joanna Radziemska

Takie motto towarzyszy-
ło uroczystości pożegnania 28 
absolwentów ZSZ CRRiMP  
w Bielawie, która odbyła się 10 
czerwca. Po dwóch lub trzech latach 
nauki opuścili mury szkoły, aby za-
cząć nowy etap swojego dorosłego 
życia. Filozof rzymski Seneka po-
dzielił życie na trzy okresy: na to, co 
było, na to, co jest i na to, co będzie. 
A co było? Na pewno niepokoje i na-
dzieje, niepewność i mozolne szu-
kanie drogi i prawdy po splątanych 
ścieżkach świata. Co jest? – znaki 
zapytania o zagadkę życia, o tajem-
nicę losu, o własną osobę, szamo-
tanie się w nieporadności. A co bę-
dzie??? – przedzieranie się przez 
życie z pytaniem: kim jestem, kim 
będę? 

Młodzi ludzie w obecności 
zaproszonych gości, nauczycie-
li, wychowawców i społeczności 
uczniowskiej złożyli na sztandar 
szkoły uroczyste ślubowanie, że 
będą dbać o dobre imię szkoły, w 
życiu kierować się zasadami przy-
jaźni, uczciwości i szacunku dla 
godności człowieka, będą godnymi 
spadkobiercami postępowych trady-
cji rzemieślniczych. Dyrektor szkoły 
Maria Tomsia przyjmując przyrze-
czenie życzyła absolwentom przede 
wszystkim pomyślnego zdania egza-
minów czeladniczych i odnalezienia 
właściwej drogi życiowej. Gratulacje 
i życzenia przekazali także: zastęp-
ca przewodniczącego Rady Miasta 
Zbigniew Skowroński, Mirosław 
Przychodniak - Jedność Rzemieśl-
niczo-Kupiecka, dyrektor Biura Ce-
chu Katarzyna Wierzbicka. 

Program artystyczny rozpo-
częła Patrycja Mizerska, uczenni-
ca Gimnazjum nr 2. Uczniowie klasy 
I i II montażem słowno-muzycznym 

przekazali absolwentom niezmien-
ne wartości, którymi winni kierować 
się w życiu oraz ,,memento” na dal-
szą drogę, między innymi: ,,Nie wy-
starczy iść – trzeba iść we właści-
wym kierunku”, ,,Człowiek powinien 
wybierać swój los, a nie zadowalać 
się tym, co dostaje”, ,,Niech sumie-
nie będzie twoim przewodnikiem”, 
,,Przygoda twojego jutra zależy od 
ciebie i nigdy nie jest na nią za póź-
no”. 

Absolwenci wyrażając 
wdzięczność dyrekcji, nauczycie-
lom, wychowawcom, Zarządowi Ce-
chu, swoim pracodawcom również 
dziękowali za przekazaną umiejęt-
ność podejmowania ważnych decy-
zji, za wprowadzanie w arkany wie-
dzy zawodowej, za zaszczepione 
wartości, które na pewno zaowocu-
ją. Swój program artystyczny zakoń-
czyli słowami poety: ,,To, co poznam 

,,Szczęśliwej drogi, już czas ….”

za chwilę, za rok; tylko to, czego 
nie widzę pobudza moją wyobraź-
nię. Dlatego droga, którą jeszcze nie 
szłam, wzbudza we mnie więcej na-
dziei, niż droga przeżyta”. 

Wśród dobrych są zawsze naj-
lepsi. Właśnie ci otrzymali za swój 
trud, zaangażowanie i postawę cen-
ne nagrody książkowe oraz pamiąt-
kowe statuetki. Należą do nich: Na-
talia Pinkos, Małgorzata Porzybót, 
Sandra Bąba, Sandra Różalska, 
Piotr Wypych, Paweł Kocik, Ka-
tarzyna Wisłowska, Agata Gądek, 
Patrycja Kowalewska.  

Z czym wkroczą w kolejny etap 
życia? Z balastem minionych lat, 
z balastem wiedzy wyniesionej ze 
szkoły – niepotrzebnej, a może jed-
nak przydatnej? Rozpoczęli pierw-
szy etap całej reszty ich życia. Oby 
był to etap szczęśliwy. 

    Jadwiga Łakomska

22 czerwca w Niepublicznym 
Gimnazjum z Oddziałami Przy-
sposabiającymi do Pracy w Biela-
wie oraz Szkole Wielozawodowej 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2010-2011. Po wy-
stąpieniu dyrektora szkoły - p. Da-
rii Michalskiej - głos zabrali zapro-
szeni goście. Następnie uczennice  
gimnazjum i szkoły wielozawodo-
wej, pod kierunkiem p. Róży Zięby, 
przedstawiły program artystyczny pt.  
„Calineczka”. Wielobarwne stroje i 
bogata scenografia przykuły uwagę 
widzów.  

Dyrektor Daria Michalska wrę-
czyła laureatom statuetki ”Wiktoria 
2011”. W kategorii Osobowość Lo-
kalnej Edukacji  laureatami zostali: 
Ryszard Dźwiniel - Burmistrz Biela-
wy, Mariusz Pach - Wiceburmistrz 
Bielawy, Maria Osiewała - Dyrek-
tor MZPO w Bielawie, Zofia Stud-
nicka - Komendant OHP- 1 - 33 w 
Bielawie, Róża Zięba - Wychowaw-
ca OHP- 1- 33 w Bielawie,   Jadwi-
ga Mariolla Jonas – wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej Bielawy.  W 
kategorii Przyjaciel Szkoły laureaci 
to: Leszek Stróżyk - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy,  Andrzej 
Hordyj - Wiceburmistrz Bielawy, Ma-
rek Piorun - Burmistrz Dzierżoniowa,  

Ryszard Szydłowski - Wiceburmistrz 
Dzierżoniowa, Marek Chmielewski - 
Wójt Gminy Dzierżoniów, Alicja Kos-
sowska - Dyrektor ds. dydaktycz-
no- opiekuńczo- wychowawczych 
oraz profilaktyki szkolnej,  Dariusz 
Kucharski –  Wicestarosta Dzierżo-
niowski, Marzenna Lasota-Darow-
ska - Naczelnik Wydziału Infrastruk-
tury Społecznej. 

Dodać należy, iż wyżej wymie-
niona nagroda ma kilkuletnią trady-
cję i do tej pory lista laureatów wy-
pełniła się znakomitymi nazwiskami. 
W kolejnym punkcie uroczystości na-
stąpiło wręczenie świadectw ukoń-
czenia szkoły przez gimnazjalistów.  
Najzdolniejsi absolwenci otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci książek 
i upominków. Najlepszy uczeń gim-
nazjum Jakub Jankowski otrzymał z 
rąk Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Leszka Stróżyka Złotą Sowę 
oraz od dyrekcji szkoły nagrodę pie-
niężną.  Uczennicy klasy I Szkoły 
Wielozawodowej Danieli Armacie 
zostało wręczone świadectwo z bia-
ło-czerwonym paskiem oraz nagro-
da rzeczowa za wyjątkową aktyw-
ność w wielu projektach szkolnych.  
Dyrektor szkoły doceniła również 
obowiązkowość uczniów i przyznała 
nagrody za 100% frekwencję: Klau-

Uroczystość wręczenia statuetek „WIKTORIA 2011”
dii Błasze i Patrycji Jamruszce. Do-
dajemy jednocześnie, że uczennica 
Klaudia Błacha w ciągu całego roku 
szkolnego otrzymywała specjalne 
prywatne stypendium ufundowane 
przez panią Darię Michalską.   
Dyrektor Szkoły nagrodziła również 
Nagrodą Specjalną wyróżniających 
się nauczycieli: Alicję Kossowską, 
Monikę Wawrzyńczuk i Różę Ziębę. 
Pani Zofia Studnicka - komendant 
Ochotniczego Hufca Pracy w Biela-
wie została uhonorowana nagrodą 
rzeczową w dowód wdzięczności 
za wieloletnią współpracę. Były, jak 
zwykle przy takich uroczystościach 
również kwiaty i gratulacje. 

W tym roku Dom Dziecka im. 
Janusza Korczaka w Pieszycach 
opuściło dwoje wychowanków – 
Sylwia Szulc i Szymon Ochman, 
oboje z Bielawy. Nowy rozdział w ży-
ciu młodzi ludzie rozpoczęli we wła-
snych mieszkaniach, które zapew-
niło miasto. „Kawalerki” wymagały 
remontu, ale tutaj czekała na nich 
niespodzianka. Całą modernizację 
bezpłatnie przeprowadził miejsco-
wy Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości. 

Ogromne podziękowania nale-
żą się w szczególności uczniom bie-
lawskiego cechu, którzy poświęcili 
wiele czasu i wysiłku, aby mieszkania 
wyglądały jak najlepiej. Efekt jest do-
skonały i co najważniejsze zarówno 
Sylwia, jak i Szymon są bardzo zado-
woleni z własnych „czterech kątów”. 

Klucze do mieszkań przeka-
zano nowym lokatorom podczas 
Dni Bielawy. Niestety Sylwia Szulc 
nie mogła wtedy odebrać ich oso-
biście. Oficjalne powitanie Sylwii 
w jej nowym mieszkaniu, nastąpiło 
22 czerwca. Życzenia wszelkiej po-
myślności złożyli jej burmistrz Biela-
wy Ryszard Dźwiniel oraz starszy 
cechu, Kazimierz Rachowiecki. 

Nie pierwszy raz miasto oraz 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości zjednoczyli siły, 
aby pomóc wychowankom Domu 
Dziecka. Jak zgodnie deklarują wła-
dze Bielawy i cechu, współpraca na 
pewno będzie kontynuowana przez 
wiele lat. Wszystko po to, by ułatwić 
wejście w dorosłość jak największej 
liczbie młodych ludzi.

  Łukasz Masyk 

Mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1 do zarządzenia nr 
150/11  Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 10 czerwca 2011 r. 

*****
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 , 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do zarządzenia nr 173/2011 Burmistrza Miasta 
Bielawa z dnia 30.07.2011 r oraz załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175/2011  
Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30.07.2011 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, 
przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 
174/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  

28 czerwca na terenie zielonym 
przy Zakładzie Pielęgnacyjno -Opie-
kuńczym w Bielawie przy ul. Wolno-
ści 114 odbyło się, już po raz drugi, 
spotkanie pod nazwą „Dzień otwar-
tych serc”. Inicjatorami przedsięwzię-
cia byli pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie Pa-
nie: Magdalena Brzuska, Wiesława 
Kawa, Urszula Rutkowska i Boże-
na Uznańska w partnerstwie z ZPO 
„MEDSZKOL” w Bielawie oraz bielaw-
skim Środowiskowym Domem Samo-
pomocy. 

Celem spotkania była zmiana 
świadomości pensjonariuszy ŚDS w 
podejściu do osób starszych, krze-
wienie kultury i współżycia społecz-
nego, które akceptuje starość i prze-
ciwdziała wykluczeniu społecznemu. 
Chcieliśmy uwrażliwić  uczestników 
na potrzeby i ograniczenia innych 

oraz promować postawy wzajemne-
go szacunku i tolerancji w środowi-
sku lokalnym. Miłość opóźnia proces 
starzenia się, ułatwia pokonywanie 
kryzysów, pozwala  czerpać korzyści 
z bogactwa doświadczeń i wiedzy 
posiadanej przez starszych człon-
ków społeczeństwa. 

Pensjonariusze ZPO „Medsz-
kol” i ŚDS przedstawili cieka-
wy program artystyczny. Wspól-
ne śpiewanie i tańczenie było 
miłym przeżyciem, zawierało w so-
bie znaczny potencjał terapeutyczny 
i miało właściwości leczące: wzmac-
niające i samouzdrawiania.

W trakcie spotkania  nasz 
gość Pani Dorota Ciszewska, czło-
nek Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 
wraz z dziećmi recytowała wiersze 
Jej autorstwa. Osoby starsze coraz 
częściej chcą aktywnie spędzać je-
sień swojego życia. Nasze spotkania 
dają pensjonariuszom ZPO satys-

fakcję życiową, wpływają pozytyw-
nie na ich jakość życia oraz pozwa-
lają na zachowanie zdrowia i pogody 
ducha.  Likwidują stres, przywraca-
jącą chęć do życia oraz wypełniają 
wolny czas. Osoby starsze odzysku-
ją wiarę w siebie i poczucie własnej 
wartości, szybciej wchodzą w inte-
rakcję z otoczeniem.

Uważamy, że seniorzy są nie-
ocenionym źródłem mądrości i do-
świadczenia, z którego społeczeństwo 
powinno korzystać w dużo większym 
zakresie, aby połączyć doświadczenie 
seniorów z entuzjazmem młodych.

W wyniku spotkania nastąpił 
proces kształtowania wśród uczest-
ników postaw wrażliwości i bezin-
teresownej pomocy. Zmiana świa-
domości pensjonariuszy ŚDS w 
podejściu do osób starszych  po-
zwala przełamać stereotyp przepa-
ści pokoleniowej. 

      Bożena Uznańska

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje 
ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”
                    Gustaw Flaubert

„Dzień Otwartych Serc”
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„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w na-
szej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, 
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

	 	 	 	 	 bł.	Jan	Paweł	II

Dnia 19. czerwca w godzinach 14:30-19.30 w Bielawie, 
odbył się  po raz kolejny Parafialny Festyn Dobroczynny jako 
„I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych”. Organi-
zatorem tego spotkania była Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Bielawie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bie-
lawie.

Nadrzędnym celem organizowanej imprezy rekreacyj-
no-sportowej było promowanie lokalnych artystów, głównie 
utalentowanych dzieci i uzdolnionej młodzieży jak również 
poszczególnych Zespołów Folklorystycznych Powiatu Zie-
mi Dzierżoniowskiej. Choć pogoda tego dnia była kapryśna, 
mieszkańcy nie zawiedli i licznie przybyli na festyn. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy wokal-
no-muzyczne zespołów śpiewaczych, które przybyły do nas, 
aby się jak najlepiej zaprezentować. Warto w tym miejscu wy-
mienić te zespoły:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie – klasy taneczne.
Zespół Ludowy „Macieje” z Ostroszowic;
Zespół Ludowy „Grodzianie” z Niemczy;
Męski Zespół Śpiewaczy „CORD”;
Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „POJANA”;
Zespół Ludowy „Górzanie” z Piławy Górnej;
Zespół Kameralny „Ucziecho – wianki” z Uciechowa;
Studio Piosenki i Tańca „Fart” w Bielawie.
Loteria fantowa była niewątpliwą atrakcją prowadzona 

przez wolontariuszy Parafialnego Zespołu „Caritas”, działają-
cego przy naszej Parafii. Każdy los wygrywał, wiec zaintere-
sowanie było bardzo duże. Fanty na loterię ufundowały osoby 
Wielkiego Serca i Ludzie dobrej woli. Ogółem w czasie festynu 
pozyskano 3560 złotych na dofinansowanie wyjazdu wakacyj-
nego nad morze dla dzieci z naszej Parafii. Podczas ogląda-
nia występów wszyscy goście chętnie objadali się pysznym 
ciastem, które upiekły Nasze Parafianki oraz ciepłymi sma-
kołykami z grilla jak również fasolką po bretońsku, bigosem 
i chlebem ze skwareczkami. Mistrzami grilla byli panowie z 
Grupy „Barnaba”, działającej przy naszej Parafii.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że I Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych był bardzo udany, publiczność 
dopisała, zabawa była przednia, a muzyka świetna. Wielu 
mieszkańców naszej Parafii twierdziło, że tego typu impreza 
powinna być organizowane co roku, by integrować pokolenia.

W tym miejscu organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowa-
nia tegorocznego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych:

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bielawie;
Burmistrzowi Miasta Bielawa;
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Bielawie;
Miejskiemu Zarządowi Placówek Oświaty w Bielawie;
Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Mościsku;
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bielawie;
FCD Poligrafia – Reklama spółka z o.o. w Bielawie;
Sklep Sportowo – Rowerowy „K2” Dzierżoniów;
Parafialnemu Zespołowi „Caritas” w Bielawie:
Rodzinie Państwa Pyziaków:
„Garaż 3” – Mechanika Pojazdowa w Dzierżoniowie;
Rodzinom Domowego Kościoła w Bielawie;
Wszystkim rodzinom, które upiekły ciasta;
Ludziom Dobrej Woli – anonimowym sponsorom.
    Ks. Daniel Marcinkiewicz

fot. Krystian Borzestowski

Parafialny Festyn Dobroczynny w Bielawie jako 
„I Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych” 

Bielawa 19.06.2011 r.
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Od marca do czerwca 2011 
roku uczniowie klas I – VI na-
szej szkoły realizowali projekt 
edukacyjny pod hasłem „Żyję 
zdrowo i bezpiecznie”, któ-
rego głównym celem było  sty-
mulowanie rozwoju zachowań 
prozdrowotnych oraz wyrabia-
nie poczucia odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo własne i in-
nych. Projekt realizowany był wo-
kół czterech ośrodków tematycz-
nych: zdrowie, bezpieczeństwo, 
ekologia oraz aktywność fizycz-
na. Koordynatorami tego projektu 
byli: I. Stachera, W. Turzańska, K. 
Stefaniak, T. Stasiak i M. Andrze-
jewski.

W ramach realizacji projektu 
zorganizowano w wiele ciekawych 
i atrakcyjnych zajęć: wiosenne tur-
nieje sportowe, „Dzień Marchew-
ki” spotkanie z Komisarzem Lwem 
– młodszym aspirantem Jarosła-
wem Zbozieniem, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy medycznej, spo-
tkanie ze strażakiem p. Dariuszem 
Gortychem, pogadanki i przegląd 
jamy ustnej uczniów klas I – III w 
Centrum Stomatologicznym „Euro-
dent”. Uczniowie przygotowali pre-
zentacje przedstawień teatralnych: 
„Jaś i Małgosia inaczej”, „Eko 
Kapturek”, ”Witaj Wiosno”. Wzięli  
udział w zbiórce makulatury i ba-
terii. Zajęcia zostały wzbogacone o 
projekcje filmów i prezentacje mul-
timedialne. W ramach pobytu na 
zielonej szkole w Rewalu ucznio-

„Żyję zdrowo i bezpiecznie”
projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi

wie klas IIIA i IIIC poznali zwierzę-
ta i rośliny chronione Wolińskiego 
Parku Narodowego. W szkole zor-
ganizowano „Tydzień bezpieczeń-
stwa”. W czasie realizacji projektu 
uczniowie klas IV  - VI przystąpili 
do Klubu Szkół UNICEF, organi-
zacji której misją jest obrona praw 
dziecka - w tym prawa do opieki 
zdrowotnej, ochrony przed prze-
mocą i wykorzystywaniem. Ucznio-
wie chętnie brali udział w konkursie 
plastycznym, literackim i konkursie 
wiedzy na temat zdrowego odży-
wiania.

1 czerwca 2011 roku  odbył 
się finał projektu , w ramach które-
go uczniowie wzięli udział w Olim-
piadzie Sportowej. W atmosfe-
rze zdrowej i sportowej rywalizacji 
uczniowie zmagali się z kolejnymi 
zadaniami. Musieli wykazać się nie 
tylko sprawnością fizyczną, ale jed-
nocześnie wiedzą  i umiejętnościa-
mi zdobytymi w trakcie realizacji 
projektu. 

Praca  metodą projektu po-
zwoliła na zwiększenie zaintereso-
wania zajęciami, jak też uzyskanie 
lepszej efektywności i aktywno-
ści uczniów. Mamy  nadzieję, że 
uczniowie chętniej będą dbać o 
własne zdrowie, będą aktywnie 
wypoczywać oraz, że wzrośnie ich 
świadomość ekologiczna i odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo swoje 
i innych.    

  W. Turzańska

fundacja
N a u k a  i  P a s j a

Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji programu stypendialnego  
Fundacji nauka i Pasja!

Celem Fundacji jest pomoc finansowa osobom pomiędzy 15 a 21 rokiem życia, kiedy małe kwoty 
mogą dużo zmienić a dobra rada zapobiegnie marnowaniu energii i czasu. Chcemy pomóc w starcie 
naukowym  i życiowym osobom uzdolnionym w przedmiotach ścisłych i technicznych, którym nie 
starcza środków na realizację ambicji.  Ale premiujemy tylko tych, którzy są przedsiębiorczy i potrafią 
ciężko pracować – jednym z warunków otrzymania stypendium jest przepracowanie miesiąca  

w czasie wakacji.

Fundacja umożliwia też Stypendyście kontakt z Patronem – specjalistą w danej dziedzinie.

Jeśli jesteś osobą, która łączy w sobie taki talent i pasję, ma pomysł na swój rozwój, ale  
potrzebuje finansowego wsparcia, złóż Wniosek i Projekt na stypendium na drugi semestr roku 

szkolnego 2011/2012 i pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013. 

nie przegap terminów – wnioski należy składać od 1 września do 30 listopada 2012.

Rada Fundacji podjęła decyzję, że w roku szkolnym 2012/2013 podobnie jak w 2011/2012 
stypendia będą przyznawane osobom zamieszkałym, pochodzącym albo uczącym się w Bielawie, 

mieście położonym w województwie dolnośląskim.

stypendia przyznawane są na maksimum dziesięć miesięcy,  
od lutego 2012 do stycznia 2013. 

Kontakt:

fundacja@naukaipasja.org

+48 663 266 553

www.naukaipasja.org

Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie wraz z Funduszem Porę-
czeń Kredytowych Powiatu Dzierżo-
niowskiego Sp. z o.o. przygotowali 
efektywne wsparcie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. Już od 15 czerw-
ca w ofercie Banku Spółdzielczego w 
Dzierżoniowie jest kredyt na rozwój 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
pod nazwą Lokalna Inicjatywa. Kre-
dytem można sfinansować między 
innymi: inwestycje na zakup nieru-
chomości, nabycie środków trwałych, 
zakup wyposażenia firmy, rozwój fir-
my poprzez wprowadzenie nowego 
produktu/usługi, wzrost sprzedaży, 
wzrost kwalifikacji zawodowych pra-
cowników, tworzenie miejsc pracy 
oraz inne cele. Wysokość kredytu 
do 100% finansowanego celu. Pod-

stawowym zabezpieczeniem kredytu 
jest poręczenie Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Powiatu Dzierżoniow-
skiego Sp. z o.o., którego finanso-
wanie Fundusz pozyskał w ramach 
środków unijnych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Poręcze-
nie może obejmować do 80% war-
tości kapitału kredytu, nie więcej niż 
125 tysięcy złotych. Inne zalety kre-
dytu to uproszczone zasady udziele-
nia, krótki czas rozpatrzenia wniosku, 
atrakcyjne oprocentowanie oraz indy-
widualnie dopasowane spłaty.

Bank Spółdzielczy w Dzierżo-
niowie posiada ponad 60 letnie do-
świadczenie w finansowaniu lokalnych 
przedsiębiorców. Konkurencyjność 
oferty Banku wynika przede wszystkim 

z bardzo dobrej znajomości lokalnego 
rynku, korzystaniu w 100% z polskie-
go kapitału, posiadania Centrali Banku 
w Dzierżoniowie. Bank od 2003 roku 
współpracuje z Funduszem Poręczeń 
Powiatu Dzierżoniowskiego. Bliższych 
informacji o kredycie można uzyskać 
w placówkach Banku (Oddział w Bie-
lawie ul. Piłsudskiego 74 i Filia w Bie-
lawie os. Włókniarzy1) lub pod telefo-
nem 748-31-29-10 wew. 26 lub 27. 

*****
Jest to szczególnie ciekawa 

oferta dla przedsiębiorców zamie-
rzających korzystać z Bielawskie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać także w biurze Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego (ul. Wol-
ności 57 w godz. 7:30 – 15:30).

Lokalna inicjatywa dla lokalnych przedsiębiorców

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie już po raz piąty był or-
ganizatorem festynu pt. „Wakacje 
w kolorach tęczy”. Festyn odbył 
się 20 czerwca  w związku z akcją  
„Czerwiec aktywnych społeczności” 
i realizacją działań środowiskowych 
w ramach projektu systemowego 
„Dać szansę” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
POKL.

Festyn zorganizowano w part-
nerstwie ze Szkołą Podstawową 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 
Ekologiczną Szkołą Podstawową nr 
7 oraz Szkołą Podstawową nr 10 w 
Bielawie z Oddziałami Sportowymi, 
przy kreatywnej pomocy wolontari-
uszy. 

Celem festynu była integra-
cja społeczności szkolnej uczniów 
ze szkół podstawowych w wieku 8 
lat z lokalnym środowiskiem oraz 
rodzinami, które będą objęte pro-
jektem systemowym „Dać szansę”.  
Festyn nawiązywał do zakończenia 
roku szkolnego oraz zbliżających się 
wakacji, na które wszystkie dzieci 
oczekują. Czas mija bardzo szyb-
ko, jeszcze dzieci pamiętają zabawy 
na śniegu, a już zbliża się koniec 
roku szkolnego i długo oczekiwane 
wakacje. To, że dzieci uwielbiają 
wakacje, wiadomo nie od dziś.

Deszczowa pogoda w ostat-
nich dniach stawiała imprezę w ple-

„Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas.”
     Ludwik Jerzy Kern

nerze pod znakiem zapytania. Po-
ranek był chłodny i pochmurny, lecz 
mimo niepewnej pogody i wczesnej 
pory zebraliśmy się tłumnie. Coroc-
zna impreza zgromadziła około 113 
dzieci, w wieku od 2 do 12 lat. Były 
to dzieci beneficjentów projektu oraz 
dzieci z trzech szkół podstawowych, 
które przyszły ze swoimi opiekuna-
mi lub rodzicami, aby wziąć czynny 
udział w wielu ciekawych grach i za-
bawach przygotowanych specjalnie 
dla nich. Na terenie zielonym przy 

OPS było barwnie, gwarnie i wesoło.
Bogaty program imprezy 

opracowany przez zespół zapewnił 
wspaniałą, kilkugodzinną zabawę 
dla uczestników. Nie zabrakło pio-
senek, tańców, gier i wielu innych 
atrakcji.  W trakcie spotkania był 
słodki poczęstunek, napoje i soki. 
Jak co roku wielkim powodzeniem 
cieszyło się malowanie twarzy i na-
klejanie tatuaży. Dzieci z motylkami, 
kotkami, tygryskami i  kwiatkami na 
buziach biegały radośnie po terenie 
zielonym pełne beztroski i szczę-
ścia. Żadne dziecko nie było w sta-
nie odmówić sobie tej przyjemności. 
Każdy mógł znaleźć tutaj coś cieka-
wego dla siebie, a przy okazji dobrze 
się bawić. W trakcie imprezy  uczest-
nicy wzięli udział w zbiorowym prze-
ciąganiu liny: chłopcy na dziewczę-
ta, który sprawiła dzieciom wielką 
radość i satysfakcję, wygrały dziew-
czynki 2:1. Zorganizowane roz-
grywki i zabawy dla dzieci pokazały 
zdrowy sposób spędzenia wolnego 
czasu oraz kształtowały poczucie 
przynależności do społeczności lo-
kalnej. Grupa bardzo się zintegro-
wała a dzieci wzajemnie motywowa-
ły się do wspólnej zabawy. 

 Zabawom i relaksowi na 
świeżym powietrzu sprzyjała zna-
komita, bezdeszczowa aura i miła, 
serdeczna atmosfera. Patrząc z per-
spektywy uważamy nasz festyn za 
bardzo udany i już zaczynamy pla-
nować następny.

Do zobaczenia za rok!
                      Bożena Uznańska

Krwiodawcy Miejskiego Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Bielawie zorganizowali w dniu 18 
czerwca obok Dworku Leśnego rożen 
z okazji WITAJ LATO I WAKACJE  dla 
dzieci krwiodawców oraz zaprosili do 
wspólnej zabawy dzieci z Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej nr. 7 w Bie-
lawie. Nie zabrakło słodyczy i konkur-
sów, dzieci chętnie same piekły sobie 
kiełbaski, mniejszym pociechom ro-
dzice trochę pomagali. Co do konkur-
sów, rodzice bardzo swoje pociechy 
dopingowali. Bardzo cieszyły dzie-
ci konkursy: dmuchania balonów na 
czas, później przejścia pewnego od-
cinka drogi podbijając balon pod wiatr. 
Nie zabrakło konkursu rzucania lotka-
mi do celu, jak się okazało i rodzice 
mieli z tym problem. 

W nagrodę były słodycze oraz 
nagrody pocieszenia . Dzieci na 
ręce Prezesa Danuty Szostek zło-
żyły podziękowanie za jej wieloletnią 

Z działalności bielawskiego HDK
WITAJ LATO I WAKACJE

współpracę i wspaniałą zabawę, a 
pani prezes podziękowała dzieciom 
za udział w imprezie oraz rodzicom, 
że poświęcili swój czas przychodząc 
z dziećmi.

*****
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

KRWIODAWCY

W dniu 18 czerwca Zarząd 
Miejskiego klubu HDK zorganizo-
wał dla swoich  członków spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
krwiodawcy. Skromnym poczęstun-
kiem chcieliśmy uczcić ten dzień, 
ponieważ 15. października będzie-
my obchodzić jubileusz 30 -lecia ist-
nienia naszego klubu . Trochę po-
wspominaliśmy jak było dawniej, 
kiedy były punkty poboru krwi co 

ułatwiało nam pracę i pomoc innym, 
a krwiodawcy nie musieli czekać na 
przyjazd ekip pobierających krew 
raz na miesiąc czy raz w tygodniu. 
Wspominaliśmy także wspaniałe 
chwile spędzone razem przez te lata 
i jak wielu osobom uratowaliśmy ży-
cie lub zdrowie.
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W dniach od 30 maja do 4 
czerwca odbył się XVIII Międzyna-
rodowy Plener Malarski w Bielawie 
pod nazwą: „Architektura Bielawy 
związana z przemysłem włókien-
niczym”. Uczestnikami pleneru byli 
malarze z Czech, Ukrainy, Niemiec 
i Polski, a mianowicie: Eva Sinkma-
nova z Novej Paki, Jarmila Smeta-
na z Jesennu, Vera Kopecka z Kry-
nic, Margita Nedomlelova z Jicina, 
Danuta Rawicka z Wałbrzycha, Jan 
Smetana z Jesennu, Holger Leh-
feld z Norymbergii, Jurij Hlazun ze 
Lwowa, Jiri Kollert z Polic nad Me-
tuji, Edward Kostka z Wrocławia 
i Andrzej Niżewski z Boguszowa 
Gorc. 

Celem pleneru było między 
innymi poznanie obiektów związa-
nych z przemysłem włókienniczym 
i utrwalenie ich na płótnie oraz do-
skonalenie warsztatu z zakresu ma-
larstwa poprzez wymianę własnych 
doświadczeń. 

W pierwszym dniu pobytu 
uczestnicy pleneru malarskiego 
zwiedzili Bielawę i wybrali atrak-
cyjne miejsca do malowania. Była 
to fascynująca wędrówka po ca-
łym mieście. Zaczęły powstawać 
szkice i pierwsze prace olejne. W 
trakcie trwania pleneru malarze 
uczestniczyli w spotkaniu z pisa-
rzem i podróżnikiem Leszkiem 
Szczasnym, który oprócz opowie-
ści o swoich podróżach zaprezen-

tował książkę pt. „Świat na wycią-
gnięcie ręki”. Spotkanie to odbyło 
się w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Bielawie. 

Ponadto, w „Małej Galerii” To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy od-
był się wernisaż wystawy malarskiej 
pana Edwarda Kostki. Autor prac 
użył różnych technik malarstwa tj. 
malarstwo olejne, akwarele i własną 
technikę mieszaną. Prezentowane 
na wystawie obrazy były imponują-
ce, namalowane z wielką precyzją 
i wielkim kunsztem. Przedstawiały 
głównie przyrodę jak i pejzaże z ple-
nerów malarskich. Wernisaż uświet-
nił występ chóru MOKiS „Czerwona 
Jarzębina” pod kierunkiem Anny Ra-
taj oraz recytowane wiersze pana 
Stanisława Wojnara. Była to wspa-
niała uczta dla oka i ducha.

W ramach XXXIV Dni Biela-
wy malarze uczestniczyli w koncer-
cie muzyki kameralnej w wykonaniu 
Wałbrzyskiego Kwartetu Smyczko-
wego. Koncert odbył się w Kościele 
p/w Wniebowzięcia NMP. 

Malarze na płótnach utrwa-
lili  bielawską architekturę wraz z 
otaczającym nas malowniczym kra-
jobrazem. Obrazy, które powstały, 
oczarują każdego człowieka wrażli-
wego na piękno.

Plener zakończył się wysta-
wą poplenerową w holu Hotelu „Pod 
Wielką Sową”.

  Ewa Glura

Malarze w Bielawie

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Bielawy bez 
względu na wiek.

Do konkursu można zgłosić prace w ( najwyżej )  trzech zestawach 
składających się od 2 do 5 fotografii kolorowych lub czarno-białych   formatu 
A 4, bez obróbki komputerowej.  

Na odwrocie fotografii należy podać tytuł pracy.
Każdy zestaw powinien mieć swój osobny tytuł.
Fotografie należy wykonać osobiście dowolnym aparatem fotograficznym.
Prace wszystkie należy dostarczyć lub wysłać pocztą do dnia 30 listo-

pada 2011r. na adres: Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, ul. Piastowska 19a, 
58-260 Bielawa, w zaklejonej kopercie z napisem: Konkurs fotograficzny 
„Urocze miejsca w Bielawie ”. W kopercie należy zamieścić kartkę z infor-
macjami: imię  i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek oraz numer 
telefonu lub e-mail.

Zgłoszone prace  przechodzą na własność organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac w prasie i wydawnictwach pro-
mujących działalność Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

Prace winny być wykonane w bieżącym roku i nigdzie nie publikowane.
Autorzy prac zachowują prawa autorskie.

Pozostałe informacje:
Konkurs oceni Komisja powołana przez Zarząd Towarzystwa Przyja-

ciół Bielawy.
Po ocenie prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomie-

ni pisemnie lub telefonicznie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2011r.
Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda finansowa.  
Za  pozostałe miejsca i wyróżnienia są przewidziane nagrody rzeczowe.  
Powołane jury może w szczególnych przypadkach zadecydować o 

innym podziale nagród.
Pytania na temat konkursu prosimy kierować do koordynatora konkur-

su pana Jarosława Florczaka – tel. 748335333 oraz pana Zdzisława Gol-
monta – tel. 748325048.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
Regulamin został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bie-

lawy w dniu 08.06.2011r.  

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielawy ogłasza konkurs 
fotograficzny pod nazwą: „Urocze miejsca w Bielawie”

Regulamin konkursu

Dnia 16 czerwca przedstawi-
ciele społeczności Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława Chro-
brego w Bielawie uczestniczyli w 
wykładach zorganizowanych z oka-
zji Roku Czesława Miłosza. Uroczy-
stość odbyła się w Sali Rycerskiej 
dzierżoniowskiego Ratusza. 

Organizatorką tego przedsię-
wzięcia była pani Jadwiga Horanin 
- Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Dzierżoniowie, spotkanie prowadziła 
pani  Jadwiga Horanin i pani Janina 
Weretka – Piechowiak. Uczniowie 
mieli okazję poznać historię życia i 
twórczości Czesława Miłosza i wy-
słuchać osób, które utrzymywały z 
nim kontakt. 

Młodzież wysłuchała wypowie-
dzi pana Adama Lizakowskiego, 
doktora Jerzego Ilga oraz profesora 
Stanisława Beresia.

Podczas sesji poeta Adam Li-

zakowski został uhonorowany Me-
dalem Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. W imieniu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego odzna-
czenie wręczył Poseł na Sejm RP 
Tomasz Smolarz. Następnie poeta 
wygłosił wykład na temat: „Budowa-
nie mostów pomiędzy kulturami po-
przez przekłady poezji“. 

Później zabrał głos dokor Je-
rzy Ilg – Redaktor Naczelny Wy-
dawnictwa ZNAK. Przedstawił on 
historię swojej współpracy z Cze-
sławem Miłoszem. Opowiedział 
również wiele anegdot związanych 
z poetą. To właśnie wykład dokto-
ra Ilga spodobał się młodzieży naj-
bardziej, ponieważ mówił on bardzo 
ciekawie, a faktów, które przed-
stawił, nie znajdziemy w żadnych 
książkach. 

Zwieńczeniem uroczysto-
ści było wystąpienie profeso-

ŚLADAMI CZESŁAWA MIŁOSZA
ra Uniwersytetu Wrocławskiego 
Stanisława Beresia. Profesor 
wskazał główne motywy w poezji 
Czesława Miłosza, wygłosił wy-
kład: „Poeta poza dworem: zyski 
i straty“. 

Uczestnicy spotkania mieli też 
okazję obejrzenia cennego archiwal-
nego materiału filmowego – wywia-
du z roku 1997 przeprowadzonego 
z Czesławem Miłoszem przez profe-
sora Beresia. 

Dzięki uczestnictwu w konfe-
rencji naukowej młodzież bielaw-
skiego liceum zyskała pozaszkolną 
wiedzę o życiu i twórczości Czesła-
wa Miłosza. Wykłady wprowadziły 
nas w atmosferę przyszłych stu-
diów o charakterze humanistycz-
nym.

 Krystyna Podłęcka
 Grzegorz Bagiński

Czwarta edycja ogólnopolskie-
go konkursu „Świadectwa historycz-
ne 1945- 1990” organizowanego 
przez ośrodek Pamięć i Przyszłość 
okazała się szczęśliwa dla Natalii 
Bajak - uczennicy III klasy Gimna-
zjum nr 2 w Bielawie. Natalia zajęła 
I miejsce w kategorii gimnazjum. Za-
daniem uczestników konkursu było 
przygotowanie pracy przedstawia-
jącej zasługi zapomnianych dobro-
czyńców ich miejscowości. Natalia 
przygotowała materiał (prezentacja, 
wywiad, film), w którym przedstawiła 
pana Emiliana Kupca - pierwszego 
burmistrza Bielawy po 1989 r. jako 
osobę, która przyczyniła się do roz-
woju tego miasta. Człowiek ten od-
znaczył się wybitną i bohaterską po-
stawą, a za jego kadencji nastąpił 
rozwój naszego miasta.

„Uważam, że pan Emilian 
był i nadal jest wyjątkową oso-
bą, bardzo zasłużoną dla Bie-
lawy. Odbudował nasze miasto 
i przeprowadził wiele znaczą-
cych i niezbędnych reform. Je-
stem dumna z tego, że miałam 
okazję poznać prawdziwego 
bohatera, który w pełni zasłu-
guje na Tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Bielawa.”- wspo-
mina Natalia. 

Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 8 czerwca w 
siedzibie zakładu Narodowe-
go Ossolineum we Wrocławiu. 
Główną nagrodą w konkursie 
był notebook. Gratulujemy Na-
talii i życzymy dalszych sukce-
sów. 

Bielawianka zwyciężczynią 
ogólnopolskiego konkursu

Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Bielawie nie jest szko-
łą ekologiczną tylko z nazwy. Działa-
nia podejmowane przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców pokazują, że dla 
całej społeczności szkolnej liczą się 
czyny, nie słowa. Zespół nauczycie-
li w składzie: Anna Kuś – Smaga, 
Barbara Olejnik, Krystyna Grzyb 
pod kierunkiem  pani Anny Sobie-
rajskiej przygotował projekt ścież-
ki przyrodniczej na Łysej Górze w 
Bielawie, który zgłoszony został na 
ogólnopolski konkurs organizowany 
przez Fundację Nasza Ziemia i fir-
mę Henkel. Zwycięstwo przyniosło 
grant w wysokości 5 tys. zł. Dzięki 
uzyskanym środkom, wsparciu ze 
strony dyrekcji szkoły, pani Małgo-
rzaty Cieślik i Renaty Sznajder-Za-
jąc oraz Urzędu Miasta, w szcze-
gólności pana burmistrza Mariusza 
Pacha i pani Wioletty Bahyrycz-
-Wróbel w ciągu czterech miesię-
cy przygotowano wszystkie zadania 
ujęte w projekcie. Przeprowadzono 
prace porządkowe na wytyczonej 
ścieżce, ustawiono 3 ławeczki, na 
szczycie i w wyrobisku gnejsów, u 
podnóża  wzgórza stanęła tablica in-
formacyjna, przygotowano materia-
ły edukacyjne dla dzieci szkolnych i 
przedszkolnych w postaci konspek-
tów, kart pracy, kolorowanek i puz-
zli, ogłoszono i przeprowadzono trzy 
konkursy tematyczne.

Uroczyste otwarcie ścieżki 
przyrodniczej na Łysej Górze na-
stąpiło 14 czerwca w obecności 
Burmistrza Miasta Bielawa, pana 
Mariusza Pacha, kierownika Re-

feratu Działalności Gospodarczej i 
Ochrony Środowiska pani Wiolet-
ty Wróbel-Bahyrycz, przedstawi-
ciela Starostwa Powiatowego pana 
Wiesława Jasińskiego, prezesa 
ZGPD7 pana Piotra Furtaka, dyrek-
cji ESP 7, pomysłodawców projektu 
i uczniów.

Ścieżka została wykonana na 
potrzeby edukacji z zakresu botani-
ki, geologii i wiedzy o regionie. Zakła-
da poznanie walorów przyrodniczych 
Łysej Góry, ciekawej roślinności po-
rastającej jej południowo-zachodnie 
zbocze, budowy geologicznej, pa-
sma górskiego i wzniesień widocz-
nych ze szczytu Łysiny. Trasa została 
przygotowana dla dzieci szkolnych i 
przedszkolnych, zaś karty pracy do-
stosowane  do wieku odbiorcy. Zaję-
cia prowadzone są przez panią Annę 
Sobierajską, nauczyciela przyrody, 
przy wsparciu grupy młodych prze-
wodników – uczniów, którzy zdobyli 
odznakę młodego geologa, botanika, 
geografa podczas konkursu przepro-
wadzonego w szkole.

Rozpoczynając wędrówkę wy-
tyczoną ścieżką uczniowie za po-
mocą mapy i kompasu wytyczają 
położenie wybranych obiektów, na-
stępnie przy użyciu linijki dokonują 

pomiaru wysokości względnej wzgó-
rza z zastosowaniem metody propor-
cji. Kolejny etap ścieżki to wyrobisko 
gnejsów, gdzie jeden z przewodni-
ków opowiada o gnejsach, ich po-
wstaniu i sposobie wykorzystania 
przez mieszkańców Bielawy.

Z wyrobiska uczniowie uda-
ją się na stok południowo-zachod-
ni, najcenniejsze miejsce na trasie, 
porośnięte roślinnością kseroter-
miczną pochodzącą z cieplejszych 
rejonów Europy. Są to gatunki pon-
tyjsko-pannońskie, których cen-
trum występowania znajduje się na 
obszarze stepowym południowo-
-wschodniej Europy (Nizina Węgier-
ska) i centralnej Azji (wokół Morza 
Czarnego). Należą do nich: dzwo-
nek brzoskwiniolistny, dąbrówka ko-
smata, złoć łąkowa, przytulia właści-
wa, janowiec barwierski, driakiew 
żółtawa, krzyżownica czubata, ko-
niczyna pagórkowa, pięciornik wy-
prostowany, biedrzeniec mniejszy. 
Wśród gatunków ciepłolubnych po-
chodzenia przyśródziemnomorskie-
go należy wymienić: fiołek wonny, 
kłobuczkę pospolitą. Rośliny ksero-
termiczne są przystosowane do ży-
cia w środowiskach suchych i wybit-
nie nasłonecznionych. 

Dzięki dużemu nachyleniu stoku 
południowo-zachodniego Łysej Góry 
znalazły tutaj dobre warunki do wzro-
stu i rozwoju. Najcenniejszą z roślin 
jest chroniony dziewięćsił bezłodygo-
wy, występujący w rejonach alpejskich 
południowej i centralnej Europy. Moż-
na go spotkać czasem  na innych oko-
licznych wzgórzach, jednak tylko tutaj 
występuje w tak dużych ilościach. Ze 

ESP7 zaprasza na ścieżkę przyrodniczą na Łysej Górze ścieżki wiodącej wzdłuż stoku ucznio-
wie liczą ilość okazów występujących 
na skraju ścieżki - ze względu na ich 
ochronę nie jest wskazane wchodze-
nie na obszar łąki.

Młodzi botanicy opowiadają o po-
chodzeniu roślin, omawiają budowę morfo-
logiczną oraz ciekawostki dotyczące tych-
że roślin. Zajęciom towarzyszy cytrynowy 
zapach macierzanki oraz bogactwo kolo-
rów roślin rosnących na łące. Dociekliwi 
zaś mogą sprawdzić, dlaczego dziurawiec 
nosi taka nazwę. Wystarczy tylko wziąć 
lupę i dokładnie przyjrzeć się jego liściom. 

Na koniec, wodząc palcem po 
widnokręgu, uczniowie rozpoznają 

najważniejsze szczyty widoczne z 
„Łysajki”. Piękny widok roztaczają-
cy się ze szczytu dodatkowo podno-
si walory przyrodnicze tego miejsca 
i niewątpliwie sprawia, że taką lekcję 
przyrody zapamięta się na długo

 Aby ścieżka mogła służyć nie tyl-
ko uczniom wyposażonym w karty pra-
cy i kierowanych przez nauczyciela, ale 
wszystkim odwiedzającym to urokliwe 
miejsce, planowane jest ustawienie ko-
lejnych tablic informacyjnych pozwala-
jących na zapoznanie się ze wszystkimi 
walorami przyrodniczymi wzgórza.

Anna Sobierajska, 
Anna Kuś - Smaga
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Wychowanie czytelnika, 
kształtowanie w uczniach aktywnej 
postawy czytelniczej to procesy dłu-
gotrwałe, wymuszające konieczność 
stosowania różnorodnych metod i 
form pracy, przełamywania stereo-
typów. Jednym ze sposobów zachę-
cenia dzieci, młodzieży do czytania 
jest stworzenie im odpowiednich, 
wyszukanych warunków edukacyj-
nych oraz zabawowych do twórczej 
aktywności poprzez kontakt z litera-
turą najnowszą, należącą do nurtu 
literatury popularnej, modnej, będą-
cej, tzw. hitem. Od pewnego czasu 
wśród młodych daje się zauważyć 
olbrzymie zainteresowanie beletry-
styką autorstwa takich pisarzy jak 
Tolkien, Rowling czy Steig. Książki 
tych autorów odniosły wielki sukces, 
mają  miliony czytelników i dlatego 
wskazane jest opracowanie formuły 
zajęć, uwzględniających te upodo-
bania literackie.

Dla tych, którzy zainteresowali 
się powieściami J. K. Rowling i ule-
gli, tzw. potteromanii, Szkoła Pod-
stawowa nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie zorganizowała 
kolejną edycję międzyszkolnych 
konkursów: plastycznego, multime-
dialnego, czytelniczego i dwóch lite-
rackich. Łącznie wzięło w nich udział 
ponad 300 uczniów. Każdy z nich 
wykazał się twórczą aktywnością, 
wielu stworzyło wspaniałe autorskie 
prace i projekty, dając tym wyraz au-
tentycznego przeżywania językowo 
- kulturowej przygody, autentycznej 
„radości tworzenia”. Honorowy pa-
tronat nad konkursami objęli: dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Placówek 
Oświaty - p. Maria Osiewała oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Sportowymi - p. Da-
riusz Spychalski.

6 czerwca w baśniowej sce-
nerii Wielkiej Sali rozegrał się Wielki 
Turniej Domów i odbyła się Uroczy-
sta Gala Finałowa, którą uatrakcyj-
niły: występ szkolnego teatrzyku 
„Dzieci Serca”, wernisaż nagrodzo-
nych prac, projekcja najlepszej pre-
zentacji multimedialnej. Obowią-
zywały kostiumy, zgodne z modą 
panującą w Hogwarcie. Do Turnie-
ju każda szkoła wystawiła cztero-
osobowe drużyny. Uczniowie zma-
gali się w takich konkurencjach jak: 
rozwiązywanie testu, odgadywanie 
tematu ilustracji, rozpoznawanie na 
podstawie pantomimy lub opisu po-
staci, miejsc lub zdarzeń, wyjaśnia-

nie pojęć, rozpoznawanie ziół, roz-
wiązywanie kalamburów i zagadek 
słownych, przeliterowywanie trud-
nych wyrazów, itd. Poziom przygoto-
wania uczniów był wysoki, wszyscy 
wspaniale się bawili. 

Oto wyniki klasyfikacji w po-
szczególnych kategoriach ( w każ-
dej kategorii przyznano jeszcze po 
15 wyróżnień):

Międzyszkolny Konkurs Czy-
telniczy „Mój przyjaciel Harry Potter”, 
I miejsce, tytuł „Najlepszy Uczeń 
Hogwartu”, nagroda główna Ka-
mień Filozoficzny- Ania Wiśniew-
ska, SP nr 10 z Oddz. Sport.

Międzyszkolny Konkurs Czy-
telniczy „Mój przyjaciel Harry Pot-
ter”, I miejsce drużynowe, nagroda 
główna Puchar Domów-Anna Wi-
śniewska, Julia Adamczyk, Ma-
ciek Bartosz, Ala Froń, SP nr 10 z 
Oddz. Sport.

Międzyszkolny Konkurs Pla-
styczny „W magicznym  świecie Har-
ry’ego Pottera”, I miejsce-Wiktoria 
Sikora (SP nr 10 z Oddz. Sport.), II 
miejsce- Wiktoria Skrobarczyk (SP 
nr 10 z Oddz. Sport.), III miejsce- 
Mateusz Kubiak (SP nr 4 z Oddz. 
Integr.)

Międzyszkolny Konkurs Multi-
medialny „Niezwykły świat Harry’ego 
Pottera i jego przyjaciół”, I miejsce-
-Hanna Wanszewicz- (SP nr 10 z 
Oddz. Sport.), II miejsce –Grzegorz 
Bogulak (ESP nr 7), III miejsce- SP 
nr 4 z Oddz. Integr.

 Międzyszkolny Konkurs Li-
teracki  „Pamiętnik Hermiony Gran-
ger”, I miejsce – Monika Nagły (SP 
nr 10 z Oddz. Sport.), II miejsce- Do-
minika Legut (SP nr 10 z Oddz. 
Sport.), III miejsce -Aleksandra Ja-
nicka  (SP nr 10 z Oddz. Sport.)

 Międzyszkolny Konkurs Li-
teracki „Pamiętnik Rona Weasley’a”, 
I miejsce–Krystian Rycąbel (ESP 
nr 7), II miejsce – Adam Olejnik (SP 
nr 4 z Oddz. Integr.), III miejsce- Ja-
kub Orda ( SP nr 10 z Oddz. Sport.).

 Cykl konkursów na temat 
sagi J. K. Rowling to nie tylko promo-
cja czytelnictwa w różnych formach i 
kontekstach, ale także wspólna za-
bawa uczniów bielawskich szkół, 
możliwość prezentacji ich wspania-
łych dokonań, wymiany między nimi 
cennych doświadczeń. Dla osiągnię-
cia tych celów warto było podjąć ten 
dodatkowy wysiłek.

 J. M. Jonas
 Zdjęcia: M. Tyrcha

   „Są książki piękne jak kwiaty
   i są książki, pełne dojrzałości jak owoce,
   są książki, które wstrząsnęły światem...”
      J. Jastrun

W TUNELU TAJEMNIC BESTSELLERU...

6 czerwca w Szkole Podsta-
wowej Nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi odbyły się Wielki Turniej Wie-
dzy i  Uroczysta Gala.  Był to finał 
serii  międzyszkolnych  konkursów 
dla fanów książek o Harrym Potte-
rze - literackich, plastycznego, mul-
timedialnego i czytelniczego. Turniej 
oraz Galę uatrakcyjniły: wernisaż 
nagrodzonych prac, projekcja naj-
lepszej prezentacji multimedialnej 
oraz występ teatrzyku „Dzieci Ser-
ca”. Było to przedstawienie ilustru-
jące ceremonię przydziału, która 
poprzedzała rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego  w Szkole Magii i 
Czarodziejstwa.   Oczywiście głów-
nym bohaterem spektaklu był mło-
dy czarodziej Harry Potter, w które-
go rolę wspaniale wcielił się Piotrek 
Hamerlik (zresztą bardzo przypomi-
nający Daniela Radcliffe’a). Nieza-
pomniane kreacje stworzyli również: 
Paula Sienkiewicz w roli Hermiony, 
Kacper Nowicz jako Ron Weasley, 
Ola Peregrym, która po mistrzow-
sku odtworzyła postać Albusa Dum-

„Dzieci Serca” dla fanów sagi J. K. Rowling
bledora, Tomek Rekieć jako Duch 
oraz Patrycja Skwarek w roli suro-
wej profesor Minerwy McGonagall. 
Mali aktorzy w sposób przystępny, 

zabawny wprowadzili wszystkich w 
klimat literatury fantastycznej, ba-
śniowej. 

  J. M. Jonas

IX Dolnośląski Przegląd Dzie-
cięcych Zespołów Tanecznych GA-
LOP 2011

To największy na Dolnym Ślą-
sku przegląd zespołów tanecznych. 
W tym roku wystartowało 40 zespo-
łów w kilku kategoriach taneczno-
-wiekowych. Szkołę Podstawową nr 
10 w Bielawie reprezentowały 3 ze-
społy: Mała Fryga I. Mała Fryga II 
i Fryga (85 tancerzy), które wystar-
towały w 2 kategoriach – taniec lu-
dowy i inscenizacja. W sumie bie-
lawskie zespoły zaprezentowały 6 
układów tanecznych.  

Uroczysty koncert zespołów 
wyróżnionych i laureatów IX Dolno-
śląskiego Przeglądu Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych GALOP-2011 
odbył się 17 czerwca w Centrum 
Sztuki IMPART we Wrocławiu

Jury IX Wrocławskiego Prze-
glądu Dziecięcych Zespołów Ta-
necznych „GALOP 2011” w skła-
dzie: przewodniczący - Janusz 
Pietrzyk; członkowie - Małgo-
rzata Gietler, Dariusz Lech - po-
stanowiło przyznać następujące 
miejsca w poszczególnych kate-
goriach:

w kat. klas 1-3 Taniec Ludo-
wy - I m-ce Mała FRYGA II - za kra-
kowiaka, wyróżnienie Mała FRYGA I 
- za polkę,

w kat. Taniec Ludowy klas 
4-6 - II m-ce FRYGA za mazura,

w kat. klas 1-3 Inscenizacja 
- I m-ce Mała FRYGA I za układ „Na 
Dzikim Zachodzie”, III m-ce Mała 
FRYGA II za układ „Gdy królował 
Rock And Roll”

w kat. Inscenizacja klas 4-6 
- I m-ce FRYGA za układ, „Co robi 
służba, kiedy państwa nie ma w 
domu”, 

NAGRODĘ SPECJALNĄ Dy-
rektora ZSP nr 17 we Wrocławiu – 
za szczególny wkład w rozwój kul-
tury tanecznej otrzymała: Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Bielawie.

To wielki sukces młodych tan-
cerzy ze Szkoły Podstawowej nr 10 
w Bielawie, na który dzieci ciężko 
zapracowały podczas zajęć i prób. 
Opiekunem artystycznym wszyst-
kich zespołów jest p. Anna Lutz.

Wielki finał 7. Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki im. Marka Grechu-
ty odbył się na Krakowskim Rynku 
11 czerwca. Koncert „Zaczarowana 
Piosenka… z dalekich krain” poprze-
dził  rywalizację dwunastu niepeł-
nosprawnych polskich wokalistów 
finalistów 7. Festiwalu Zaczarowa-
nej Piosenki im. Marka Grechuty. U 
boku tej dwunastki – podzielonej na 
dwie kategorie wiekowe (do 16 lat 

i powyżej 16. roku życia) – stanęły 
gwiazdy: Monika Kuszyńska, Ali-
cja Majewska, Małgorzata Ostrow-
ska, Robert Kasprzycki, Maciej 
Miecznikowski oraz Piotr Cugow-
ski z zespołem Bracia.  Finaliści, 
jak co roku, konkurowali o statuetki 
Zaczarowanego Ptaszka i stypen-
dia (1 miejsce – 24 tys. zł, 2 miejsce 
– 10 tys. zł, 3 miejsce – 5 tys. zł). 
Ich zmagania oceniało jury złożone 

Klaudia Borczyk - kolejny raz w Finale 
Zaczarowanej Piosenki

profesjonalistów: Ewy Błaszczyk, 
Magdaleny Waligórskiej (sekretarz 
jury), Jerzego Połomskiego, Wło-
dzimierza Korcza, Jana Kante-
go Pawluśkiewicza, Andrzeja Za-
ryckiego i Roberta Janowskiego. 
Składowi ekspertów przewodniczyła 
Natalia Kukulska.

W koncercie, poprowadzonym 
przez Annę Dymną, Cezarego Ko-
sińskiego i Zbigniewa Zamachow-
skiego, publiczność usłyszała mię-
dzy innymi piosenki skomponowane 
przez zmarłego w ubiegłym roku Ja-
rosława Kukulskiego. Kompozytor 
był przyjacielem Festiwalu Zaczaro-
wanej Piosenki, jego jurorem pod-
czas półfinałów w roku 2006. 

W gronie finalistów znalazła 
się również bielawianka Klaudia 
Borczyk - ubiegłoroczna laureatka 
kategorii dziecięcej. Wspólnie z Pio-
trem Cugowskim i zespołem Bracia, 
wykonała „Za szkłem”, a solo „Po-
zwolił nam los”.

„Chciałam Wam podziękować 
za piękne interpretacje, za odwagę 
i za to, że nas wzruszaliście” - mó-
wiła przewodnicząca jury Natalia Ku-
kulska, która nie szczędziła ciepłych 
słów Klaudii - wysoko oceniając jej 
konkursowy występ. 

Relację z festiwalu można było 
obejrzeć w 2 Programie TVP 19 
czerwca.

16 - 17 czerwca odbył się w Miejskim Domu Kul-
tury w Hałcnowie  XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PIOSENKI AKTORSKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z sukcesami na festiwalu piosenki aktorskiej
„ŚPIEWANKO”, pod patronatem prezydenta miasta Bielska Białej 
Pana Jacka Krywulta. Zaprezentowało się 22 solistów i 3 zespo-
ły wokalne w ilości  35 osób z miast takich jak: Gąsawa, Bielawa, 
Pszczyna, Żory, Woźniki, Katowice, Warszawa, Włocławek,Go-
rzów Wielkopolski, Kąty Wrocławskie, Gilowice, Żnin Bielsko-Biała.

Prezentacje festiwalowe oceniało jury w składzie: 
MAJA BAREŁKOWSKA, LUDMIŁA MAŁECKA i ARTUR 
GRUDZIŃSKI.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wokalno-aktorskich 
- w tym piosenki z repertuaru Wojciecha Młynarskiego, jury przy-
znało: NAGRODĘ DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTU-
RY W BIELSKU-BIAŁEJ dla Zespołu wokalnego „FALL IN LOVE” 
za aktorską interpretację piosenki pt.  „Jesteśmy na wczasach”. 

W kategorii  II (13-16 lat) I m-ce otrzymała PATRYCJA 
MIZERSKA - za aktorską interpretację piosenki pt. „La valse 
du mal”, a miejsce II EMILIA HAMERLIK - za aktorską inter-
pretację piosenki pt. „Moknie w deszczu diabeł”.

Żłobek publiczny – wysokość opłat za pobyt i wyżywienie,
częściowe zwolnienie z opłat

Na mocy uchwały, podjętej na sesji w dniu 29 czerwca br., radni ustalili wysokość 
opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określili częściowe 
zwolnienia z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie.

Za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie ustala się opłatę 
w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę – za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowanych na rzecz dziecka.

W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jed-
nej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) skierowany do dyrekto-
ra żłobka, wyżej określoną opłatę obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko.

W uchwale ustalono także maksymalną miesięczną wysokość opłaty za 
wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Bielawa w wysokości 10% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ustalono również opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w 
wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.

       Na podstawie uchwały   B.Lesiewicz
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Śladami pierwszej drużyny idzie zespół rezerw, który w pierw-
szym roku swojego istnienia wywalczył Mistrzostwo klasy B i 
uzyskał awans do klasy A. Zespół prowadzony przez Tade-
usza Popielarza nie zostawił złudzeń kto był najlepszy w mi-
nionym sezonie.

Warto odnotować sukcesy naszej przyszłości, czyli grup 
młodzieżowych. Młodszy zespół juniorów zdobywa mistrzo-
stwo w swojej klasie wygrywając ligę bezkonkurencyjnie. Ze-
spół prowadził Jarosław Machowski.

Świetnie rozwija się narybek bielawskiej piłki pod wo-
dzą Marka Pyziaka i Andreia Zabijakina a także trenerów: 
Zbigniewa Kubiaka, Radosława Lodzińskiego i Krzysztofa 
Zająca. Szkółka Piłkarska UKS 10 Bielawa doskonale reali-
zuje cele szkoleniowe i już za kilka lat będą tego efekty. Nie 
można zapomnieć o dziewczynkach, które to regularnie repre-
zentują kadrę Dolnego Śląska, a mowa o : Tylak Karolinie , 
Malka Aleksandrze, Kosior Kamili i Silny Oliwii.

Na zakończeniu sezonu 
młodych piłkarzy gościł 
Mateusz Peroński, za-
wodnik Wrocławskiego 
Klubu Sportowego Śląsk 
Wrocław S.A, który zimą 
został wypożyczony z na-
szego klubu, aby repre-
zentować „Śląsk” w  mło-
dej ekstraklasie a 
obecnie jest przymierza-
ny do gry w ekstraklasie. 
Jest to jeden z najwięk-
szych sukcesów klubu, 
jeśli nie największy, bo 
trafić z IV ligowego ze-
społu do Ekstraklasy po-

Jakże wspaniałe sukcesy w ostatnich latach zapisuje na 
kartach historii Klub Piłkarski Bielawianka Bielawa. Pod wo-
dzą Prezesa Daniela Dubasa wraz z Zarządem Klubu i Me-
nadżerem Markiem Baranowskim klub w tym właśnie roku 
obchodził jakże wspaniałe 65 lecie jego istnienia.

Nie zdążyliśmy ochłonąć po zeszłym sezonie, kiedy to 
świetne wyniki odnotował nasz zespół, który bezkonkurencyj-
nie zdobył mistrzostwo Klasy Okręgowej uzyskując awans do 
IV Ligi Dolnośląskiej, a także zgarnął Okręgowy i Dolnośląski 
Puchar Polski, a już w tym roku świętujemy kolejne wspaniałe 
sukcesy.

W połowie czerwca klub obchodził swoje 65 lecie ist-
nienia. Wystawa z tej okazji zorganizowana przez Kazimie-
rza i Sławomira Aftanasa wraz z Zbigniewem Owczarkiem 
przywołała sporo wspomnień i wzruszeń z ostatnich 65 lat. W 
dniu 11 czerwca w Teatrze Robotniczym w Bielawie wysta-
wę otworzył obecny prezes klubu Daniel Dubas a chwilę po-
tem odbyła się gala z okazji jubileuszu. Oprócz występów ar-
tystycznych zespołu „FART” pod kierunkiem Anny Lutz, były 
wystąpienia gości oraz dekoracje i odznaczenia. Honorowymi 
członkami klubu zostali uhonorowani: Leszek Kluźniak, Ed-
mund Czech, Jerzy Gładysz, Jan Rogalski oraz zmarły już 
Marian Kulik.

W drugim dniu obchodów wielka feta i radość na bielaw-
skim stadionie. W ostatniej kolejce sezonu nasi seniorzy przed 
ponad tysięczną publicznością pokonują Pumę Pietrzykowice 
5:0 i dokumentują kolejny awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej czyli III Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. Oprócz tego naj-
lepszym strzelcem całych rozgrywek zostaje nasz zawodnik 
Tomasz Boczkowski, który mimo poważnej kontuzji utrzymał 
tytuł króla strzelców notując na swoim koncie 27 trafień.

Bielawianka w III lidze! 
O awansie Bielawianki do trzeciej ligi zadecydowała 

ostatnia kolejka spotkań w sezonie. Nasz zespół musiał do 
końca walczyć o prawo gry w wyższej klasie rozgrywkowej 
z Miedzią II Legnica. Jedynie lider tabeli Prochowiczanka 
wcześniej zapewniła sobie promocję do trzeciej ligi. 

Ostatni mecz w sezonie Bielawianka rozegrała na 
własnym boisku z Pumą Pietrzykowice. Bohaterem spo-
tkania został Paweł Zieliński, strzelec czterech bramek. 
Jedno trafienie dołożył Daniel Chęciński i mecz zakoń-
czył się rezultatem 5:0 dla reprezentantów Bielawy. Miedź 
przegrała wyjazdowe spotkanie z Piastem Żmigród 4:5 i 
przyszły sezon legniczanie ponownie spędzą w IV lidze. 

Awans Bielawianki zbiegł się z jubileuszem 65 lecia 
działalności klubu, który obchodzony był 10 i 11 czerwca. Z 
sukcesu cieszą się piłkarze i działacze, ale przede wszyst-
kim kibice, którzy już nie mogą się doczekać derbowych 
meczów z Lechią Dzierżoniów i Polonią Świdnica. 

    Łukasz Masyk 

kazuje że jest to możliwe. Mateuszowi życzymy wspaniałych 
sukcesów, debiutu w ekstraklasie a także w europejskich pu-
charach.

Dla najmłodszych popularny „Peron” będzie teraz wzo-
rem do naśladowania bo pokazuje on, że wolą walki, ambicją i 
ciężkim treningiem można spełnić swoje marzenia.

W dniu 29 czerwca na sesji Rady Miejskiej Bielawy kolejna 
wspaniała chwila. Przewodniczący Rady Leszek Stróżyk wraz z 
burmistrzem Ryszardem Dźwinielem wręczają dwa medale hono-
rowe za zasługi dla miasta Bielawa. Uhonorowanymi zostają: wspa-
niały trener - ikona naszego klubu Leszek Kluźniak oraz nasz Klub, 
w którego imieniu odznaczenie odbiera prezes Daniel Dubas.

Po wielu latach słabych, kiedy to wizerunek klubu i jego 
logo mocno zbladło,  Klub Piłkarski Bielawianka Bielawa wró-
cił jakże w glorii na mapę Dolnego Śląska oraz kraju jako silny 
i solidny klub piłkarski.

Celem klubu jest szkolenie i wychowywanie młodych 
adeptów piłkarskich aby wzorem Mateusza Perońskiego repre-
zentowali Bielawę na najwyższym poziomie w kraju i za granicą.

Te wspaniałe sukcesy to ciężka praca wielu ludzi:  spon-
sorów, trenerów zawodników, kibiców a przede wszystkim 
Władz Klubu i Władz Miasta Bielawa.

CHCEMY BYĆ LEPSI !!!

Klub Piłkarski Bielawianka błyszczy na Dolnym Śląsku
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Jarosław Rapacz zaliczył 
100% występów w rundzie wiosen-
nej. Czterech zawodników zadebiu-
towało w pierwszej drużynie, Woj-
ciech Wierzbicki został najlepszym 
bramkarzem a królem strzelców To-
masz Boczkowski..

*****
Przedstawiamy zestawienie 

występów poszczególnych zawodni-
ków w rundzie wiosennej minionego 
sezonu.

 (tutaj stat. Got. 2011)

*****
KLASYFIKACJA STRZEL-

CÓW IV LIGI DOLNOŚLĄSKIEJ 
- SEZON 2010/11
27 - Tomasz Boczkowski 

(Bielawianka)
20 - Tomasz Grabowski 

(Piast Zawidów)
19 - Tomasz Kociszewski 

(Konfeks)
18 - Paweł Zieliński (Biela-

wianka), Łukasz Ostrowski (Orkan)
17 - Chrystian Serkies (BKS)
15 - Karol Gajos (Puma)
13 - Tomasz Urban (Strzeli-

nianka)
11 - Piotr Mrowiec (GKS), 

Grzegorz Sawicki (Piast Żmigród)
10 - Marcin Krupa (Karko-

nosze), Paweł Ochota (Miedz II / 
Chrobry II), Marcin Ogórek (Miedz 
II / Prochowiczanka), Alan Resz-
ka (Puma), Robert Kaźmierczak 
(GKS / Piast Żmigród), Rafał Brusi-
ło (Strzelinianka)

9 - Daniel Chęciński (Biela-
wianka), Grzegorz Rajter (Ślęza), 
Tomasz Bartosz (Strzelinianka)

8 - Bartłomiej Ławkiel (Kon-
feks), Kamil Zieliński (Miedz II), Ar-
kadiusz Żarczyński  (Prochowiczan-
ka), Piotr Adamczyk (ŚLĘZA)

7 - Łukasz Filipiak (BKS), Se-
bastian Szala (Chrobry II), Mateusz 
Bober (Kuźnia), Patryk Musiałowski 
(Miedz II), Jan Rusin, Mariusz Woj-
ciechowski (Prochowiczanka), Mar-
cin Józefowicz (Strzelinianka)

6 - Mateusz Durlak (Karkono-
sze), Wojciech Górski (Konfeks), 
Krystian Kalinowski (Kuźnia), Artur 
Gałęza  (Miedz II), Robert Malawski 
(Orkan), Marcin Michalkiewicz (Piast 
Zawidów), Jacek Nowak (Prochowi-
czanka), Jarosław Łaba (Piast Żmi-
gród), Damian Szydziak (ŚLĘZA / 
Strzelinianka)

5 - Ziemowit Cichacki (Biela-
wianka), Dawid Ciechielski (Chrobry 
II), Michał Struzik, Patryk Duszenko 
(GKS), Krzysztof Stryński (Konfeks), 
Patryk Majewski, Tomasz Serwe-
cinski (Kuźnia), Maciej Machowski 
(Piast Zawidów), Piotr Niewdana 
(Prochowiczanka), Łukasz Bębe-
niec (MKS), DANIEL TARASIEWICZ 
(ŚLĘZA)

4 - Tomasz Owczarek, Marek 
Rurarz (Bielawianka), Jacek Boch-
nia, Ariel Sworacki (BKS), Mateusz 
Hałambiec, Patryk Kozłowski (Chro-
bry II), Lansana Conde (GKS), Ma-
riusz Malarowski (Karkonosze), 
Andrzej Andrzejewski, Marcin Kacz-
marek (Konfeks), Mateusz Krupczak 
(Kuźnia), Kamil Kalicki, Michał Woj-
tal (Miedz II), Grzegorz Zagrodny 
(Orkan), Adam Popecki (Prochowi-
czanka / Orkan), Andrzej Węgłow-
ski, Zbigniew Antosiewicz (Procho-
wiczanka), Tomasz Kosztowniak, 
Artur Monasterski (Puma), Marcin 
Wojtarowicz (MKS), Sebastian Za-
górski (Piast Żmigród)

3 - Kamil Kroczak (Bielawian-
ka), Artur Węska, Krzysztof Molka  
(Chrobry II), Adam Kubasiewicz, Da-
niel Sygnatowicz (GKS), Jarosław 
Wichowski, Daniel Kotarba (Kar-
konosze), Krzysztof Łacina  (Kon-
feks), Ernest Balicki, Łukasz Pazur-
kiewicz, Kamil Hempel (Miedz II), 
Daniel Dudkiewicz, Artur Juszkaluk 
(Orkan), Konrad Tkaczyk, Krzysz-
tof Antosz, Tomasz Michalkiewicz 
(Piast Zawidów), Grzegorz Szczę-
sny , Krzysztof Wojciechowski (Pro-
chowiczanka), MATEUSZ PAŁYS, 
PAWEŁ SYNOWIEC, MATEUSZ JA-
NAS (ŚLĘZA), Paweł Abramowicz 
(Piast Żmigród), Michał Łuczak, Łu-
kasz Suchecki, Jarosław Wróblew-
ski (Strzelinianka)

2 - Karol Mielnik, Krzysztof 
Szymański (BKS), Paweł Woźniak, 
Karol Janik, Łukasz Ochmański, Ar-
kadiusz Waszkowiak, Konrad Wę-
glarz (Chrobry II), Radosław Jasiń-
ski, Maciej Pietruszewski (GKS), 
Maciej Wojtas, Ernest Polak (Kar-
konosze), Łukasz Zięba (Konfeks), 
Damian Danaj, Krzysztof Szeliga, 
Bartosz Fitas (Kuźnia), Mateusz Za-
twarnicki, Wojciech Bzdęga (Miedz 
II), Krzysztof Weremko, Grzegorz 
Zieliński, Rafał Majka, Robert Laza-
rek (Orkan), Marcin Kiewra, Marcin 
Winiarski (Piast Zawidów), Marcin 

Kula, Tomasz Azikiewicz, Marcin Ba-
ran (Prochowiczanka), Tomasz Sar-
niak, Jakub Pingot, Bartosz Przyby-
ła (Puma), Wojciech Pyda, Maciej 
Czechura (MKS), FILIP DROZD 
(ŚLĘZA), Mariusz Niedbała (Piast 
Żmigród), Krzysztof Burtan, Jakub 
Skorupski (Strzelinianka)

1 - Wojciech Wierzbicki, Pa-
weł Świerzawski, Rafał Góral (Bie-
lawianka), Sebastian Gogut, Adam 
Klimas, Błażej Rajchel (BKS), Mi-
chał Bukraba, Karol Fryzowicz, 
Sebastian Górski, Mateusz Niedź-
wiedź (Chrobry II), Kamil Suppan, 
Kamil Furkacz, Jarosław Gambal 
(GKS), Marek Siatrak, Maciej Jur-
kowski, Jarosław Adamczyk, Pa-
weł Walczak (Karkonosze), Domi-
nik Pazio, Dawid Śliwiński, Patryk 
Czuchnicki (Konfeks), Robert Kru-
czek, Zbigniew Wójcik, Bartosz 
Skulski, Daniel Ziomek (Kuźnia), 
Paweł Wyżga, Dawid Grittner, Pa-
tryk Spaczyński, Damian Kwa-
śniewski, Marcin Orłowski, Jacek 
Niewiadomski, Piotr Kucharzak, 
Dominik Piotrowski (Miedz II), Piotr 
Palczewski, Łukasz Szymańczyk, 
Tomasz Dubowski (Orkan), Marian 
Nowacki, Łukasz Misiurek (Piast 
Zawidów), Jacek Kanas, Grzegorz 
Grochowski (Prochowiczanka), Ar-
tur Sieradzki, Marcin Antosiewicz, 
Marek Ludwiczak, Jakub Kulej, 
Dariusz Zalewski (Puma), Kacper 
Niemczyk, Łukasz Kiczuła, Rafał 
Staniuszek, Daniel Kłosowski, Mi-
chał Nadzieja, Łukasz Drąg, Michał 
Starczukowski (MKS), MARCIN 
SZYMICZEK, RADOSŁAW WIA-
DERKIEWICZ, EMIL GRABOWSKI 
(ŚLĘZA), Piotr Konopacki, Seba-
stian Lewek, Sylwester Kłos, Piotr 
Zieliński, Dawid Wójcik (Piast Żmi-
gród), Tomasz Kaczmarek, Jakub 
Stopa, Krzysztof Rogan, Sebastian 
Sadliński (Strzelinianka)

BRAMKI SAMOBÓJCZE - Zbi-
gniew Antosiewicz, Tomasz Kosz-
towniak (Puma), Dawid Grittner 
(Miedz II), Artur Lefek (Konfeks), 
Jarosław Rapacz (Bielawianka), 
Marcin Ogórek (Miedz II), Krzysztof 
Szymański (BKS), Andrzej Hebda 
(Orkan)

Najlepszym bramkarzem mi-
nionego sezonu został Wojciech 
Wierzbicki który wpuścił najmniej 
bramek, bo tylko 30, co daje jedną 
bramkę na mecz.

„Bielawianka” w statystyce

Do II edycji gry zgłosiło się 9 
zespołów 3-osobowych.  Z tego, w 
dniu 26 czerwca do gry przystąpiło i 
ukończyło ją 6 zespołów.   

Komisja w składzie: Anima-
tor kultury MOKiS ( koordynator 
gry ) - Jarosław Florczak, Instr.d/s 
org. imprez MOKiS – Rafał Smo-
liński, pracownik MOKiS - Marcin 
Barszcz stwierdziła, że gra prze-
biegła zgodnie z regulaminem i bez 
uwag. W rezultacie pierwsze miej-
sce,  statuetkę i regulaminową na-
grodę w kwocie 600 zł zdobyła dru-

żyna rodziny  Rzeszótko, której 
kapitanem był Robert Rzeszótko.

Miejsce drugie i regulamino-
wą nagrodę w kwocie 300 zł zdoby-
ła drużyna rodziny Domagała, której 
kapitanem był Adam Domagała:

Dwa równorzędne miejsca 
trzecie i regulaminową nagrodę w 
kwocie 150 zł zdobyły drużyny:  ro-
dziny Piechowicz, której kapitanem 
była Kamila Piechowicz oraz dru-
żyna w składzie: Sławomir Jurgo-
wiak – kapitan, Robert Cuber, Olga 
Sochacka

„POSZUKIWACZE ZŁOTEGO PAZURA”



10

Filharmonia Sudecka po raz 
piąty zorganizowała 5 czerwca 
Międzynarodowy  Festiwal Pio-
senki Dziecięcej, w którym młode 
talenty prezentują swoje umiejęt-
ności wokalne. Tegoroczna edycja 
skupiła swoją uwagę wokół kolo-
rowych utworów z bajek Disneya 
dobrze znanych naszym milusiń-
skim. Konkurs przebiegał etapo-
wo. Najpierw eliminacje wstępne, 
podczas których wybrano finało-
wą 17, a następnie finał. Wszyscy 
uczestnicy zaśpiewali przygoto-
wane piosenki z towarzyszeniem 
orkiestry Filharmonii Sudeckiej. 
Wśród finalistów znaleźli się soli-
ści: Agnieszka Letniowska, Mar-
tyna Abram, Klaudia Leśniak, 
Weronika Krystek, Ola Czop, 
Kacper Siekirka, Dominik Po-
łowniak. Nasi finaliści śpiewali 
również chórki do wszystkich wo-
kalnych prezentacji.

Po wysłuchaniu 17 finalistów, 
jury pod przewodnictwem pana Je-
rzego Koska - dyrektora Filharmo-
nii, przyznało GRAND PRIX - WE-
RONICE KRYSTEK ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Bielawie za 
piosenkę „Miłość rośnie wokół nas” z 
filmu Król Lew. 

Pozostali wokaliści otrzyma-
li: I m-ce Klaudia Leśniak  (Szko-
ła Podstawowa nr 7 w Bielawie), III 
m-ce Dominik Połowniak  (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Pieszycach).

Grand Prix Weroniki Krystek na V Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Wałbrzychu

Lech Tkaczyk – Mama uczy cyferek
Bajeczka, słuchowisko słowno-muzyczne podarowane bibliotece przez wro-

cławskie wydawnictwo Astrum, skierowane jest do najmłodszych. Autor Lech Tka-
czyk według zasady „nauka poprzez zabawę”, w interesujący sposób zapoznaje 
dzieci z cyferkami, a także zaszczepia zamiłowanie do nauki. Słuchowisko słowno-
-muzyczne ma te zalety, że dzieci szybko zapamiętują cyferki, a tym samym szyb-
ciej uczą się liczyć.   Dział dziecięco-młodzieżowy

Jaskółki z bibliotecznej półki

Lech Tkaczyk – O Zającu Szybkim i Jeżu Ku-
śnierzu

Bajeczka na płycie podarowana bibliotece przez 
wrocławskie wydawnictwo Astrum zawiera ciekawą hi-
storię o szybkim zającu i jeżu kuśnierzu, która uczy w 
żywy i zabawny sposób, jak dzieci mają dobierać sobie 
przyjaciół, dlaczego nie wolno oszukiwać i kraść, czym 
można zasłużyć na nagrodę, jakie korzyści daje wytrwa-
ła praca.

Dział dziecięco-młodzieżowy

New Age. Encyklopedia Nowej Ery
Książka podarowana bibliotece przez wrocławskie wy-

dawnictwo Astrum.
„Nowa Era”, „New Age”, „Era Wodnika”, „Spisek Wodnika”, „Nowy Wiek”, 

„Ruch Nowej Ery” to różne nazwy kosmopolitycznego i spirytualistycznego ruchu 
kulturowego, który w bardzo poważnym stopniu wpłynął na wrażliwość i sposób 
myślenia człowieka. Jest połączeniem wielu koncepcji filozoficznych, religijnych i 
naukowych. Mimo licznych kontrowersji i nieporozumień New Age jest obecny w 
dziesiątkach publikacji, w działalności licznych grup, stowarzyszeń i instytucji, w 
codziennych praktykach tysięcy ludzi. Bywa identyfikowany z groźnymi zjawiskami 
społecznymi, szkodliwym irracjonalizmem i zabobonem, spiskiem ciemnych sił, ale 
też z nowym wzorem życia, wolnym od cywilizacyjnego stresu i zgodnym z natural-
nymi rytmami przyrody oraz duchowymi potrzebami człowieka.

        Czytelnia

20 czerwca Miejska Bibliote-
ka Publiczna zorganizowała spo-
tkanie z pisarzem Stanisławem 
Srokowskim. Jest to pisarz znany i 
nagradzany za swoją różnorodną 
twórczość literacką, a spotkanie w 
bibliotece związane było z jego po-
wieściami kresowymi, których na-
pisał, jak sam powiedział na spo-
tkaniu, ponad dziesięć. Stanisław 
Srokowski urodził się w roku 1936 w 
miejscowości Hnilcze koło Podhajec 
na Kresach Wschodnich. Mimo że 
na Kresach nie mieszka już od 1945 
roku, to Kresy ma we krwi i w cha-
rakterystycznym dla kresowiaków 
zaśpiewie słyszalnym podczas mó-
wienia.

Swoje spotkanie rozpoczął od 
wprowadzenia w tematykę Kresów 
z  historycznego, socjologicznego i 
statystycznego punktu widzenia, a 
głównym celem tego wywodu było 
przekonanie uczestników spotkania, 
że każdy z nas, który urodził się na 
Kresach lub nie, coś z Kresów ma. 
Srokowski podawał przykłady, jak 
wielu pisarzy wywodzi się z Kresów, 
jak wielu artystów, reżyserów, wielu 
przywódców państwowych, królów, 
biskupów stamtąd pochodzi, a są to 
liczby niewyobrażalne. „…Kresy to 
nie historia. kresy to my, kresy są w 
nas, w naszych sercach, w naszych 
umysłach, w naszej pamięci, wrażli-
wości.”

Jego najstarszą książką poru-

szającą tematykę kresową jest po-
wieść pt. Repatrianci, która z wiel-
kim trudem i problemami ukazała 
się w latach 80-tych. Nienawiść to 
cykl opowiadań o największym dra-
macie, który zdarzył się Polakom w 
dziejach, czyli mordy, jakich doko-
nywała UPA na Polakach w czasie 
II wojny światowej. Ukraiński kocha-
nek, Zdrada, Ślepcy Idą do nieba 
to trylogia, saga kresowa, ostatnie 
książki pisarza, które można było 
nabyć podczas spotkania z autogra-
fem autora.

Na spotkaniu byli obecni sym-
patycy prozy Stanisława Srokow-
skiego, jak również kresowiacy ze 
Stowarzyszenia Kresowian z panem 
Edwardem Bieniem. Niespodzianką 
dla Stanisława Srokowskiego oka-
zała się obecność pani Ireny Mali-
nowskiej-Zarzyckiej, czytelniczki na-
szej biblioteki, która książki pisarza 
zna znakomicie, bo, jak okazało się 
na spotkaniu, Trembowla (miejsce 
urodzenia czytelniczki) leży o rzut 
beretem od Hnilczy. Pisarz i czytel-
niczka są prawie w tym samym wie-
ku i Kresy są w ich wspomnieniach 
ciągle obecne i żywe.

Spotkanie z pisarzem Stani-
sławem Srokowskim odbyło się w 
nowych pomieszczeniach Bielaw-
skiej Placówki Muzealnej, przy ul. 
Piastowskiej 19 B (dawny sklep fir-
mowy Bielbawu).

  Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna
Kresy w powieściach Stanisława Srokowskiego

17 czerwca w Bielawskiej Pla-
cówce Muzealnej odbyło się nieco-
dzienne wydarzenie. W nowych po-
mieszczeniach muzealnych (dawny 
sklep firmowy Bielbawu), w Galerii 
Obrazów, została otwarta wystawa 
prac gimnazjalistki Angeli Kubery pt. 
Manga – moja pasja. 

„Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie po raz pierwszy może się 
chwalić nowymi pomieszczeniami 
muzeum – mówił dr Rafał Brzeziń-
ski, dyrektor MBP - Jest to nieplano-
wane otwarcie, ale wystawa Angeli 
Kubery będzie na trwałe wpisana w 
historię Bielawskiej Placówki Muze-
alnej, trafi na karty rocznika bielaw-
skiego Bibliotheca Bielaviana i my-
ślę, że to zaszczyt tak dla nas, jak 
i Angeli Kubery, która będzie mogła 
się tym wydarzeniem chwalić już na 
dalsze pokolenia. Otwieram wysta-
wę. 

Angela Kubera ma 15 lat i koń-
czy w tym roku drugą klasę w Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie. Swą przyszłą 
„sławę” mangaki powinna zawdzię-
czać najpierw koleżance, Mai Sobie-
rajskiej, która namówiła ją do robie-
nia rysunków w stylu mangi, a potem 

koledze, Grzegorzowi Paskowi. To 
kolega trafił do biblioteki z rysunkami 
Angeli i z prośbą o zrobienie jej wy-
stawy. I tak to się zaczęło. Biblioteka 
jest otwarta na ciekawych młodych 
ludzi i interesujące pomysły, a pro-
pozycja kolegi wzbudziła zaintereso-
wanie postacią młodej artystki. Były 
jeszcze dwa robocze spotkania, na 
których Angela, koleżanki i kierownik 
biblioteki, Urszula Ubych, omawiały 
organizację wystawy, która począt-
kowo miała odbyć się w bibliotece, 
ale ostatecznie ciekawszy okazał się 
pomysł prezentacji prac w muzeum.

Po oficjalnym otwarciu wysta-
wy przez dyrektora MBP, dra Rafała 
Brzezińskiego, koleżanki Angeli: Jo-
anna Sędzimir i Marta Rajczyk przy-
bliżyły zebranym samą ideę wystawy 
oraz osobę młodej artystki. Wystawa 
została zorganizowana w ramach 
projektu pt.: „Pasja szansą na cie-
kawe życie”. Projekt prowadzony był 
przez polonistki Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie, panie: Małgorzatę Siewie-
rę oraz Renatę Norberciak. Angela 
Kubera jest miłośniczką stylu mangi. 
Jest to japoński styl rysowania ko-
miksów, a charakterystyczne cechy 

dla postaci komiksowych tego stylu 
to duże oczy i często nienaturalny 
kolor włosów. Styl ten Angela upra-
wia od blisko czterech lat. Na wysta-
wie zaprezentowała 10 swoich prac. 
Wykonanie jednej pracy zajmuje An-
geli od 4 do 5 godzin. Uwielbia ry-
sować. Chce się wyuczyć wszyst-
kich trików i sztuczek stylu manga. A 
kiedy to nastąpi,  „…wówczas mam 
zamiar narysować i wydać własny 
komiks. To jest moje marzenie”. 
Wszystkie rysunki wykonuje zwykły-
mi kredkami. Większość rysunków 
przedstawia postaci z jej opowiada-
nia, które pisze, albo są to postaci jej 
znajomych.

Prace młodziutkiej artystki  wy-
konane w charakterystycznym stylu 
japońskiej mangi,  wyeksponowane 
na sztalugach w Galerii Obrazów, 
wyglądały niezwykle oryginalnie w 
otoczeniu obrazów Romana Gar-
gasa i Edwarda Dębickiego. Dwaj 
panowie: malarze-amatorzy, którzy 
prawie przez całe życie szukali swo-
jej drogi, malując w różnych stylach i 
technikach, na pewno z ciekawością 
przyglądali się z wysokości swoich 
autoportretów, początkom i pierw-
szym krokom Angeli Kubery. I gdyby 
Angela poprosiła ich o radę, na pew-
no by usłyszała: szukaj dziewczyno 
swojej drogi i nie bój się ekspery-
mentować.

Na swoją pierwszą dużą wy-
stawę Angela Kubera zaprosiła rodzi-
ców, dziadków, ciocię, przyjaciół ze 
szkoły. Były obecne również nauczy-
cielki języka polskiego, panie Rena-
ta Norberciak oraz Małgorzata Sie-
wiera.  Po obejrzeniu wystawy prac 
Angeli Kubery wszyscy zebrani  mieli 
okazję zwiedzić eksponaty zgroma-
dzone w  Bielawskiej Placówce Mu-
zealnej, a przewodnikiem był sam dy-
rektor MBP, dr Rafał Brzeziński.

W księdze pamiątkowej Mał-
gorzata Siewiera, polonistka, wpi-
sała: Mam nadzieję, że hasło „Pasja 
szansą na ciekawe życie” spełni się. 
Dużo dobrego Angelo, rozwijaj swój 
talent”.

Życzymy jej tego samego, a 
zdjęcia z tej wystawy można oglądać 
w internecie na naszej stronie www.
mbp.bielawa.pl.

                       Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna

Wystawa Angeli Kubery
Manga – moja pasja

Konkurs na nazwę maskotki pływalni Aquarius
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie ogłasza konkurs na nazwę maskotki, postaci marketingowej pływalni Aquarius. 
Termin konkursu: do 31 sierpnia 2011 r.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Każdy ma prawo do wielokrotnego zgłoszenia propozycji nazwy.
Kupony konkursowe można pobrać w kasie obsługi klienta
Zgłoszenia przyjmowane są w kasie obsługi klienta pływalni Aquarius
Na zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko zgłaszającego, telefon i adres.
Wyboru zwycięskiego zgłoszenia dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora OSiR w Bielawie.
Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z wybranej zwycięskiej nazwy. 
Organizator przewiduje nagrody za 3 wybrane nazwy.
Ogłoszenie wybranej nazwy odbędzie się 15 września

Uwaga: nazwa powinna jak najlepiej oddawać charakter usług i zachęcać potencjalnych klientów do jak najwięk-
szej frekwencji. www.osir.bielawa.pl

         Czesław Szewczyk
           OSiR w Bielawie
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Już w Niedzielę 17 lipca na stadionie KS „Bielawian-
ka” w Bielawie odbędzie się VI SuperFinał Polskiej Ligi 
Futbolu Amerykańskiego. Uwieńczenie rozgrywek naj-
wyższej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny sportu w na-
szym kraju zostanie po raz pierwszy transmitowane na 
żywo w ogólnopolskiej telewizji. 

W marcu informowaliśmy o podjęciu decyzji przez 
władze Miasta Bielawa, a także przedstawicieli Polskiego 

Związku Futbolu Amerykańskiego w Warszawie, o organizacji finału rozgry-
wek pierwszej ligi w tym roku właśnie w Bielawie.

22 czerwca Spółka Superbol Sp. z o.o. oraz Polski Związek Futbolu 
Amerykańskiego podpisali umowę na transmisję z telewizją SPORTKLUB 
dostępną w pakiecie VECTRA S.A. a także z telewizją internetową IPLA. VI 
SuperFinał będzie transmitowany na  żywo, a także później retransmitowa-
ny trzykrotnie. W Internecie  pełny materiał filmowy z retransmisją będzie 
dostępny na żądanie w dowolnym momencie

Specjalnie na to wydarzenie stworzo-
na zostanie futbolowa arena, spełniająca 
wszystkie wymogi Amerykańskiej NCAA: 
wymiarowe bramki, linie jednojardowe, 
oznaczenie numerów jardów na boisku 
a także kolorowe loga drużyn w strefach 
punktowych i logo ligi w środku pola gry.

Już dziś 
zakup swój bilet i 17 lipca oglądaj historyczne 
wydarzenie jakim będzie transmitowane po raz 
pierwszy na żywo starcie dwóch najlepszych dru-
żyn futbolu amerykańskiego w naszym kraju. 

Bilety dostępne dla mieszkańców powia-
tu dzierżoniowskiego do nabycia w przedsprze-
daży w cenie 15zł:  

AquariuSport ul. Grota Roweckiego 8 
Bielawa.

W dniu meczu bilety w cenie 25zł w kasie 
stadionu.

Program imprezy 17.07.2011:
12:00 - Otwarcie bram, wielkie grillowanie i futbolowy festyn.
14:00 - Ceremonia otwarcia
15:00 - Rozpoczęcie VI SuperFinału.
17:30 - Zakończenie meczu. Uroczysta dekoracja Mistrzów Polski w 

Futbolu Amerykańskim 2011. Wręczenie nagród indywidualnych dla najlep-
szych zawodników Pierwszej Ligi PLFA.

Więcej informacji na stronie 
Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego:
www.pzfa.pl

*****
Pierwsza liga PLFA.
Najlepsi z najlepszych w walce o wielki 

SuperFinał:
Devils Wrocław
Mistrzowie Polski z 2010 roku zrobią 

wszystko aby obronić tytuł oraz udowodnić 
swoją dominację w lidze na kolejne lata. W 
wielkim półfinale zmierzą się we Wrocławiu z 
Warsaw Eagles.

The Crew Wrocław
Po przegra-

nej w V SuperFi-
nale w 2010 roku mają wiele do udowodnienia 
drużynie zza miedzy. Jeśli w wielkim półfinale 
pokonają Seahawks Gdynia, będzie to już 4 w 

ciągu ostatnich 6 lat awans 
The Crew do Finału. Do-
tychczas zdobyli oni tylko 
jeden tytuł mistrzowski.

Warsaw Eagles
Orły z Warszawy to najstarszy klub futbolu ame-

rykańskiego w Polsce, w półfinale PLFA1 zmierzą się 
z ubiegłorocznymi mistrzami Pol-
ski Devils Wrocław.

Gdynia Seahakws
Zespół z Gdyni od lat pozostaje w ścisłej czo-

łówce futbolowej ekstraklasy. Nie są obstawiani jako 
faworyci półfinału z The Crew Wrocław, jednak w po-
przednich latach już nie raz okazywało się, że faza 
play-offs rządzi się całkowicie swoimi prawami.

SuperFinał w Bielawie 
na żywo w telewizji! Najważniejsza impreza sezo-

nu futbolu amerykańskiego w Polsce 
od tegorocznej edycji nosi nową na-
zwę – SuperFinał. Wcześniej starcia 
koronujące sezon tytułowane były 
jako Finał oraz Wielki Finał. Dopie-
ro szósty mecz, wyłaniający najlep-
szą drużynę w kraju, doczekał się 
unikatowej nazwy. Trudno o lepszy 
moment na jej wprowadzenie, gdyż 
w tym roku – po raz pierwszy – finał 
Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskie-
go (PLFA) będzie można obejrzeć 
na żywo w ogólnokrajowej telewizji. 

Obcokrajowcy przychodzący 
na mecze polskiej ligi, już od pierw-
szego sezonu nieoficjalnie ochrzcili 
spotkanie finałowe jako Polish Bowl. 
Dzieje się tak, mimo iż każdy z 31 
występujących obecnie w trzech kla-
sach rozgrywkowych klubów PLFA 
został założony przez polskich pa-
sjonatów futbolu amerykańskiego.  
Dlaczego – wyjaśnia Jędrzej Stę-
szewski, prezes PLFA.

- Każdy fan futbolu amerykań-
skiego wie, czym jest Super Bowl: 
to finał zawodowej ligi NFL i jedno-
cześnie największa jednodniowa im-
preza sportowa na świecie. Dlatego 
też pierwszy człon nowej nazwy, w 
oczywisty sposób odwołuje się do 
spotkania o mistrzostwo NFL. Zale-
tą nazwy SuperFinał jest też to, iż 
w praktycznie niezmienionej wersji, 
bo po zastąpieniu raptem jednego 

VI SuperFinał PLFA: geneza nazwy i logotypu
znaku diakrytycznego, otrzymujemy 
brzmienie anglojęzyczne - tłumaczy 
Stęszewski. – Drugi człon natomiast 
oddaje to, że mamy do czynienia z 
imprezą wieńczącą sezon. Nazwa 
SuperFinał w języku polskim pisana 
jest łącznie. Zastosowanie wersalika 
w nazwie Finał dodatkowo wyróżnia 
nazwę kulminacyjnego meczu sezo-
nu – dodaje prezes PLFA.

Za nową nazwą przyszedł też 
nowy logotyp SuperFinału.

- Po pięciu sezonach przyszedł 
czas, by zacząć budować identyfika-
cję wizualną najważniejszego me-
czu roku. Planujemy tworzenie no-
wych logotypów przy okazji każdego 
kolejnego SuperFinału - mówi To-
masz Lerczak, grafik, autor logoty-
pu VI SuperFinału PLFA. - Opraco-
wując znak graficzny tegorocznego 
meczu chciałem, by już na pierwszy 
rzut oka tłumaczył on, o jaką dyscy-
plinę chodzi. Ważne jest też wyróż-
nienie numeru finału, by pokazać, że 
mimo zaledwie  pięciu lat działalno-
ści ligi, dyscyplina ta ma już w Pol-
sce historię. By zdynamizować znak 
graficzny, a zarazem oddać charak-
ter futbolu amerykańskiego, w logo-
typie znalazła się lecąca piłka - roz-
kłada logo na czynniki pierwsze jego 
autor.

Po raz pierwszy w historii futbo-
lu amerykańskiego w Polsce, mecz 
PLFA trafi na telewizyjne ekrany! VI 

SuperFinał PLFA, który rozpocz-
nie się 17 lipca o godzinie 15:00, na 
stadionie KS Bielawianka w dolno-
śląskiej Bielawie, pokażą na żywo 
telewizja Sportklub i telewizja inter-
netowa ipla.tv. VI SuperFinał PLFA 
zostanie także 3 razy powtórzony w 
telewizji Sportklub, a w ipla.tv będzie 
dostępny jako materiał VOD.

*****
Polska Liga Futbolu Amery-

kańskiego (PLFA)
Po zaledwie czterech i pół roku 

działalności ligi, w sezonie 2011 w 
szranki stanęła rekordowa liczba 31 
drużyn, podzielonych na trzy ogól-
nopolskie klasy rozgrywkowe. Tego-
roczny czempion PLFA I w trzy i pół 
miesiąca rozegra aż 11 spotkań. Ty-
tułu mistrzowskiego broni perfekcyjna 
w ubiegłym roku drużyna Devils Wro-
cław. W rozgrywkach drugoligowych 
występuje 12 drużyn, podzielonych 
na dwie dywizje. W tym sezonie, trzy 
lata po utworzeniu PLFA II, wystar-
towały nowe rozgrywki ustanowione 
specjalnie z myślą o drużynach, któ-
re nie są jeszcze gotowe do rywalizo-
wania w drugiej lidze. W 6 turniejach 
grupowych w futbolu w wersji ośmio-
osobowej wystąpi 9 zespołów. Dzię-
ki rozgrywkom nazwanych „PLFA 
8” futbol w wydaniu ligowym, po raz 
pierwszy zawita do Bydgoszczy, Lu-
blina, Olsztyna, Rzeszowa, Suchej 
Beskidzkiej oraz Zielonej Góry.

W rozegra-
nym w niedzielę 
12 czerwca me-
czu ósmej kolej-
ki Polskiej Ligi 

Futbolu Amerykańskiego I (PLFA 
I) drużyna Dom-Bud Kraków Ti-
gers pokonała beniaminka Biela-
wa Owls 36:0. Było to piąte zwy-
cięstwo Tygrysów w tegorocznych 
rozgrywkach. Pierwszoligowy de-
biutant przegrał piąte spotkanie. 

Mimo iż faworytem niedziel-
nego meczu była grająca na swo-
im boisku drużyna Tigers, pierwsza 
kwarta meczu była bardzo wyrów-
nana. Większość serii ofensywnych 
obu drużyn kończyło się odkopnię-
ciem po raptem trzech, nieudanych 
ofensywnie próbach. Po tym jak 
gospodarze zdobyli pierwsze przy-
łożenie, po krótkim biegu rozgrywa-
jącego Filipa Mościckiego, obraz 
gry zmienił się. Od tego momentu 
Tygrysy dominowały punktując be-
niaminka w kolejnych kwartach.

W drugiej kwarcie błysnął 
świetnie dysponowany skrzydłowy 
Tygrysów Krzysztof Chrzanowski. 
Dwa z precyzyjnych podań swo-
jego rozgrywającego zamienił na 
przyłożenia. Drugie z nich, zdobyte 
tuż przed przerwą pozwoliło Tygry-
som wyjść na 20-punktowe prowa-
dzenie.

Po trzeciej kwarcie, w której 
żadnej z drużyn nie udało się  zdo-
być punktów, ponownie o swoich 
umiejętnościach dał znać Chrza-
nowski łapiąc kolejne podanie Mo-
ścickiego. Quarterback gospodarzy 
zamknął wynik meczu tak jak go 
otworzył – po biegu zdobył przyło-
żenie i Tygrysy mogły celebrować 
wysokie zwycięstwo, 36:0.

Tigers, po raz pierwszy od po-
nad roku, pokonali ligowego rywa-
la nie pozwalając mu na zdobycie 
punktów. Ostatni raz ta sztuka uda-
ła się krakowianom 8 maja 2010 
roku, gdy Tigers pokonali w stolicy 
Warsaw Eagles 15:0.

- Nie zaskoczyli nas dzisiaj ni-
czym. Byliśmy dobrze przygotowa-
ni na ich zagrywki – krótko skomen-
tował mecz Łukasz Reszczyński, 
rzecznik prasowy Dom-Bud Kra-
ków Tigers. – Cały czas wierzymy 
w awans do play-off, chociaż zdaje-
my sobie sprawę, że musimy liczyć 
nie tylko na nasze zwycięstwo, ale 
także na „pomoc” od Seahawks 
Gdynia, którzy musieliby, na wła-
snym boisku, przegrać z Lowlan-
ders Białystok. Przed nami też nie 
lada wyzwanie. W ostatniej kolej-

ce zagramy na wyjeździe z Devils 
Wrocław. By w ogóle te kalkulacje 
miały jakikolwiek sens musimy po-
konać bardzo silną i świetnie zor-
ganizowaną drużynę aktualnych 
mistrzów – dodał Reszczyński.

Wśród Tygrysów, w ata-
ku wyróżnili się rozgrywający Fi-
lip Mościcki, skrzydłowy Krzysztof 
Chrzanowski i running back Dawid 
Rechul. W obronie dominował de-
fensywny liniowy Tomasz Wełna.

W składzie Sów wyróżniają-
cym się zawodnikiem był Benjamin 
Jones, który grał zarówno w ataku, 
jak i obronie.

Dom-Bud Kraków Ti-
gers – Bielawa Owls 36:0 
(6:0, 14:0, 0:0, 16:0)

Mecz obejrzało 400 widzów.
*****

Finisz z fajerwerkami
W rozegranym w sobotę 18 

czerwca meczu dziewiątej kolejki 
Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskie-
go I (PLFA I)  Warsaw Eagles poko-
nali Bielawa Owls 68:6. Już wcze-
śniej Orły zapewniły sobie awans do 
play-off. Mimo porażki Sowy zakoń-
czyły bardzo udany, debiutancki se-
zon w PLFA I z trzema zwycięstwa-
mi. 

Już to, że bielawianie dotar-
li do Warszawy w bardzo nielicz-
nym, przetrzebionym kontuzjami 
składzie, zapowiadało bardzo jed-
nostronny mecz. Od pierwsze-
go gwizdka świetnie spisywała się 
ofensywa Orłów. Pierwsze punkty 
zdobył głodny gry, powracający po 
kontuzji, running back Matt Wichliń-
ski. Po raptem pięciu minutach me-
czu warszawianie prowadzili 14:0. 
Krótkie podanie, występującego 
tym razem na pozycji rozgrywają-
cego, Tyrone’a Landruma efektow-
nym biegiem na przyłożenie uko-
ronował Jeremy Dixon. Kilka chwil 
później duet Amerykanów popisał 
się najładniejszą akcją podaniową 
tego dnia. Po tym jak pięćdziesię-
ciojardową bombę Landruma zła-
pał Dixon trener warszawian Phillip 
Dillon wpuścił na boisko zmienni-
ków. 

Jeszcze przed przerwą Orły 
zdobyły kolejne 6 przyłożeń. W 
obronie punktował Michael Logan 
Smyth a w ataku ponownie Wi-
chliński i Dixon. Do przedostatniej, 
w pierwszej połowie, akcji punkto-
wej Eagles doszło po tym jak Owls 
zagapili się przy odkopnięciu. Bie-
lawianom wydawało się, że po krót-
kim odkopnięciu żadne z warsza-
wian nie podniesie piłki. Stało się 

inaczej – przytomnie zachował się 
Dixon, którego wzrokiem do wła-
snego pola punktowego odprowa-
dzili zdezorientowani goście. 

W drugiej kwarcie Eagles 
zdobyli także trzy przyłożenia po 
akcjach biegowych. Umiejętnościa-
mi gry na pozycji running backa 
popisali się Jakub Juszczak, Ka-
mil Krekora i Adrian Feliński. Do 
przerwy warszawianie nokautowali 
Sowy 61:0.

Niespodziewanie, trzecia 
kwarta należała do gości z woje-
wództwa dolnośląskiego. Drugą 
kuriozalną w tym meczu sytuację 
wykorzystał bielawianin Kamil No-
wak. Po tym jak piłka po nieuda-
nym podaniu do tylu w wykonaniu 
Orłów upadła na murawę, Nowak 
przytomnie podniósł ją i po ładnym 
sprincie, przy biernej asyście zdez-
orientowanych warszawian, wniósł 
w pole punktowe. 

W ostatniej części, gdy jedyną 
akcję punktową wykonali ponownie 
gospodarze, doświadczony Jakub 
Zduń złapał podanie trzeciego roz-
grywającego Richarda Mbewe. Dla 
Mbewe było to pierwsze podanie 
na touchdown w szeregach Eagles. 

- Dzisiejszy mecz to kolejny 
krok w promocji naszej dyscypliny 
w Warszawie. Myślę, że kibice, któ-
rzy pojawili się dziś na nim nie ża-
łują tego. Mimo tego, że spotkanie 
było bardzo jednostronne to kibice 
zagrzewali nas tak gorąco, że moż-
na żałować, że ten futbolowy wie-
czór już się skończył – powiedział 
po meczu Roman Iwański, prezes 
Warsaw Eagles.

Sobotni mecz, który rozpo-
czął się o 19:00, rozgrywany był 
przy sztucznym oświetleniu. Fan-
tastycznie dopingująca warszawian 
i znakomicie bawiąca się widownia 
została wynagrodzona efektownym 
pokazem sztucznych ogni, który 
nie tylko zakończył mecz, ale także 
pierwszoligowy sezon futbolowy w 
Warszawie.

Zarząd Warsaw Eagles nie 
pozostał dłużny, przygotowując 
dla swoich kibiców nie lada gratkę. 
Klub organizuje autokar, bądź auto-
kary, jeśli będzie duże zaintereso-
wanie, dla kibiców, którzy zechcą 
wesprzeć swoją drużynę dopin-
giem podczas półfinału we Wrocła-
wiu. Przejazd zostanie ufundowany 
z klubowej kasy.

Warsaw Eagles – Bielawa 
Owls 68:6 (35:0, 26:0, 0:6, 7:0)

Zawody obejrzało 500 wi-
dzów.

Tygrysy nadal w grze o półfinał
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Zawody w 6-boju młodzików 
w Zielonej Górze

W roku 2011 na mistrzostwach 
Polski młodzików w 6-boju wystartu-
je ośmiu najlepszych zawodników wg 
rankingu, który prowadzi Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki. Z celem dosta-
nia się do czołowej 8-emki wyruszyła 
do Zielonej Góry grupa zawodników 
Muflona. Sztuka ta udała się Piotro-
wi Prokopowi, który uzyskał 3007 pkt. 
i na dzisiejszy dzień zajmuje siódmą 
pozycję rankingową. Piotrek bardzo 
dobrze skakał w dal 5.58m oraz uzy-
skał świetny wynik, jak na młodzika 
wieloboistę, w biegu na 1000 metrów 
- 3:02.05 min. Michał Karaś uzyskał 
2974 pkt. i wg. rankingu zajmuje teraz 
10-te miejsce w Polsce. Michał bardzo 
dobry wynik uzyskał w biegu na 110 
m przez płotki 16.89 s. i w pchnięciu 
kulą 5 kg -10.03. Chłopcy prawdopo-
dobnie będą mieli jeszcze jedną szan-
sę na poprawę miejsca rankingowego 
pod koniec sierpnia znów w Zielonej 
Górze. Warto wspomnieć, iż na 4-tym 
miejscu w rankingu jest inny zawodnik 
naszego klubu Adrian Świerczyński.

*****
Mistrzostwa POLSKI LZS w 

Słubicach
W dniach 11-12 czerwca w Słu-

bicach zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Polski LZS w lekkiej atletyce. 
Na ziemi lubuskiej Muflon i Bielawa 
były reprezentowane przez czte-
rech zawodników. Najlepiej z naszej 
ekipy zaprezentowała się Paulina 
Sarat, która została mistrzynią Pol-
ski LZS w biegu na 3 km!! Uzyska-
ła czas 10:01.44, który jest nowym 
rekordem klubu i naszego powiatu! 
Damian Tomalik skacząc 195 cm w 
skoku wzwyż zdobył srebrny medal!! 
Dużego pecha miał wracający po 
miesięcznej kontuzji Piotr Kuśnierz. 
Zarówno w biegu na 100 i 200 me-
trów zajmował 4-te, najgorsze dla 
sportowca miejsca. W biegu na 100 
metrów ustanowił rekord życiowy z 
czasem 11.09 s. Marcin Baran rów-
nież pechowo startował w pchnięciu 
kulą. Zdobył także 4-te miejsce. W 
rzucie dyskiem nie zaliczył żadnej 
próby. Generalnie zawody były bar-
dzo udane. 

Startowali Mufloniści

POWIATOWE ZAWODY W ZAPASACH STYL KLASYCZNY 
12 czerwca w Bielawie odbyły się o puchar Senatora RP Stanisława Jur-

cewicza. W zawodach startowały trzy kluby z powiatu dzierżoniowskiego (MULKS 
JUNIOR Dzierżoniów, ULKS SOWA Pieszyce i ZKS BIELAWIANKA Bielawa). 

Uzyskane wyniki: 
kategoria 20 kg (rocznik 2001-2004) 1 miejsce Kacper Sawicki 

(SOWA Pieszyce), 2 miejsce Dawid Zapała (SOWA Pieszyce), 
kategoria 25 kg (rocznik 2000) 1 miejsce Oskar Dębski (BIELA-

WIANKA), 2 miejsce Adrian Magdziarz (BIELAWIANKA), 3 miejsce Kamil 
Wojtala (BIELAWIANKA), 

kategoria 32 kg (rocznik 2000-2001) 1 miejsce Nikola Wiśniewska 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Sylwia Moskal (BIELAWIANKA), 3 miejsce Ni-
kola Ślęzak (BIELAWIANKA), 

kategoria 35 kg (rocznik 1997-1999) 1 miejsce Patryk Sieradzki 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Grzegorz Majkut (BIELAWIANKA), 3 miejsce: 
Sebastian Dudek (JUNIOR Dzierżoniów), 

kategoria 50 kg (rocznik 1995-1998) 1 miejsce Dawid Kuczyński 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Wojciech Janecki (BIELAWIANKA), 3 miej-
sce: Damian Szulc (BIELAWIANKA) i Dominik Zabawa (BIELAWIANKA), 

kategoria 38 kg (rocznik 2000-2003) 1 miejsce Daniel Celmer (SOWA 
Pieszyce), 2 miejsce Gabriel Jaśkiewicz (SOWA Pieszyce), 3 miejsce To-
masz Bigos (JUNIOR Dzierżoniów) i Dominik Łysoń (SOWA Pieszyce), 

kategoria 50 kg (rocznik 1999-2000) 1 miejsce Przemysław Spicza-
kowski (JUNIOR Dzierżoniów), 2 miejsce Daniel Romanowicz (BIELA-
WIANKA), 3 miejsce Sebastian Moskal (BIELAWIANKA), 

kategoria 50 kg (rocznik 1999) 1 miejsce Dominika Sawicka (SOWA 
Pieszyce), 2 miejsce Klaudia Załuska (BIELAWIANKA), 

kategoria 35 kg (rocznik 1999-2001) 1 miejsce Wanessa Grzegorczyn 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Sandra Moskal (BIELAWIANKA), 3 miejsce Na-
talia Kołacz (SOWA Pieszyce) i Monika Sadurska (BIELAWIANKA), 

kategoria 59 kg (rocznik 1999-2002) 1 miejsce Wojciech Suchecki 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Robert Łysoń (SOWA Pieszyce), 3 miejsce 
Daniel Pakosz (BIELAWIANKA), 

kategoria 60 kg (rocznik 1996-1997) 1 miejsce Remigiusz Wiśniewski 
(BIELAWIANKA), 2 miejsce Andrzej Chruszczyk (JUNIOR Dzierżoniów), 3 miej-
sce Patryk Radecki (JUNIOR Dzierżoniów) i Patryk Szeliga (SOWA Pieszyce), 

kategoria 100 kg (rocznik 1995-1998) 1 miejsce Sebastian Mazan 
(JUNIOR Dzierżoniów), 2 miejsce Edward Sitko (SOWA Pieszyce) i Her-
kules Jakubiak (SOWA Pieszyce). 

Za wywalczenie indywidualnie miejsc od I do III wręczono dyplomy i me-
dale. Wszystkich uczestników organizatorzy poczęstowali kiełbaskami z rożna. 

Punktacja drużynowa: 1 miejsce i puchar Senatora RP Stanisława 
Jurcewicza wywalczyła drużyna KZS BIELAWIANKA Bielawa, 2 miejsce 
i puchar Powiatowego Zrzeszenia LZS Dzierżoniów otrzymała drużyna 
MULKS JUNIOR Dzierżoniów, 3 miejsce i puchar Powiatowego Zrzesze-
nia LZS Dzierżoniów wręczono drużynie ULKS SOWA Pieszyce. 

Organizatorzy turnieju: ZKS BIELAWIANKA Bielawa, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS Dzierżoniów. 

Więcej zdjęć na stronie internetowej www.lzsdzierzoniow.pl 

W dniu 11 czerwca przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie odbył się 
POWIATOWY ZLOT ROWEROWY 
OSTROSZOWICE-2011 z elemen-
tami sportowymi. Po przejechaniu 
rowerowym szlakiem niebieskim 
na trasie Ostroszowice-Myśliszów-
B i e l a w a - O w i e s n o - K i e t l i c e -
Ostroszowice uczestnicy dotarli na 
boisko sportowe, gdzie odbywały się 
konkurencje sprawnościowe, a były 
nimi - strzelanie z wiatrówki i rowe-
rowy wyścig terenowy na czas, a na-
stępnie na placu zabaw w Ostroszo-
wicach odbywały się konkurencje: 
rowerowy tor przeszkód, jazda żół-
wia (kto najwolniej) i jazda rowerem 
połączona ze strzałami na bramkę. 

Medale wręczono uczestni-
kom za każdą konkurencję indywi-
dualną we wszystkich kategoriach 
wiekowych. 

Po podliczeniu punktów wrę-
czono nagrody rzeczowe: 

kategoria dziewczęta szkół 
podstawowych 1 miejsce Klaudia 
Załuska (Bielawa), 2 miejsce Mi-
schelle Palus (Bielawa), 3 miejsce 
Wanessa Grzegorczyn (Bielawa), 

kategoria chłopcy szkół pod-
stawowych 1 miejsce Patryk Sie-
radzki (Bielawa), 2 miejsce Przemy-
sław Stawowczyk (Ostroszowice), 
3 miejsce Kacper Sobczyk (Ostro-
szowice), 

kategoria chłopcy szkół gim-
nazjalnych 1 miejsce Grzegorz 
Majkut (Bielawa), 2 miejsce Fryde-
ryk Jungmann (Ostroszowice), 3 
miejsce Paweł Skurzyński (Ostro-
szowice), 

kategoria chłopcy szkół po-
nadgimnazjalnych 1 miejsce Da-
wid Kuczyński (Bielawa), 2 miej-
sce Krzysztof Skorupa (Dobrocin), 
3 miejsce Aleksander Jungmann 
(Ostroszowice), 

kategoria kobiety 1 miejsce 
Agnieszka Skorupa (Dobrocin), 2 
miejsce Katarzyna Załuska (Biela-

POWIATOWY ZLOT ROWEROWY OSTROSZOWICE-2011
wa), 3 miejsce Dorota Grzegorczyn 
(Bielawa), 

kategoria mężczyźni 1 miej-
sce Sławomir Skorupa (Dobrocin), 
2 miejsce Grzegorz Prutis (Jelenia 
Góra), 3 miejsce Seweryn Grzegor-
czyn (Bielawa). 

W quizie turystycznym wrę-
czono nagrody rzeczowe: 1 miejsce 
Grzegorz Majkut (Bielawa), 2 miej-
sce Sebastian Moskal (Bielawa), 3 
miejsce Artur Czypionka (Bielawa), 
4 miejsce Seweryn Grzegorczyn 
(Bielawa). 

W punktacji drużynowej pu-
chary otrzymali: 1 miejsce drużyna 
ZKS BIELAWIANKA w składzie: 
Grzegorz Majkut, Dawid Kuczyń-
ski, Patryk Sieradzki, 2 miejsce 
drużyna RODZINA SKORUPÓW 
w składzie: Agnieszka Skorupa, 
Krzysztof Skorupa, Sławomir Sko-
rupa, 3 miejsce drużyna „RYKERSI” 
w składzie: Fryderyk Jungmann, 
Przemysław Stawowczyk, Kamil 
Stawowczyk, 4 miejsce drużyna 
LZS JELENIA GÓRA w składzie: 
Grzegorz Prutis, Mirosław Gór-
nicki, Piotr Rostkowski, 5 miejsce 
drużyna LZS „PROFI” JELENIA 

GÓRA w składzie: Wacław Gwiz-
dała, Henryk Polański, Zbigniew 
Melus. 

Nagrodę główną (rower) zlo-
tu rowerowego otrzymał: Grzegorz 
Majkut (Bielawa). 

Wszystkie dzieci uczestni-
czące w zlocie otrzymały nagrody 
rzeczowe oraz słodycze. Wszyscy 
uczestnicy zostali ugoszczeni przez 
organizatorów otrzymując „coś na 
ząb” z grilla. 

Nagrody uczestnikom wręczał 
Jacek Zamirski - przewodniczący 
Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS 
Dzierżoniów. 

Organizatorzy zlotu: Starostwo 
Powiatowe w Dzierżoniowie, Powia-
towe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów, 
Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 
Ostroszowice. 

Zlot dofinansowali: Dolnoślą-
skie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, 
Hurtownia GALMA w Dzierżoniowie, 
Stowarzyszenie „SUPER-KIBIC” w 
Dzierżoniowie, Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie, Powiat Dzierżoniow-
ski. 

Więcej zdjęć na stronie inter-
netowej www.lzsdzierzoniow.pl 

W dniu 18 czerwca Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Bielawie był organizatorem VIII Pływackich 
Mistrzostw Przedszkolaków, które zostały przepro-
wadzone na Pływalni „Aquarius” w Bielawie. W za-
wodach wzięło udział 55 dzieci z bielawskich przed-
szkoli. Każdy startujący miał do przepłynięcia 25m 
stylem dowolnym. Dzięki bardzo dobrej pracy orga-
nizatorów oraz sędziów impreza przebiegła szybko i 
sprawnie, o czym świadczyły zadowolone i uśmiech-
nięte twarze dzieci. Organizator przewidział dla 
wszystkich uczestników zawodów pamiątkowe me-
dale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlep-
szych zawodników. 

Uzyskano następujące wyniki:

KONKURENCJA 1 / STYL DOWOLNY / 25M CHŁOPCY
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSZKOLE ROK CZAS MIEJSCE
Bartosz Sieńko Parkowe Skrzaty 2004 0,32,22 1
Dawid Gromczewski P8 Wesołe Krasnoludki 2004 0,36,47 2
Tomasz Poborczyk P8 Wesołe Krasnoludki 2004 0,36,95 3
Oliwer Comski P2 2004 0,40,15 4
Bartłomiej Bochenek Słoneczna Piątka 2004 0,42,72 5
Oliwier Sordyl Parkowe Skrzaty 2005 0,43,61 6
Jakub Kulik Nowosad Parkowe Skrzaty 2005 0,44,15 7
Wojciech Adamczyk P1 2004 0,45,15 8
Bartosz Makles P1 2005 0,45,87 9
Szymon Kanior P8 Wesołe Krasnoludki 2004 0,47,39 10
Oskar Ewulm P2 Słoneczna Dwójka 2005 0,48,83 11
Aleksander Polaczek P5 2005 0,52,28 12
Kacper Kłonowski P7 Kubusia Puchatka 2005 0,53,37 13
Dawid Skrzypek P1 2005 0,55,16 14
Jan Bielecki P7 Kubusia Puchatka 2006 0,59,56 15
Filip Wyrzucki P2 2005 1,00,57 16
Oskar Sudoł „Wesołe Krasnoludki” 2004 1,05,67 17
Jakub Pliszka P7 Kubusia Puchatka 2006 1,05,73 18
Bartosz Wajda PP 7 2006 1,06,14 19
Olaf Stawicki P8 Wesołe Krasnoludki 2005 1,11,55 20
Kuba Wojtanowski PP3 „Bajka” 2004 1,13,79 21
Aleks Ożga P7 Kubusia Puchatka 2005 1,20,62 22
Szymon Sobczyński P3 2005 1,26,03 23
Babiarz Jakub PP3 „Bajka” 2005 1,36,56 24
Ermelindo De Mercurio P2 2006 1,38,36 25
Jakub Zań PP3 „Bajka” 2005 1,44,24 26
Krzysztof Koba Parkowe Skrzaty 2004 1,46,72 27
Marcin Drzyzga P7 Kubusia Puchatka 2006 1,52,77 28
Piotr Tronina P2 2006 1,54,72 29

KONKURENCJA 2 / STYL DOWOLNY / 25M DZIEWCZĘTA
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSZKOLE ROK CZAS MIEJSCE
Zarzycka Hanna PP3 Bajka 2004 0,30,33 1
Byczek Wiktoria Słoneczna 2 2004 0,30,52 2
Mika Rozalia PP3 Bajka 2004 0,31,04 3
Bochenek Izabela Słoneczna 5 2004 0,32,66 4
Pajda Emilia PP3 Bajka 2004 0,33,82 5
Smaga Zuzanna Parkowe Skrzaty 2005 0,36,96 6
Czapiga Ola Np5 2006 0,39,64 7
Surygał Klara PP3 Bajka 2004 0,40,59 8
Plak Oliwia PP3 Bajka 2004 0,40,86 9
Kumiec Nikola Np2 2005 0,41,06 10
Śliwka Julia PP7 Kubuś Puchatek 2006 0,45,67 11
Cudowska Julia Pp3 Bajka 2005 0,48,52 12
Cybowska Sara Pp3 Bajka 2005 0,49,46 13
Klałka Julia PP7 Kubuś Puchatek 2004 0,54,52 14
Smaczyńska Patrycja PP7 Kubuś Puchatek 2005 0,57,06 15
Mucha Natalia PP7 Kubuś Puchatek 2006 0,59,80 16
Smaczyńska Weronika PP7 Kubuś Puchatek 2005 01,02,07 17
Kozłowska Maja Np5 2005 01,02,50 18
Borzestowska Aleksandra Słoneczna 5 2005 01,04,48 19
Stawicka Małgorzata Wesołe Krasnoludki 2005 01,05,67 20
Wojtas Julia PP7 Kubuś Puchatek 2005 01,19,72 21
Biały Karolina Np2 2006 01,20,87 22
Ardelli Maja Np2 2006 01,24,35 23
Hordyj Alicja Parkowe Skrzaty 2006 01,37,35 24
Kazimierczak Otylia PP3 Bajka 2005 01,38,33 25
Żyłka Maja PNZOI 2007 02,18,01 26

Wszystkim zawodnikom życzymy samych sukce-
sów, a także jak najlepszych wyników. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie już dziś 
serdecznie zaprasza na kolejną edycję imprezy.

VIII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA 
PRZEDSZKOLAKÓW

BIELAWA 18 czerwca 2011
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W dniu 15 czerwca na Pływalni Miejskiej AQAU-
RIUS w Bielawie odbyły się zawody pływackie Puchar 
Lata Bielawa - Aquarius. Organizatorem zawodów był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy AQUARIUS. 

Do zawodów zgłosiło się 8 klubów z województwa 
dolnośląskiego: Redeco Wrocław, UKS Svida Świdnica, 
KS Rekin Świebodzice, Wankan Legnica, Barakuda Le-
gnica, ZSS Lubin, MUKS Aquarius, MKS 9 Dzierżoniów.

W zawodach udział wzięło 105 zawodników z 
roczników 2001,2002 i 2003. Zawodnicy startowali w 
stylach: dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylko-
wym na dystansach 25 m i 50 m. 

Uzyskano następujące wyniki:
1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: I miejsce 

KS REKIN ŚWIEBODZICE  - 234 pkt., II miejsce MKS 
9 DZIERŻONIÓW - 157 pkt., III miejsce MUKS AQU-
ARIUS - 148 pkt.

2. ZWYCIĘZCY KONKURENCJI INDYWIDUALNYCH:
KONKURENCJA 1 / STYL MOTYLKOWY / 50 M DZIEWCZĄT ( UR. 2001 )
IMIĘ I NAZWISKO KLUB CZAS MIEJSCE
Karolina Ciesiul Wankan Legnica 0,42,09 1
Wiktoria Zięta KS Rekin Świebodzice 0,44,48 2
Emilia Dzięcielska UKS Svida Świdnica 0,48,92 3

KONKURENCJA 2 / STYL MOTYLKOWY / 50M CHŁOPCÓW ( UR. 2001 )
IMIĘ I NAZWISKO KLUB CZAS MIEJSCE
Artur Greber KS Rekin Świebodzice 0,38,22 1
Oskar Jochymek UKS Svida Świdnica 0,40,67 2
Filip Sznajder Redeco Wrocław 0,40,78 3

KONKURENCJA 3 / STYL MOTYLKOWY / 25M DZIEWCZĄT ( UR. 2002 )
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Hanna Zawadzka KS Rekin Świebodzice 0,19,02 1
Emanuela Flisak MUKS „Aquarius” 0,19,16 2

KONKURENCJA 4 / STYL MOTYLKOWY / 25M CHŁOPCÓW ( UR. 2002 )
IMIĘ I NAZWISKO KLUB CZAS MIEJSCE
Filip Woliński KS Rekin Świebodzice 0,17,97 1
Maciej Kowal MKS 9 Dzierżoniów 0,19,91 2
Piotr Wróbel MUKS „Aquarius” 0,25,74 3

KONKURENCJA 5 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT ( UR. 2001 )
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Karolina Jurczyk MUKS „Aquarius” 0,39,48 1
Kornelia Fiedkiewicz Wankan Legnica 0,39,95 2
Maja Jóźwik UKS Svida Świdnica 0,45,46 3

KONKURENCJA 6 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW ( UR. 2001 )
IMIĘ I NAZWISKO KLUB CZAS MIEJSCE
Krzysztof Gliwiński Barakuda Legnica 0,41,96 1
Damian Drzyzga KS Rekin Świebodzice 0,43,60 2
Jakub Suława KS Rekin Świebodzice 0,43,69 3

KONKURENCJA 7 / STYL GRZBIETOWY / 50M DZIEWCZĄT (UR.2002)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Agnieszka Franków UKS Svida Świdnica 0,49,22 1
Wiktoria Skarbek MKS 9 Dzierżoniów 0,49,77 2
Patrycja Mroczkowska MUKS „Aquarius” 0,49,86 3

KONKURENCJA 8 / STYL GRZBIETOWY / 50M CHŁOPCÓW (UR.2002)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Filip Woliński KS Rekin Świebodzice 0,43,44 1
Miłosz Knihnicki KS Rekin Świebodzice 0,45,98 2
Karol Kopycki UKS Svida Świdnica 0,47,52 3

KONKURENCJA 9 / STYL GRZBIETOWY / 25M DZIEWCZĄT (UR.2003)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Milena Możdżan Wankan Legnica 0,21,01 1
Julia Kuleta MUKS „Aquarius” 0,23,03 2
Aleksandra Obajtek KS Rekin Świebodzice 0,23,15 3

KONKURENCJA 10 / STYL GRZBIETOWY / 25M CHŁOPCÓW (UR.2003)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Marcel Stawski MKS 9 Dzierżoniów 0,20,90 1
Michał Pietrzak KS Rekin Świebodzice 0,23,20 2
Kacper Lisik ZSS Lubin 0,24,10 3

KONKURENCJA 11 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT (UR.2001)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Roksana Gromczewska MUKS „Aquarius” 0,49,33 1
Wiktoria Zięta KS Rekin Świebodzice 0,50,19 2
Martyna Abram MUKS „Aquarius” dyskw. 3

KONKURENCJA 12 / STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW (UR.2001)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Artur Greber KS Rekin Świebodzice 0,46,11 1
Kacper Zajączkowski MKS 9 Dzierżoniów 0,48,29 2
Jakub Suława KS Rekin Świebodzice 0,49,84 3

KONKURENCJA 13 / STYL KLASYCZNY / 50M DZIEWCZĄT (UR.2002)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Emanuela Flisak MUKS „Aquarius” 0,50,67 1
Marcelina Glejzer KS Rekin Świebodzice 01,02,55 2

KONKURENCJA 14 / STYL KLASYCZNY / 50M CHŁOPCÓW (UR.2002)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Jonasz Protaziuk MUKS „Aquarius” 0,56,67 1
Andrzej Damsz KS Rekin Świebodzice 0,57,41 2
Szymon Krzysztoń Redeco Wrocław 01,11,97 3

KONKURENCJA 15 / STYL DOWOLNY / 25M DZIEWCZĄT (UR.2003)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Kamila Zajączkowska MKS 9 Dzierżoniów 0,19,06 1
Milena Możdżan Wankan Legnica 0,19,75 2
Aleksandra Obajtek KS Rekin Świebodzice 0,19,97 3

KONKURENCJA 16 / STYL DOWOLNY / 25M CHŁOPCÓW (UR.2003)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Michał Pietrzak KS Rekin Świebodzice 0,20,44 1
Marcel Stawski MKS 9 Dzierżoniów 0,20,58 2
Kacper Lisik ZSS Lubin 0,23,05 3

KONKURENCJA 17 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT (UR.2001)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Karolina Jurczyk MUKS „Aquarius” 0,35,27 1
Karolina Ciesiul Wankan Legnica 0,35,44 2
Kornelia Fiedkiewicz Wankan Legnica 0,36,90 3

KONKURENCJA 18 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW (UR.2001)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Oskar Jochymek UKS Svida Świdnica 0,34,43 1
Krzysztof Gliwiński Barakuda Legnica 0,34,88 2
Filip Sznajder Redeco Wrocław 0,34,97 3

KONKURENCJA 19 / STYL DOWOLNY / 50M DZIEWCZĄT ( UR. 2002 )
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Hanna Zawadzka KS Rekin Świebodzice 0,41,10 1
Patrycja Mroczkowska MUKS „Aquarius” 0,43,60 2
Agata Izdebna MKS 9 Dzierżoniów 0,49,42 3

KONKURENCJA 20 / STYL DOWOLNY / 50M CHŁOPCÓW (UR.2002)
NAZWISKO I IMIĘ KLUB CZAS MIEJSCE
Miłosz Knihnicki KS Rekin Świebodzice 0,37,89 1
Kuba Janiszewski MKS 9 Dzierżoniów 0,42,78 2
Maciej Kowal MKS 9 Dzierżoniów 0,43,92 3

Zawodnicy zajmujący miejsce I - III otrzymali na-
grody rzeczowe, medale oraz dyplomy. Zawodnicy za 
miejsca IV - VI otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Klub KS Rekin Świebodzice jako zwycięzca dru-
żynowej klasyfikacji generalnej otrzymał puchar. 

Wszystkim zawodnikom życzymy samych sukce-
sów, a także jak najlepszych wyników. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie już dziś 
serdecznie zaprasza na kolejną edycję imprezy.

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

ZAWODY PŁYWACKIE 
PUCHAR LATA BIELAWA - AQUARIUS 2011r.

Wraz z zakończeniem roku 
szkolnego 2010/2011 dobiegł koń-
ca półroczny okres treningów i 
startów zawodniczek sekcji pły-
wania synchronicznego Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Aquarius”. Bielawskie 
synchronki prowadzone przez pa-
nią trener, mgr Magdę Szymczy-
kiewicz, czas ten spędziły bardzo 
pracowicie. Dzięki temu osiągnęły 
dobre wyniki sportowe.

Na wrocławskich eliminacjach 
zakwalifikowały się do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Ha-
lowych, która na początku mają br. 
odbyła się w dalekim Augustowie. W 
zawodach tych brało udział 18 dziew-
cząt, a do finału dotarły 4 bielawskie 
duety i 2 solistki. Zespół zdobył w su-
mie 22 punkty i znalazł się na trze-
cim miejscu w Polsce. Indywidualnie 
Marta Bukowska uplasowała się na 
8. miejscu, na 90 zawodniczek star-
tujących. Dwa brązowe medale: w 
konkurencjach Team (drużynowej) i 
Como (kombinacjach zespołowych) 
również stały się zdobyczą pływa-
czek „Aquariusa”.

Radosna wiadomość dotarła 
do pani trener w pierwszych dniach 
czerwca. Po testach w Poznaniu do 
kadry narodowej w grupie juniorek 
zakwalifikowały się dwie zawodnicz-
ki „Aquariusa”: Arleta Nita i Justyna 
Socha, będące jeszcze w wieku ju-
niorek młodszych.

Zatem było to półrocze bardzo 
udane dla was? - pytamy Magdę 
Szymczykiewicz.

Pracowałyśmy ciężko i mamy 
sukcesy. Szczególnie nas cieszy 
awans do kadry narodowej juniorek 
Arlety i Justyny. Ale cały zespół pod-
niósł i wyrównał swój poziom. Obec-
nie ścisła czołówkę krajową stanowi 
16-17 zawodniczek.

Od stycznia br. jesteśmy sa-
modzielnym klubem pod nazwą: 
Ludowy Uczniowski KS „Aquarius”, 
co daje nam możliwość uczestnic-
twa w imprezach komercyjnych, np. 
na otwarciu pływalni w Bolesławcu, 
Chojnowie, Nowej Rudzie. Wkrótce 
jedziemy na podobne imprezy do 
Piły i Trzebnicy. Ale głównie trwa-
my dzięki pomocy finansowej bie-
lawskiej gminy oraz rodziców za-
wodniczek. Brałyśmy też udział w 
nagraniu audycji dla TVN Turbo „Po-
jechany weekend”. Dodam też, że 
mamy już stronę internetową: www.
synchro.bielawa.pl. Tam jest wszyst-
ko o nas – kończy pani trener.

Dodam zatem tylko, że pod 
koniec czerwca zawodniczki z „Aqu-
ariusa” miały startować w Mistrzo-
stwach Polski w Warszawie. Zaś w 
połowie sierpnia, pod koniec waka-
cji, sekcja bielawskich synchronek 
planuje zorganizować obóz sporto-
wo-rekreacyjny, o ile dopiszą spon-
sorzy i rodzice.

   (dt)

Arleta Nita i Justyna Socha w kadrze narodowej
Udane półrocze bielawskich synchronek

Zawodniczki pierwszego zespołu KS „Aquarius”, zdobywczyni III miej-
sca na Olimpiadzie w Augustowie, Foto. K.Bełtowski

Paweł Pośpiech to bardzo uta-
lentowany tenisista stołowy. Ma na swo-
im koncie sporą ilość sukcesów w tej 
dyscyplinie sportu. Dwa lata temu zo-
stał Dolnośląskim Mistrzem Polski we 
Wrocławiu, jest aktualnym 4-krotnym 
mistrzem Niemczy, po raz trzeci zdobył 
mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskie-
go, był 6-krotnym mistrzem Bielawy, 2 
razy zwycięzcą turnieju wojewódzkiego.

Paweł Pośpiech odnosił suk-
cesy nie tylko w kraju, ale i poza 
jego granicami. Był dwukrotnie mi-
strzem Europy szkół specjalnych, a 
dwa razy wicemistrzem świata w tej 
kategorii. Dzięki tym wszystkim suk-
cesom zgromadził ogromną kolekcję 
pucharów i dyplomów. Gratulujemy.

Podziwiamy talent Pawła Pośpie-
cha i życzymy mu kolejnych sukcesów. 

Paweł Pośpiech – tenisista z sukcesami

Dnia 22 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztu-
ki w Bielawie odbyła się ostatnia premiera teatralna zespó-
łow działajacych w Ośrodku. Dziecięce Studio Teatralne 
przedstawiło spektakl pt. „Zasypianki” w reżyserii Magda-
leny Cios. Młodzi aktorzy zaprezentowali inscenizacje wier-
szy Jana Brzechwy i Stanisława Jachowicza w żywym planie 
oraz w teatrze cieni. Największym aututem bardzo malutkich 
aktorów (w wiekszości przedszkolaków i pierwszaków) była 
znakomita współpraca zepołowa oraz umięjetności animo-
wania lalkami i zabawkami. Cały 11 osobowy zespół pokazał 
widzom „poważną” i wspaniałą zabawę w teatr. 

Po przedstawieniu odbyło się spotkanie wraz z rodzicami. Dzie-
ci zajadały się pysznym tortem oraz z rąk Dyrektora Mieskiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki otrzymały podziękowania za udział w zajęciach. 

Tym miłym i słodkim akcentem zakończył się sezon teatral-
ny w MOKiSie, już od września zajęcia ruszają na nowo. Dziecięce 
Studio Teatralne zaprasza wszystkie dzieci chętne do zabawy w 
teatr. Program zajęc zostanie przedstwiony na początku września.

Dziecięce Studio Teatralne

Do Augustowa wyjechało 18 zawodniczek z sekcji pływania synchronicznego LUKS „Aquarius”.
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REGGAE DUB FESTIVAL BIELAWA 
2011 NEW WAY! 

26.08.2011 (Dzień Polski)
SCENA GŁÓWNA:
KAMIL BEDNAREK & STAR GUARD MUFFIN

Star Guard Muffin to młoda grupa z Brzegu odpowie-
dzialna za największy komercyjny sukces w historii polskiego 
reggae. Wokalista grupy - Kamil Bednarek znany jest z trze-
ciej edycji programu „Mam talent”, gdzie zajął drugie miejsce. 
Sprzedaż ich debiutanckiego albumu przekroczyła 70.000 eg-
zemplarzy i w styczniu br. roku płyta uzyskała status podwój-
nej platyny. 

Zespół powstał w kwietniu 2008 roku, a zadebiutował 
miesiąc później supportując EastWest Rockers. Zespół mie-
sza w swoim reperturze utwory roots reggae z nowoczesnym 
brzmieniem dancehall. 

Star Guard Muffin w dorobku ma m.in. I miejsce i na-
grodę publiczności na Rock-Time Festiwal (2009), Grand Prix 
wrocławskiej Famy i honorowe wyróżnienie w kategorii „Mu-
zyka” w finale (2009) oraz I miejsce na Festiwalu Form Mu-
zycznych Światowid, Wrocław (2009). W 2009 roku światło 
dzienne ujrzał pierwszy materiał grupy - EP-ka zatytułowana 
„Ziemia Obiecana”. 

Pełnoprawnym albumem formacja zadebiutowała w li-
stopadzie 2010 roku. Krążek „Szanuj” został wyprodukowany 
przez Szymona Folwarcznego (znanego ze współpracy m.in. z 
Noviką czy Brodką oraz dwóch własnych albumów nagranych 
pod pseudonimem Stealpot). Płyta ukazała się nakładem wy-
twórni Lou & Rocked Boys jesienią 2010 roku.  Najnowsze wy-
dawnictwo Jamaican Trip powstało podczas wyprawy zespołu 
na Jamajkę. STAR GUARD MUFFIN nagrywali materiał wraz z 
jamajskimi muzykami w legendarnym studiu Boba Marley – Tuff 
Gong, pod okiem Ronalda McDermotta (współpracuje m.in. z 
Capletonem, Julianem Marlay’em, Juniorem Kelly). Efektem tej 
współpracy jest epka, łącząca dwie różne kultury – polską i ja-
majską – gdzie muzyka reggae jest wspólnym mianownikiem. 
Na płycie gościnnie wystąpili m.in Capleton, Stephen New-
land (Rootz Underground), Dean Fraser, Nambo Robin-
son, Everol Wray, The Tamlins oraz muzycy zespołu Shag-
gy’iego – Michael Fletcher, Kevon Webster, Shaun Darson. 
Oprócz pięciu nowych utworów na płyta zawiera film doku-
mentalny z sesji nagraniowych na Jamajce oraz dwa teledy-
ski.

Zespół rozpocznie festiwal i wystąpi jako pierwszy. 
Wszystkich fanów Kamila Bednarka i Star Guard Muffin pro-
simy o wcześniejsze nabycie biletów. 

VILLAGE KOLLEKTIV 

Powstał w 2002 roku. Został założony przez muzyków takich 
grup jak: Kapela ze Wsi Warszawa, Masala, Swoją Drogą. 

Po czterech latach działalności wydał swoją debiutanc-
ką płytę: „Motion Rootz Experimental 2006”. 

Muzyka generowana przez VILLAGE KOLLEKTIV to 
pierwsza w Polsce fuzja elektronicznych dźwięków z „żywym” 
brzmieniem oryginalnych instrumentów i śpiewu. Tradycyjne 
muzyczne korzenie tworzą układ scalony z komputerową par-
tyturą, tworząc nową przestrzeń dźwiękową, w której ekspre-
sja słowa „ludu” nabiera wyrazistej wymowy. 

Muzycy wykorzystują zarówno oryginalne ludowe me-
lodie jak i inspirowane nimi swoje własne tematy muzycz-
ne. Brzmienia breakbeat, electro, dub, drum’n’bass oraz pol-
skie i bułgarskie melodie ludowe splecione są z gardłowymi 
dźwiękami z Syberii oraz śpiewem joik z północy Europy. De-
biutancka płyta „Motion Roots Experimental” wydana w 2006 
roku otrzymała nominacje do dwóch najważniejszych w Pol-
sce nagród fonograficznych – Fryderyk i Folkowy Fonogram 

Roku. Otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Polskiego 
Radia – Folkowy Fonogram Roku 2007. 

Zespół wystąpił w kraju m.in. na Wrocław Non Stop, Fe-
stiwalu Filmów Kultowych w Katowicach, imprezie „Budapeszt 
My City” w Warszawie, Festiwalu Ethno Port w Poznaniu, Fe-
stiwalu Otwartych Źródeł w Warszawie. 

Zagranicą można było ich zobaczyć m.in. na Rocznicy 
Podpisania Traktatów Rzymskich w Berlinie, w OST Club w 
Wiedniu, w ramach imprez „Moje Miasto Warszawa” w Kijowie 
oraz „Warszawa w Rydze”. Zagrali również trzy koncerty w ra-
mach największego festiwalu world music w latynoskim świe-
cie - Ollin Kan w Mexico City w 2008 roku.

Grupa w nowym składzie zagrała już m.in. w Edynburgu, 
na festiwalu Eurocultured w Manchesterze, Thames Festival 
w Londynie, Heineken Open Air w Gdyni czy na Reggae nad 
Wartą w Gorzowie Wlkp., a także na Thames Festival w Lon-
dynie.

TUMBAO 

W 2007 roku pożegnaliśmy jeden z najlepszych polskich 
zespołów sceny reggae - wrocławski skład TUMBAO. Po 4 
latach przerwy, powraca w 11 osobowym składzie, by przypo-
mnieć wszystkim jak gra się roots reggae z mistycznym prze-
słaniem. Kilkukrotnie gościli w Bielawie zabierając nas w nie-
samowite muzyczne rejony, ich koncerty na długo pozostały w 
naszej pamięci i nie sposób było ich nie zaprosić na RDF, je-
śli tylko pojawiła się szansa na ponowne sceniczne spotkanie 
tego składu. Stałym uczestnikom festiwalu - zespołu nie trze-
ba przedstawiać! Tych młodszych zapraszamy do zapoznania 
się z twórczością zespołu, drugiej szansy może nie być!

RAS LUTA .

Wokalista tworzący głównie modern roots, reggae, dancehall 
oraz hip-hop. Muzyką zainteresował go tata, kiedy to Adam 
miał tylko 4 lata. Po czasach punkowo-noise’owego buntu 
przyszedł czas na opamiętanie i natchnienie, które odnalazł w 
Rastafari. Zaczynał w 2004 roku od współpracy z lokalnymi 
zespołami Reggae i soundsystemami w Toruniu. Ras Luta 
później często występujący z Dreadsquadem od października 
2005 roku współtworzy sound system EastWest Rockers, z 
którym to wydał dwie płyty. Pierwsza pt. Ciężkie Czasy wyszła 
18 grudnia 2006 roku w wytwórni Karrot Kommando. Druga pt. 
Jedyna broń ukazała się 20 grudnia 2008 roku w wytwórni 
Prosto, została nagrana w studiu Contrabanda.Ras Luta 
współpracował z wieloma wykonawcami sceny reggae, a tak-
że hip-hop - m.in. z: Hemp Gru, Maleo Reggae Rockers, Sid-
ney Polakiem, Habakukiem, Juniorem Stressem, Mariką, Na-
tural Dread Killaz, GrubSonem, Mrozu, Raca Stona DJ IKE, 
Fokusem, Rahimem. Występował na niemal wszystkich naj-
większych cyklicznych imprezach i festiwalach organizowa-
nych w Polsce m.inHeineken Open Air, Coke Live, One Love

LAO CHE – polski crossoverowy zespół muzyczny, za-
łożony przez byłych członków zespołu Koli w 1999 roku, w 
Płocku.

Popularność przyniosła Lao Che płyta „Powstanie War-
szawskie” z 2005 roku. Zanim członkowie zespołu spotkali 
się przy wspólnym projekcie, grali death metal, hip hop, 
hardcore i muzykę eksperymentalną. W 1999 roku połączy-
li siły już jako Lao Che i zaczęli przygotowania do wydania 
pierwszego albumu. Taka mieszanka osobowości muzycz-
nych musiała zakończyć się wybuchem. Ich premierowy al-
bum pokazał wyraźnie, że panowie nie aspirują do popowe-
go mainstreamu i od początku chcą podążać własną 
ścieżką. Lao Che swoim debiutem zasłużyło na uwagę kry-
tyków i wielbicieli muzyki alternatywnej. Drugą płytą udo-
wodnili, że oryginalna idea może przynieść także sukces 
komercyjny. Pomysł na krążek był ryzykowny – do powstań-
czej poezji dołożyć ostre, rock’n’rollowe brzmienie i sporo 
wariacji aranżacyjnych zamiast patetycznych, tradycyjnych 
melodii, tak ważnych w martyrologii narodu.  O tym, że jest 
to możliwe można było przekonać się podczas koncertu, 
który odbył się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w 61. rocznicę powstania.  Lao Che nie bez powodu 
ma opinię jednego z najbardziej zaskakujących zespołów 
na polskim rynku. Nowa płyta, wbrew deklaracjom autorów, 
po raz kolejny przedstawia spójny tematycznie zestaw 
utworów, tym razem skupiających się na duchowości, mi-
stycyzmie i relacjach Bóg – człowiek. Nie jest to temat zbyt 
często poruszany przez rockmanów, zwłaszcza nad Wisłą. 
Lao Che nie przekreśla ludzi do końca i pozostawia dużą 
dozę nadziei – zawartej w słowach i w fantastycznej muzy-
ce. Słuchając ich radosnego grania, chce się powtórzyć za 
Szymborską, że mimo wszystko „nie zasługuje Świat na ko-
niec świata”.

MALEO REGGAE ROCKERS

Zespół został założony w 1997 roku przez Darka „Maleo” Ma-
lejonka z myślą o wydaniu płyty solowej „ZaZuZi”. Darek za-
prosił do współpracy przy niej znakomitych muzyków, a zara-
zem swoich przyjaciół: Piotra „Stopę” Żyżelewicza, Tomka 
Wójcika (Bakshish) oraz Marcina Pospieszalskiego. Oprócz 
nich na płycie pojawili się Joszko Broda i grający na harmonij-
ce ustnej Tomek Bielecki. Ta pierwsza płyta MRR ukazała się 
w lutym 1998 roku nakładem PolyGram Polska. a wypełniła ją 
w całości muzyka reggae z elementami folkloru.

Najnowszy album Maleo Reggae Rockers „Rzeka Dzie-
ciństwa” ukazał się 1 lipca 2011 i jest wydarzeniem niespoty-
kanym i zupełnie wyjątkowym na naszym rynku muzycznym – 
oto zespól nagrał materiał na który składają się jego autorskie 
wersje piosenek największych polskich muzycznych mistrzów 
wszech czasów – Niemena, Grechuty, Nalepy, Krajewskiego i 
innych po raz pierwszy w wersji reggae, jednocześnie, pieczo-
łowicie zachowując charakter oryginałów!

SCENA SOUND SYSTEMOWA – wystąpią min:
SPLENDID SOUND to prężnie działający i wciąż rosną-

cy w siłę wrocławski skład czterech selektorów, zebranych ra-
zem by nieść kaganek jamajskiej oświaty w najodleglejsze za-
kamarki Polski i Europy. Jak przystało na oryginalny jamajski 
sound nie dają publice ani chwili wytchnienia, ani chwili odpo-
czynku. Nie może więc zabraknąć królujących na karaibskich 
listach przebojów artystów, najnowszych wydawnictw prosto z 
wyspy, pokaźnej amunicji dubplate’ów jak i prezentującego to 
wszystko dj’a i hype’mana, który porządnie i bez wyjątków za-
krzyczy każdy utwór. Całość podana jak zwykle z niewyobra-
żalną wprost ilością efektów, megafonów i syren. W czasach 
gdy technika pozwala na granie imprez z małej walizki cd lub 
jeszcze mniejszego odtwarzacza mp3, oni wciąż ugięci pod 
ciężkimi kilogramami winylowych krążków podróżują, by pre-
zentować najbardziej prawdziwy, a zarazem nowoczesny styl 
grania reggae i dancehallu. 

EAST WEST SOUND to imprezowy oddział ekipy 
EastWest Rockers, łącznicy między Kingston, Nowym Jorkiem 
i Wrocławiem. Od 5 lat przerzucają muzyczny materiał z ka-
raibskiej wyspy na stary kontynent. Zaprawiony na imprezach 
w całej Europie, szkolony na Jamajce, selektor kuba1200 ra-
zem z lojalną ekipą EWR to ludzie, którzy nie od dziś wiedzą 
co jest grane Usłyszycie reggae, dancehall, hip hop i masa 
ekskluzywnego materiału z płyt. Ponadto: DANCEHALL MA-
SAKRAH  i CHONABIBE (projekt muzyków Al Fatnujah)

Więcej informacji ba stronie  www.regalowisko.pl

Bilety: 
Pierwszy dzień: 30 PLN 
Drugi dzień: 50 PLN 
Karnet: 60 PLN 
Bilety do nabycia w systemie TicketPro. 
W Bielawie: Centrum Informacji Turystycznej www.cit.

barl-bielawa.pl
Ul. Wolności 128 B. Tel.74 833 40 24


