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dokończenie na str. 2

8 maja 2011 r. przypada 66. 
rocznica zakończenia II Wojny Świa-
towej, potocznie zwana Dniem Zwy-
cięstwa.  Dla uczczenia tej daty, z 
inicjatywy bielawskich kombatan-
tów, w poniedziałek 9 maja odbyła 
się okolicznościowa manifestacja na 
Placu Kombatantów.

Uroczystość rozpoczęło wy-
słuchanie pełnej wersji Hymnu Pol-

skiego, po czym gospodarz spotka-
nia - prezes ZM Koła Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów politycznych  w 
Bielawie por. Bronisław Wilk wygło-
sił okazjonalne przemówienie, wita-
jąc na wstępie przybyłych na uroczy-
stość przedstawicieli: władz miasta z 
burmistrzem Ryszardem Dźwinie-

Uroczystość w 66. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Podczas świdnickiego Kon-
gresu Regionów odbyło się uroczy-
ste przekazanie wybranym gminom 
strategii energetycznych, wskazu-
jących konkretne kierunki rozwoju 
w zakresie zarządzania energią. W 
tym elitarnym gronie znalazła się 
również Bielawa, która w tej dziedzi-
nie ma już pierwsze sukcesy. Doku-
menty odebrał podczas uroczystości 
na rynku w Świdnicy 11 maja bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel. 
Strategie warte kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, które bezpłatnie otrzymało 
nasze miasto, zostały opracowane 
w ramach projektu Eko-gmina, przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wolna Przedsiębiorczość. 

- Dokumenty, które otrzymali-
śmy, to konkretne działania prowa-
dzące do zmiany naszego miasta 
w „Ekogminę”. Opracowana strate-
gia rozwoju energetycznego pozwoli 
nam na zwiększenie udziału wyko-
rzystania odnawialnych źródeł ener-
gii na terenie Bielawy, racjonalnie 
zarządzać energią w mieście oraz 
poprawić naszą efektywność ener-
getyczną – powiedział burmistrz Ry-
szard Dźwiniel. 

Podczas II ogólnopolskiego 
Kongresu Regionów pełnomocnik 
Bielawy ds. zarządzania energią, Ka-
mil Wojciechowski, uczestniczył na 
zaproszenie Tauron Polska Energia 
w Panelu dyskusyjnym, dotyczącym 
współpracy dostawców energii z sa-
morządami i rozwoju bezpieczeństwa 
energetycznego gmin. W debacie 

Bielawa otrzymała strategię rozwoju energetycznego oprócz przedstawiciela naszego mia-
sta uczestniczyli również: Ireneusz 
Perkowski - prezes Zarządu Tauron 
Polska Energia i Tomasz Wieczorek 
- prezes Zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Certyfikacji Energii. W trakcie 
debaty omówiono tematy związane z 
efektywnym gospodarowaniem ener-
gią w samorządach, na przykładzie za-
rządzania energią w gminie Bielawa.

  Łukasz Masyk 

Ponad pół tysiąca uczniów z 
bielawskich szkół podstawowych 
skorzysta z ogromnej ilości dodat-
kowych zajęć pozalekcyjnych, na 
które miasto pozyskało unijne fun-
dusze. Dzieci będą mogły rozwijać 
swoje zainteresowania w wielu dzie-
dzinach, uczestniczyć w zajęciach 
sportowych oraz poszerzać wiedzę 
z przedmiotów, których nauka nie 
przychodzi im najlepiej. 

Na zajęcia, które będą prowa-
dzone w każdej bielawskiej podsta-
wówce, od czerwca 2011 roku do 
grudnia przyszłego roku, miasto po-
zyskało z Unii Europejskiej około 300 
tys. zł. Dzieci po zakończonych lek-
cjach będą mogły w ciekawy sposób 
spędzić czas wolny, przygotować się 
do kolejnych zajęć bądź odrobić za-
dania domowe. Poza tym czekają na 
uczniów kółka teatralne, plastyczne 
oraz konkursy i zabawy. Dzieci mogą 
również liczyć na pomoc psychologa 
czy logopedy. Projekt przyniesie ko-

rzyść nie tylko uczniom, ale również 
szkołom, które zyskają nowe pomo-
ce naukowe, meble, sprzęt sportowy 
i materiały plastyczne.

  Łukasz Masyk 

*****
Projekt o nazwie „Każdy jest 

ważny – indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III w Gminie Bielawa” został 
dofinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach: Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX – Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Poddzia-
łanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

Dofinansowanie na realizację 
projektu systemowego: 298.724,70 
PLN (100% dofinansowania). 

300 tysięcy złotych na dodatkowe zajęcia dla uczniów

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez po-
wodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, 
czego pragnie” - Paulo Coelho

1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka, radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od po-

nad pół wieku. Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał uświadamiać i 
przypominać, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony 
i pomocy gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka, której preambuła głosiła:

„Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość po-
winna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą 
na nich obowiązki, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie”

*****
Wszystkim bielawskim Dzieciom z okazji Ich Święta życzymy po-

godnego dzieciństwa pełnego uśmiechu i radości, zawsze pięknych 
bajek na dobranoc i kolorowych snów, niezwykłych przygód, wspania-
łych przyjaciół, a przede wszystkim kochającej rodziny.

      Leszek Stróżyk                                           Ryszard Dźwiniel
     Przewodniczący                                                 Burmistrz 
Rady Miejskiej Bielawy

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapewnieniami firma Pol-Dróg 
jeszcze w tym miesiącu przystą-
pi do naprawy gwarancyjnej dro-
gi łączącej Bielawę i Dzierżoniów. 
Według informacji przekazanych 

przez zarządcę drogi - Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei - prace powin-
ny się rozpocząć 23 maja i potrwa-
ją do 30 czerwca. 

Naprawa drogi będzie polega-
ła na usunięciu asfaltu na całej dłu-

Rozpocznie się naprawa drogi Bielawa - Dzierżoniów
gości jezdni i ułożeniu go na nowo. 
Firma zapewnia, że tym razem ja-
kość wykonanej nawierzchni będzie 
odpowiadała wszelkim standardom. 
Remont będzie się jednak wiązał z 
utrudnieniami na drodze. Co prawda 
prace będą prowadzone przy otwar-
tym ruchu, ale wprowadzony zosta-
nie system wahadłowy na wybra-
nych odcinkach jezdni. 

Najważniejsze jednak, że liczne 
skargi, które kierowały władze Bielawy 
do zarządcy drogi nareszcie przyniosły 
skutek i naprawa zostanie wykonana. 

Warto przypomnieć, że droga 
Bielawa – Dzierżoniów została prze-
budowana w 2003 roku. Koszt prze-
budowy wyniósł około 9 milionów 
złotych i pokryło go województwo 
dolnośląskie (60%), a także Bielawa 
(23%), Dzierżoniów (12%) i powiat 
dzierżoniowski (5%).

  Łukasz Masyk 

Bielawa otwiera 
publiczny żłobek 

Bielawa pozyskała pieniądze z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej na 
utworzenie publicznego żłobka. Już od 
września opiekę znajdzie w nim 60 naj-
młodszych mieszkańców naszego miasta. 
Jest to odpowiedź na duże zapotrzebowa-
nie na miejsca żłobkowe wśród rodziców, 
których pociechy nie skończyły jeszcze 3 
lat. Żłobek zostanie utworzony na parterze 
Przedszkola Publicznego nr 3, przy ulicy 
Grota Roweckiego 7. Na ten cel minister-
stwo przekaże Bielawie 286 tysięcy złotych, 
co stanowi połowę wartości inwestycji. Dru-
gą część miasto doda z własnego budżetu. 

Na utworzeniu żłobka nie ucierpi liczba 
miejsc przedszkolnych w Bielawie, ponieważ 
właśnie teraz dobiega końca adaptacja budyn-
ku przy ulicy Żeromskiego 18 na przedszkole. 
Inwestycja, dzięki której przybędzie około 100. 
miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, realizo-
wana jest przy udziale środków unijnych. 

Należy podkreślić, że ostatni żło-
bek, który funkcjonował w Bielawie od 
1951 roku, zakończył działalność w 1997 
roku. Starania władz miasta doprowadzi-
ły więc do reaktywacji w Bielawie tak po-
trzebnej instytucji, jaką jest żłobek.

  Łukasz Masyk 

Zakończyła się jedna z naj-
ważniejszych inwestycji drogowych, 
czyli budowa łącznika Alei Jana 
Pawła II z ulicą Wojska Polskiego. 
Pierwsi kierowcy pojadą nową drogą 
3 czerwca, bo właśnie w ten dzień 
odbędzie się jej oficjalne otwarcie. 

Inwestycja, na którą miasto 
pozyskało około 2 mln zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, posłuży przede wszystkim 
za dojazd do terenów Bielawskiego 
Parku Przemysłowego. To właśnie 
z nią łączyć się będą obecnie budo-

wane drogi wewnątrz nowej części 
obwodnicy, współfinansowane rów-
nież przez Unię Europejską. Całość 
stanowić będzie ciekawą ofertę biz-
nesową dla przedsiębiorców, planu-
jących zainwestować na sąsiednich 
terenach. Z nowej drogi skorzystają 
nie tylko inwestorzy, ale również lo-
kalni mieszkańcy, ponieważ oprócz 
samej nawierzchni powstały chod-
niki, ścieżka rowerowa i oświetlenie. 
Realizacja inwestycji kosztowała bli-
sko 4 mln zł.

  Łukasz Masyk 

3 czerwca – otwarcie nowej drogi w Bielawie
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lem i przewodniczącym Rady Miej-
skiej Bielawy Leszkiem Stróżykiem, 
duchowieństwa – ks. prałata dr. Sta-
nisława Chomiaka – proboszcza 
parafii pw. WNMP, wszystkich zapro-
szonych gości, a szczególnie mło-
dzież szkolną i pedagogów. 

W swoim wystąpieniu prezes 
powiedział m.in.:

„Spotykamy się dzisiaj aby 
wspomnieć czas bolesny i heroicz-
ny. Sześćdziesiąt sześć lat temu do-
biegała końca druga wojna świato-
wa. Stojąc w takich miejscach, jak 
ten obelisk, wspominamy czas bo-
lesny i heroiczny, związany z naj-
straszliwszą ze wszystkich wojen w 
dziejach ludzkości. 

Cały świat czekał na dzień, w 
którym nastąpi jej zakończenie. 

Jakie skutki przyniosła ta trwa-
jąca ponad 6 lat wojna, w której bra-
ło udział 61 państw? Straty ludności 
szacuje się na 50 milionów, z tego 
połowa została inwalidami, a straty 
pieniężne wszystkich krajów biorą-
cych udział w walkach szacuje się 
na 260-280 miliardów dolarów. 

My, Polacy, mamy szczegól-
ne powody, aby pamiętać. Wojenne 
doświadczenia stały się składnikiem 
polskiej tożsamości. Nasz naród do-
znał strasznych cierpień – ale wy-
trwał i nie dał się ujarzmić. Polscy 
żołnierze z najwyższym męstwem 
bili się w obronie Ojczyzny, walczyli 
na obczyźnie, na wielu frontach, na 
Wschodzie i na Zachodzie, na Po-
łudniu i na Północy. W koalicji anty-

hitlerowskiej od początku do końca 
byliśmy wytrwałym i wiernym sojusz-
nikiem.

Na wszystkich  frontach II Woj-
ny Światowej, walczyło łącznie około 
sześćset tysięcy polskich żołnierzy – 
w dwóch armiach, trzech korpusach 
i kilkudziesięciu innych jednostkach.  
Rozsiane niemal po całej Europie, a 
także na innych kontynentach pol-
skie mogiły są świadectwem naszej 
ofiarności i walki o najwyższą stawkę 
„za wolność nasza i waszą”. Zwycię-
stwo sprzed sześćdziesięciu sześciu 
lat było również dziełem Polaków.”

Chwilą ciszy i zadumy zebrani 
na uroczystości oddali cześć wszyst-
kim cywilnym i wojskowym ofiarom 
tego straszliwego dziejowego kata-
klizmu.

Następnie pod obeliskiem 
kwiaty złożyli przedstawiciele: ZM 
Koła kombatantów RP i BWP w Bie-
lawie, władz miasta, Związku Inwa-
lidów Wojennych w Dzierżoniowie, 
bielawskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, Zespołu Szkół Spo-
łecznych, Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Cechu Rzemiosł Różnych, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół w Bielawie, Prywat-
nego Liceum Ogólnokształcącego i 
Prywatnej Szkoły Policealnej w Bie-
lawie oraz Niepubliczne Gimnazjum, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 
klubu Radnych SLD RM Bielawy, 
Klubu Radnych Ponad Podziałami.

Na zakończenie uroczystości 
zebrani wysłuchali Hymnu Unii Eu-
ropejskiej.

  B.Lesiewicz
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Uroczystość w 66. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Masz aparat i interesujesz się 
fotografią? Chciałbyś zaprezento-
wać swoją twórczość szerszej pu-
bliczności? Teraz masz taką okazję! 
Wystarczy, że zrobisz zdjęcia zwią-
zane z naszym miastem i wyślesz je 
na adres mailowy Urzędu Miejskiego. 
Na stronie www.bielawa.pl pojawi się 
nowa zakładka specjalnie poświę-
cona zdjęciom wykonanym przez 
mieszkańców i miłośników Bielawy. 

Puśćcie wodze fantazji i sfoto-
grafujcie imprezy lub ciekawe wyda-
rzenia, których w mieście przecież 
nie brakuje. Pokażcie na zdjęciach 
piękno Bielawy, jej bogaty krajobraz 
i wyjątkowe zakątki. Najlepsze zdję-

Sfotografuj Bielawę i pochwal się zdjęciami
cia mają szansę nie tylko znaleźć się 
na stronie internetowej miasta, ale 
także w oficjalnych wydawnictwach 
promocyjnych. 

Zdjęcia można przesyłać na 
adres rzecznik@um.bielawa.pl lub 
dostarczać na różnego rodzaju no-
śnikach do Urzędu Miejskiego (Re-
ferat Strategii i Promocji Miasta, ul. 
Piastowska 1, pok. nr 13.). Do foto-
grafii należy dołączyć załączone do 
informacji oświadczenie, które moż-
na przekazać drogą mailową lub 
osobiście. Szczegółowych informa-
cji udzielamy pod numerem telefonu 
74 8328 735.

  Łukasz Masyk 

W tym roku mija dziesięć lat 
odkąd rozpoczęła się wymiana sta-
rych dowodów osobistych w formie 
książeczkowej, na nowe w postaci 
plastikowej karty. Właśnie teraz tra-
cą ważność te dokumenty, które wy-
dane zostały w 2001 roku. Niestety, 
niewiele osób o tym pamięta, a jest 
to przecież najważniejszy dokument 
potwierdzający naszą tożsamość. 
Bez ważnego dowodu osobistego 
nie załatwimy żadnej sprawy w ban-
kach, urzędach czy nawet u lekarza. 

Dlatego też zachęcamy miesz-
kańców Bielawy do przejrzenia swo-
ich dowodów i sprawdzenia, czy w 

Mija termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku
najbliższym czasie nie stracą one 
ważności. 

Wyrobienie nowego dowodu 
tożsamości jest bezpłatne. Wniosek o 
wymianę dokumentu należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie, na 30 
dni przed utratą jego ważności. Mniej 
więcej tyle trzeba bowiem czekać na 
wydanie nowego dowodu. Do wniosku 
należy załączyć dwie fotografie.

Szczegółowych informacji w 
tej sprawie udziela Referat Spraw 
Obywatelskich bielawskiego urzędu 
– ul. Piastowska 1, pok. nr 10, tel. 74 
8328 719. 

   Ł.Masyk

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 
oraz udział 12,62 % w częściach wspólnych oraz prawie 
użytkowania użytkowania wieczystego zabudowanej dział-
ki nr 348/3 obręb Fabryczna o pow. 274 m2. Nieruchomość 
ujawniona jest w KW 18755, prowadzonej przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lokal mieszkalny nr 3 posiada powierzchnię użytko-
wą 81,95 m2, położony jest na I kondygnacji, składa się z 3 
pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, w ramach udziału we 
własności wspólnych części budynku na zasadach wyłącz-
ności do korzystania jest piwnica o pow. 6,55  m2.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzypię-
trowy o ogólnej powierzchni użytkowej 649,51 m2 w do-
statecznym stanie technicznym, położony na działce 348/3 
obręb Fabryczna, wydzielonej po obrysie. 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego 
brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Według ewidencji budynków i gruntów działka 
nr 348/3 obręb Fabryczna jest terenem oznaczonym sym-
bolem B i wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 01-07-2011 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie  Miejskim w Bielawie,  sala 
narad nr 16  /II piętro/. 

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 
500 zł /słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset złotych/, 
w tym cena gruntu 2 700 zł.

4.Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowa-
nie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę  i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu wynosi 15% ceny gruntu + podatek VAT, według 
stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku 
podatkowego, płatna jednorazowo przed podpisaniem aktu 
notarialnego

Opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu + poda-
tek VAT według stawki obowiązującej w momencie powsta-
nia obowiązku podatkowego płatne do 31 marca każdego 
roku. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, jednak 
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości 
ulegnie zmianie  

5. Lokal mieszkalny zostaje sprzedany na własność, 
a grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 16-05-
2093 r.

6.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoław-
czej należy wnieść przelewem środków pieniężnych 
na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK 
 S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 naj-
później w dniu 27-06-2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 

środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Bielawie.

7.Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpła-
cone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

8.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed ich otwar-
ciem :

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

nomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organi-
zacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających 
wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące) 

-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 167, poz. 1758 
z późniejszymi zmianami), obowiązany  jest przedstawić 
komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na nabycie nieruchomości. 

9.Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni li-
cząc od dnia podpisania protokołu z przetargu przez Bur-
mistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu 
zawarcia aktu  notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez 
usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wa-
dium.

10.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed 
podpisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskie-
go w Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  
WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

11.Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarial-
nych.

12.Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien 
zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospoda-
rowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem tere-
nu. 

13. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakte-
rystyki energetycznej.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

15.Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zain-
teresowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 
/II p/ telefon (074) 832 87 14 oraz w internecie, pod adresem 
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/gn. 

BURMISTRZ    MIASTA   BIELAWA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w 

użytkowanie wieczyste gruntu położonego na terenie miasta Bielawa przy ul. Waryńskiego 9/3

Komitet Społeczny na Rzecz 
Likwidacji Szkód po Pożarze w Ze-
spole Szkół w Bielawie, w ramach 
akcji charytatywnej zebrał kwotę 
2870 zł. 

Oficjalne przekazanie zebra-
nych pieniędzy dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Bielawie nastąpiło 19 maja o 
godz. 9.00 w auli szkoły w obecności 
przewodniczącego Rady Rodziców. 
Pieniądze zostaną spożytkowane 
na zasilenie budżetu remontowego 
oraz m.in. naprawę monitoringu wi-
zyjnego na III piętrze budynku.

*****
Akcja nie byłaby możliwa, gdy-

by nie serdeczność i chęć niesienia 
pomocy przez wielu ludzi, którzy za-
angażowali się w przedsięwzięcie. 
Dlatego Komitet Społeczny wraz z 
dyrektorem Zespołu Szkół w Biela-
wie pragnie złożyć serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich osób, 
które wsparły naszą akcję,nabyły 
cegiełki oraz były z nami podczas 
koncertu, organizowanego na rzecz 

likwidacji szkód po pożarze, i bez 
których uroczystość by się nie od-
była. 

Dziękujemy Państwu Barba-
rze i Leopoldowi Urban  - właścicie-
lom Kwiaciarni „Lotos” w Bielawie, 
Państwu Jadwidze i Piotrowi Gru-
zel - sponsorom kolacji dla artystów 
występujących podczas koncertu. 
Podziękowania składamy również 
wykonawcom, którzy swoimi wy-
konaniami uświetnili koncert cha-
rytatywny - zespołowi „Krytyka” w 
składzie: Dawid Jęczmionka, Piotr 
Bartman, Adrian Morawiecki, Paweł 
Jóźwiak, Damian Radziwoń oraz 
artystom z Młodzieżowego Domu 
Kultury Wrocław - Śródmieście w 
składzie: Anna Cielecka, Klaudia 
Gołębiewska, Filip Małek, Alicja Py-
ziak wraz z opiekunami: panią Hali-
ną Bednarek i panem Krzysztofem 
Słupiankiem. Dziękujemy również 
osobom, które udzieliły nam pomocy 
przy powołaniu Komitetu oraz reali-
zowaniu założonych celów. 

 
Podziękowania składamy Bur-

mistrzowi Miasta Bielawa Ryszardowi 
Dźwinielowi wraz z przewodniczącym  
Rady Miasta Leszkiem Stróżykiem, 
wiceprzewodniczącym Markiem Py-
ziakiem i radnymi, reprezentacji Rady 
Powiatu Dzierżoniów, a także Samo-
rządowi Uczniowskiemu i Dyrektorowi 
Gimnazjum Nr 2 w Bielawie. 

Podziękowanie pragniemy zło-
żyć również panu Janowi Gładyszo-
wi – dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Bielawie za życz-
liwość i  udostępnienie sali MOKiS 
oraz wszystkim pracownikom za ob-
sługę techniczną całego koncertu.

Pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność patronom medialnym imprezy, 
redakcjom: TV Sudeckiej, Tygodni-
ka Dzierżoniowskiego, Wiadomości 
Bielawskich, Radia Sudety, portalu 
Doba.pl.

Komitet Społeczny 
na Rzecz Likwidacji Szkód po Pożarze 

w Zespole Szkół w Bielawie

Wiosenne porządki miasto 
rozpoczęło już kilka tygodni temu. 
Strzyżone są trawniki, przycinane 
żywopłoty i krzewy rosnące w wie-
lu częściach Bielawy. Do podobnych 
działań na własnym terenie zachęca-
my wszystkich mieszkańców, którzy 

Straż Miejska rozpoczęła akcję „Czyste miasto”  
przy ogrodzeniach swoich posesji 
hodują różnego rodzaju roślinność. 
Zdarza się bowiem, że krzewy czy 
drzewa cieszące oko właścicieli, od 
strony chodnika stanowią poważne 
zagrożenie dla przechodniów. Dale-
ce wystająca na chodnik roślinność 

może przecież zranić przechodzą-
ce w pobliżu dzieci lub zasłaniać wi-
doczność na drogowym skrzyżowa-
niu. 

Kontrolę właśnie takich miejsc 
rozpoczęła 16 maja bielawska Straż 
Miejska. W ramach akcji „Czyste 
miasto” strażnicy zwracają szcze-
gólną uwagę na utrzymywanie ziele-
ni przez właścicieli posesji. Dodatko-
wo funkcjonariusze patrolują tereny, 
które wandale często zamieniają w 
dzikie wysypiska śmieci. Kontrole są 
bardzo dokładne, a ułatwiają je pa-
trole rowerowe. Poruszający się na 
rowerach strażnicy na pewno więcej 
zauważą oraz dotrą w miejsca nie-
dostępne dla samochodu. Ogólno-
miejska akcja potrwa do końca lata. 

Straż Miejska czeka również 
na interwencje i zgłoszenia miesz-
kańców w sprawie czystości i utrzy-
mywania zieleni. Można przyjść oso-
biście (ul. Piastowska 1, pok. nr 4,) 
lub zadzwonić pod numer tel. - 74 
8328 706 lub 669 102 102.

  Łukasz Masyk 

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, 2, 3, 4 do zarządze-
nia nr 122/11  Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 18 maja 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, 2, 3 do zarządzenia 
nr 136/11  Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 maja 2011 r. 
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7 maja w sali Teatru Robotniczego odbył się uroczysty koncert z okazji 
10-lecia Klubu Miłośników Poezji Śpiewanej „POZYTYWKA”. W jubileuszo-
wym koncercie wystąpili: Leszek Kopeć, Olga Szewrańska, Szymon Zycho-
wicz, Tomasz Sochacki $ Grzegorz Wierzba, Marta Gwiżdż, Adrian Szejka 
& Marcin Włudarczyk & Paweł Kuźmicki & Paweł Cieśla, Kamila Kłos, ze-
spół „W tym sęk”, Anna Karasińska, która koncert poprowadziła oraz Barba-
ra Pachura – osoba dla „Pozytywki” wyjątkowa. Jej założyciel, prowadząca, 
wykonawca i dobry duch.

Szczególnym gościem jubileuszowego koncertu był wiceburmistrz 
Mariusz Pach, który w imieniu władz miasta wręczył kwiaty wraz z upomin-
kami książkowymi Barbarze Pachurze i wieloletnim członkom klubu: Annie 
Karasińskiej, Urszuli Kowalewskiej i Marcie  Gwiżdż. 

Były także podziękowania dla instytucji i osób, które z „Pozytywką” 
współpracowały i wspomagały jej działalność. Podziękowania otrzymali: 
burmistrz Ryszard Dźwiniel, wiceburmistrzowie Andrzej Hordyj i Mariusz 
Pach, Rada Miejska Bielawy, Leszek Kopeć za promowanie Pozytywki w 
Radiu Wrocław i Radiu Opole, Telewizja Sudecka, Tygodnik Dzierżoniow-
ski, Wiadomości Bielawskie, Radio Sudety, zaprzyjaźnieni artyści, Jan Gła-
dysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ewa Glura – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Kwiaciarnia „Jolka” Jolanty i Waldemara 
Puszkarków, państwo Henryka i Jerzy Gawryccy oraz Darek Cajzner - aku-
styk związany z Pozytywką od 10 lat.

W przerwie koncertu wszyscy obecni byli zaproszeni do obejrzenia 
wystawy prezentującej 10-letni dorobek „Pozytywki”. Na wystawie wyeks-
ponowano wszystkie artykuły z Wiadomości Bielawskich i Tygodnika Dzier-
żoniowskiego, różne zdjęcia z imprez i z zajęć z dziećmi oraz przedstawia-
jące współpracę z bielawskimi przedszkolami i innymi instytucjami. 

Były także wyeksponowane kroniki Pozytywkowe, praca licencjacka 
Barbary Pachury o osobach grających na gitarze - uczniach z Pozytywki, 
praca dyplomowa Barbary Pachury i praca magisterska Anny Płazy o dzia-
łalności kulturalnej Pozytywki. Była także wieloletnia korespondencja, jaka 
przez 10 lat została do klubu nadesłana.

Po koncercie zaproszeni goście udali się do klubu Pozytywka przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej na biesiadne spotkanie z urodzinowym tor-
tem, który pokroił wiceburmistrz Mariusz Pach. Oprócz kilkugodzinnej stra-
wy dla ducha, jaką był zaprezentowany koncert, było i też coś dla ciała.

W sumie był to nastrojowy, sympatyczny i słodki jubileusz, z którego 
relację zakończę wpisem Krzysztofa Pludry – bielawskiego kronikarza i Ho-
norowego Obywatela Miasta Bielawa: „Na szczęście obok szarej codzien-
nej prozy życia jest jeszcze strefa wyobraźni, poezji i marzeń. Za te szczyp-
tę poezji, którą tu znajduję – dziękuję”. 

Od „Wiadomości Bielawskich” serdeczne podziękowania i gratulacje 
dla Basi Pachury, która w tę 10-letnią działalność włożyła całe swoje serce, 
a wiele innych serc „zaraziła” umiłowaniem poezji. 

       Barbara Lesiewicz

„POZYTYWKA” świętowała 10-lecie istnienia
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Ogłoszenie  Burmistrza Bielawy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r nr 80 poz. 717 z późn. zm./ 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały nr LXVII/483/10 
z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 
Wojska Polskiego w rejonie cmentarza komunalnego w Bielawie. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. miejscowego planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 24 czerwca 2011r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art.40 w związku z art. 46 pkt.1, art.50 ustawy z dnia 
3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko /Dz.U z 2008r nr 199, poz. 1227z późn.zm./ zawiadamiam o przy-
stąpieniu do  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/wym. miejsco-
wego planu. Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia miejscowego planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bielawie, Referat Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18.  

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na śro-
dowisko do miejscowego planu można składać  w formie pisemnej lub ust-
nej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2011 r. do Burmistrza Bie-
lawy. Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Każdy uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Bielawie pamięta o obchodach 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jest 
to święto szczególne dla każdego 
człowieka - dorosłego czy dziecka. 
Chcemy w tym dniu świętować dzień 
najważniejszego dla nas miejsca we 
Wszechświecie. Ziemia jest przecież 
naszym domem, środowiskiem ży-
cia wielu żywych organizmów. Nasza 
planeta żywi nas, daje nam piękne 
kwiaty, błękit nieba, wspaniałe krajo-
brazy, obdarowuje śpiewem ptaków, 
szumem wiatru, zielenią łąk i ciszą 
lasu… O Ziemi należy pamiętać na 
co dzień, a gdy przychodzi jej święto 
- życzyć jej, aby istniała w jak najlep-
szej formie dla nas i dla wielu przy-
chodzących po nas pokoleń. 

Obchody Dnia Ziemi, które za-
szczycił swoją obecnością zastępca 
burmistrza miasta Bielawa – pan Ma-
riusz Pach,  rozpoczęła inscenizacja 
w wykonaniu uczniów  klas szóstych 
pt. „Na ratunek Ziemi”. Następnie do-
konano podsumowania projektu EU-
RONET 50/50. Wręczono nagrody 
laureatom konkursu plastycznego i 
fotograficznego, które odbyły się w 
ramach realizowanego w szkole pro-

jektu. Były nimi piękne wydania al-
bumowe o tematyce przyrodniczej 
ufundowane przez Burmistrza Miasta 
Bielawa. W ramach konkursu „Zamie-
niaj baterie na punkty” nagrodzono 
tych uczniów, którzy zebrali najwięcej 
zużytych baterii. Otrzymali oni pleca-
ki, MP-4 oraz piłki. Podczas uroczy-
stości uczniowie z zainteresowaniem 
obejrzeli prezentację multimedialną 
wykonaną przez ucznia klasy VIa 
Michała Drzyzgę - „Jak oszczędzać 
wodę i energię elektryczną”.

Po części oficjalnej dzieci uda-
ły się na salę gimnastyczną, gdzie 
uczestniczyły w Ekologicznym Dniu 
Sportu. Konkurencje sportowe  przy-
gotowane były z wykorzystaniem 
surowców wtórnych - makulatury, 
plastiku, aluminiowych puszek, pla-
stikowych zakrętek, wytłoczek na jaj-
ka itp. Zawody sportowe dostarczy-
ły wszystkim wiele emocji, radości, 
śmiechu i satysfakcji.

Kolejny Dzień Ziemi w naszej 
szkole za nami. Obiecujemy Ci, Zie-
mio pamiętać o Tobie każdego dnia, 
szanować Cię i pielęgnować, abyś 
nas mogła cieszyć swoim pięknem 
wiele, wiele długich lat!  

   Elżbieta Zych 

„Ziemio piękna, Ziemio cierpliwa,  
Ziemio jedyna - nikt Cię nie powtórzy!”

Obchody tegorocznego Tygo-
dnia Bibliotek odbyły się w dniach 8-15 
maja pod hasłem „Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam - wchodzę”.

Podobnie jak w ubiegłych la-
tach, Dział Dziecięco-Młodzieżo-
wy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(MBP) przy ul. Stefana Żeromskiego 
43 gościł przedszkolaków z zaprzy-
jaźnionych bielawskich przedszkoli: 
Ekologicznego Przedszkola Niepu-
blicznego nr 1 „Parkowe Skrzaty”, 
Przedszkola  Publicznego nr 3 „Baj-
ka”, Niepublicznego Przedszkola 
MONTESSORI i Przedszkola Nie-
publicznego z Oddziałami Integra-
cyjnymi.    

Chcąc pozyskać nowych czy-
telników wśród najmłodszych, w 
trakcie powyższego Tygodnia prze-

prowadzony został dla nich cały cykl 
czytań w ramach prowadzonej ak-
cji pod hasłem „Cała Polska czyta 
dzieciom” przez aktorów bielawskie-
go „Teatru Od Dzisiaj”, działającego 
przy MOKiS-ie pod kierunkiem Rafa-
ła Smolińskiego.

Dzieci miały okazję wysłuchać 
w profesjonalnym wykonaniu „Plot-
kę” Katarzyny Zimmerer, śmieszne 
wierszyki Juliana Tuwima, niesamo-
wite przygody Pszczółki Skrupułki i 
niebieskich Smerfów, opowieści Ku-
busia Puchatka, „Wiersze z kanapy” 
Małgorzaty Strzałkowskiej oraz pe-
rypetie „Lekkomyślnej żabki”, które 
zostały przedstawione przez: Rafa-
ła Smolińskiego,  Paulinę Wiktorską, 
Karolinę Wójcik i Mariana Zbigniewa 
Zająca.  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
AKTORZY CZYTAJĄ DZIECIOM

Przedszkolaki chcąc choć na 
chwilę poczuć się artystami, na sce-
nie przed widownią przedstawiły in-
scenizację Barbary Lewandowskiej 
zatytułowaną „Kłopoty Łyżki” oraz z 
zapałem mówiły wiersze i śpiewały 
piosenki. Robiły to z wielkim zaan-
gażowaniem i swobodą.

Na zakończenie pobytu w bi-
bliotece milusińscy z zachwytem 
obejrzeli wystawę prac konkurso-
wych „Duch Gór i inne legendarne 
postaci Gór Sowich na obrazkach” 
oraz przepięknych prac dzieci z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
zatytułowanych „Wiosna”, wyekspo-
nowanych w  Dziale Dziecięco-Mło-
dzieżowym MBP i na korytarzu  bi-
blioteki.

Mali goście byli bardzo 
zadowoleni z tak spędzonego 
czasu. Chcąc podziękować za 
emocjonujące „niesamowite opo-
wieści” oraz miłe i wesołe chwile 
spędzone w bibliotece, wręczyły 
aktorom, dyrektorowi MBP – dr. 
Rafałowi Brzezińskiemu, kierow-
niczce MBP - Urszuli Ubych i bi-
bliotekarce Jolancie Matuszczak 
laurki z podziękowaniami i pięk-
nymi życzeniami.

Łącznie w ramach spotkań 
związanych z Tygodniem Biblio-
tek, Dział Dziecięco-Młodzieżowy 
gościł 109 dzieci. Dziękujemy pa-
niom: Jolancie Kasicy, Ewie Marzec, 
Agnieszce Żyłce, Jolancie Błasz-
czyk, Natalii Gołębiewskiej i ich 
podopiecznym oraz panu Rafałowi 
Smolińskiemu i aktorom „Teatru Od 
Dzisiaj”: Marianowi Zbigniewowi Za-
jącowi,  Paulinie Wiktorskiej, Karoli-
nie Wójcik, za przyjęcie zaproszenia 
i wspólne świętowanie Tygodnia Bi-
bliotek w MBP.

               Jolanta Matuszczak

Stare sztalugi z prochowcem, 
beretem i szalem, paleta z wyschnię-
tą farbą, stolik własnoręcznie zrobio-
ny przez artystę, a na nim pieczoło-
wicie ułożone przez żonę Krystynę 
ołówki męża, rzeźba wyraźnie nie-
dokończona i samolocik – zabawka 
(zrobiona przez malarza) oraz auto-
portret, z którego patrzył na wcho-
dzących gości. Tak zaczynało się 
zwiedzanie wystawy bielawskiego 
malarza Romana Gargasa zmarłego 
dwa lata temu, w 2009 roku.

Wystawę zorganizowała Miej-
ska Biblioteka Publiczna (MBP) w 
Bielawskiej Placówce Muzealnej. 
Zostały na niej wystawione obrazy, 
rysunki i grafiki Romana Gargasa z 
prywatnej kolekcji żony artysty, Kry-
styny. Część z tych prac jeszcze ni-
gdy nie była prezentowana na żad-
nej wystawie. Ten fakt podkreślił 
dyrektor MBP, dr Rafał Brzeziński, 
który przywitał licznie zebranych 

Miejska  Biblioteka Publiczna

 Z teki Romana Gargasa
Fascynacje

gości, przybyłych na otwarcie wy-
stawy. Dzisiejsze spotkanie związa-
ne jest z Tygodniem Bibliotek 2011 
– wspomniał dyrektor – które w tym 

roku odbywa się pod hasłem „Biblio-
teka zawsze po drodze, nie mijam – 
wchodzę” – dlatego z tego powodu 
się spotykamy, nie mijamy  placówki 
– wchodzimy.

Oficjalnego otwarcia wysta-
wy dokonał przewodniczący Rady 
Miasta Bielawy Leszek Stróżyk. W 
swoim wystąpieniu przypomniał naj-

ważniejsze dokonania artysty i jego 
liczne wystawy, by na koniec przypo-
mnieć zebranym, że Roman Gargas 
był człowiekiem wielu talentów, świet-
nie grał na kilku instrumentach, rzeź-
bił, pisał również wiersze dla żony. 
Jeden z nich  - „Przyjmij ten kwiat” - 
przeczytał zebranym gościom. Wzru-
szona Krystyna Gargas zaprosiła 
wszystkich do obejrzenia wystawy.

Wśród wystawionych prac do-
minują grafika i szkice, a wśród nich 
piękne, delikatne akty żony malarza 
oraz jej portrety,  jest też m. in. rysu-
nek z 1993 r. przedstawiający stary 
ratusz naszego miasta partnerskiego 
Lingen, który został utrwalony przez 
pana Romana na zawsze, bo teraz 
stoi w tym mieście nowy. Są też ob-
razy olejne przedstawiające martwą 
naturę, kwiaty, oczywiście liczne por-
trety żony Krystyny i dwa przepiękne 
obrazki namalowane w latach 60-tych, 
które świadczą o fascynacji Romana 
Gargasa impresjonizmem. Zwrócił też 
na nie uwagę znany artysta malarz 
Marian Wódkiewicz, obecny na wy-
stawie, który stwierdził, że on w swojej 
prywatnej kolekcji ma najlepsze obra-
zy Romana Gargasa. Henryk Kluza, 

artysta plastyk i przyjaciel, był zasko-
czony niektórymi pracami, które wi-
dział po raz pierwszy na tej wystawie. 
Obrazy oglądali przyjaciele Romana 
Gargasa z koła Plastyków Amatorów 
w Dzierżoniowie, przyjaciele z Beste-
ru, rodzina artysty, m.in. syn z żoną, 
a także zainteresowani malarstwem i 
postacią malarza. 

O tym, że wystawa podobała się, 
świadczą wpisy do księgi pamiątkowej: 

Gratulacje za Fascynacje – ale pro-
szę o więcej. Z wyrazami podziękowań dla 
wszystkich pracowników Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk.

Fascynujący jest świat sztuki – 
Maja Kluszczyńska, klasa organizacji 
reklamy w Zespole Szkół w Bielawie

Dziękujemy za możliwość ob-
cowania ze sztuką za pośrednic-
twem twórczości p. R. Gargasa 
–Dyskusyjny Klub Książki w Biela-
wie, czyli Maria Siewruk, Małgorza-
ta Greiner, Anna Kot, Anna Mroczek

Gratulujemy pięknej wystawy, 
dziękujemy za udostępnienie cenne-
go zbioru p. Romana Gargasa. 

Ta wystawa na pewno da początek 
kolejnym spotkaniom z prawdziwą sztuką.

  Urszula Ubych
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Ponad 300 tuningowanych, doskonale wyposażonych i bardzo 
głośnych samochodów, przyjechało na trzecią odsłonę VAG ME-
ETING Bielawa. Przeważały oczywiście te najbardziej popularne – 
Golfy, Corrado i Passaty. Niemniej, na Ośrodku Wypoczynkowym 
Sudety pojawiły się również idealnie zachowane kilkudziesięciolet-
nie Garbusy oraz tzw. oldtimery innych marek. 

W trakcie zlotu wybrano najładniejsze, najmocniejsze i najniż-
sze auta imprezy. Ponadto można było usłyszeć najgłośniejszy sa-
mochód oraz przekonać się, jak brzmi idealnie skomponowany ze-
staw car audio. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów: 
- najładniejsze auto zlotu: czerwona VW Jetta 
- show & shine VW golf III 
- najmocniejsze auto zlotu: 
- kat. benzyna VW Golf III o nr. 050 171KM 219NM 
- kat. Turbo Benzyna VW Corrado „Leona” 289KM 365 NM 
- kat. diesel Seat Leon 231KM 421NM 
- przeciąganie auta na czas: Skoniecki czas: 3.13sek 
- najniższe auto zlotu: 39mm VW Golf 
- najładniejsza felga zlotu - VW Polo 
      Łukasz Masyk 

III VAG MEETING BIELAWA 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek 
‚2011 przebiegał pod hasłem „Biblio-
teka zawsze po drodze, nie mijam - 
wchodzę”. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie zaproponowała 
czytelnikom „Majowy kiermasz książki 
używanej”, połączony z sondą „Czy-
tam, bo...”. 

10 maja, w piękny i słoneczny 
dzień, bibliotekarki Jolanta Pawlak i 
Izabela Fiedler zapraszały wszystkich 
zainteresowanych do buszowania w 
książkach wystawionych na stolikach 
przed budynkiem, w którym mieści się 
siedziba Filii nr 2 naszej biblioteki przy 
ul. Piastowskiej 1. Książki przeznaczo-
ne na kiermasz pochodziły z darów 
przekazanych przez czytelników. Było 
w czym wybierać. Z literatury pięknej 
cieszyły się wzięciem romanse, thrille-
ry, horrory, poezja, lektury, bajki, a z li-
teratury popularnonaukowej publikacje 
z dziedzin historii, wojskowości, religii, 
filozofii, medycyny, sportu, ogrodnictwa 
i wiele innych. Organizatorki kiermaszu 
są zadowolone z wyników swojej pracy. 
181 książek znalazło nabywców.

Drugim zadaniem wykonanym z 
sukcesem jest przeprowadzona sonda 

wśród czytelników. Zebrałyśmy aż 40 
wypowiedzi na temat „Czytam, bo...” 
Czytanie naprawdę jest modne. Biblio-
teka stara się promować czytelnictwo i 
częsty kontakt z książką. Głosy w na-
szej sondzie ukazują dobro i radość 
płynącą z czytania książek. Jeśli tylko 
zechcemy, znajdziemy drogę do świa-
ta ludzi poszukujących, dbających oto, 
aby książka była ciągle bezkonkuren-
cyjna i naprawdę warto po nią sięgać.

Głównym zakończeniem zdania  
„Czytam, bo...” było lubię, odpoczy-
wam, staje się mądrzejszym. Proszę 
zapoznać się, w tym momencie, z in-
nymi opiniami respondentów. Zebra-
ne przez bibliotekarki Jolantę Pawlak 
i Izabelę Fiedler. 

„Zawsze coś tam w głowie zo-
staje, człowiek się, jakoś nie umiem 
tego określić, dokształca się po pro-
stu”; „Kocham, uwielbiam czytać, czy-
ta moja rodzina, w ogóle czytanie jest 
the best”; „Przemieszczam się w róż-
ne regiony świata”; „Wielka przyjem-
ność, nie to, że z musu czy z nad-
miaru czasu. to jest dla mnie okno na 
świat”; „Przyzwyczajona od młodych 
lat, od szkoły, że bardzo lubiłam książ-

ki czytać, bo nie było innych rozrywek 
i pociągały mnie wszystkie powieści 
polskich pisarzy, ładnie piszą”; „Prze-
życia i w ogóle wszystkie opisy są 
dokładniejsze i więcej wiedzy można 
skorzystać z książki, niż z jakiegoś in-
nego źródła”; „Lubisz jak mama ci czy-
ta? Powiedz, dlaczego? Podobają się 
ilustracje czy różne historie? Ale nie 
kiwaj główką tylko powiedz kochanie. 
NOOO”; „Jestem maniakiem czyta-
nia”; „Wzbogacam swoją wiedzę i tre-
nuję umysł”; „Potrzebuję najnowszych 
informacji do pracy, ale czytam też, 
bo lubię dowiedzieć się, co słychać 
w świecie, szczególnie lubię reporta-
że Ryszarda Kapuścińskiego, chyba 
przeczytałem wszystkie. Teraz kończę 
„Heban”, od którego chyba powinno 
się zacząć czytać Kapuścińskiego a 
później zobaczymy”; „To moja pasja, 
uwielbiam a teraz wnuczkom kupuję, 
żeby też czytały”; „Bo są różne bajki 
śliczne, lubię o zwierzątkach”; „Książ-
ki spełniają moje marzenia”; „Pozna-
ję dzięki książkom świat a lubię weso-
łe, ale poważne też czytam”; „Czy to 
historia, polityka, no cokolwiek.. czyli  
takie rozszerzenie horyzontów. wie-
dza jest bardzo niezbędna”; „Trenuję 
wymowę, uczę się ortografii”; „Robię 
to od młodości i kiedy byłem wycho-

CZYTANIE NAPRAWDĘ JEST MODNE!!! wany na książkach, właśnie „Tomka w 
krainie kangurów”.a ponadto pasjono-
wały mnie książki historyczne, w pra-
cy to pozostało, bo informacje i wiedza 
jest potrzebna a to się cały czas zmie-
nia”; „Zależy, jaka książka, co w niej 
pisze. Niektóre są wesołe bardzo faj-
ne”; „I opowiada wszystko z tej książ-
ki, mówię, że muszę to przeczytać, 

muszę”; „Uwielbiam, przenoszę się, 
uciekam, nie ma mnie w tych proble-
mach codziennych”; „A jak oczy bolą, 
teraz dopiero jest nieszczęście, chce 
się i nie można”; „Bo lubię. Dlacze-
go lubisz? Lubię książeczki. Ostatnio 
podobały mi się wierszyki o zwierząt-
kach. A Pippi też? Tak bardzo”.

  Jolanta Pawlak
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Za najważniejsze wydarzenie 
bieżącego roku szkolnego uznajemy 
zakończony już projekt edukacyjny 
„Z przeszłości nauka” zrealizowany 
przez uczniów naszego gimnazjum 
i szkoły wielozawodowej. Główne 
jego cele służyły poznawaniu prze-
szłości kraju i ważnych dla jego hi-
storii miejsc. Działania związane z 
realizacją projektu rozpoczęliśmy w 
październiku 2010r., a zakończyli-
śmy w maju b.r. Zadaniem poszcze-
gólnych grup uczniów  było zebra-
nie i zaprezentowanie informacji z 
trzech obszarów tematycznych.

Pierwszy obszar obejmował 
tematy związane z II wojną świato-
wą, a szczególnie systemem zbrodni 
nazistowskich, tematyką  Holokau-
stu i Oświęcimia jako jego symbolu.

Drugi obszar tematyczny zwią-
zany był ze sposobami wydobywa-
nia soli, znaczenia soli w życiu ludzi, 
historycznej roli  najstarszej kopalni 
soli, która mieści się w Wieliczce.

Trzeci natomiast  związany był 
z zabytkami i architekturą Krakowa, 
legendami i osobliwościami tego 
miasta. Jako najbardziej efektywną  
formę podsumowania projektu uzna-
liśmy wycieczkę edukacyjną, której 
trasa  zaplanowana została w ścisłej 
korelacji ze zgromadzoną wcześniej 
wiedzą. Realizacja projektu przebie-
gała zgodnie z harmonogramem. 
Młodzież dokonała prezentacji wy-
branych tematów, ilustrując ich tre-
ści odpowiednimi filmami fabularny-
mi i dokumentalnymi. 

Zgodnie z planem odbyła się 
trzydniowa wycieczka, na którą wy-
jechaliśmy 15 kwietnia 2011r. Pierw-
szym jej etapem było zwiedzanie 
liczącej 700 lat kopalni soli w Wie-
liczce, kopalni której  unikatowa ar-
chitektura przyciąga miliony tury-
stów z całego świata.

Młodzież z dużą uwagą słu-
chała opowieści przewodnika opro-
wadzającego nas podziemną trzy-
kilometrową Trasą Turystyczną. 
Obejrzała liczne eksponaty muzeal-
ne,  dowiedziała się jak eksploato-
wano złoża  soli na przestrzeni wie-
ków. 

Niekłamany zachwyt  wzbudzi-
ły zarówno wytwory rąk ludzkich jak i 
działania przyrody, które pozostawiły 
po sobie  trwały ślad. Liczne kaplice, 
szczególnie piękna Kaplica Świętej 
Kingi oraz  komory  z rzeźbami wy-
konanymi z soli i inne pamiątki daw-
nego życia  utrwalone zostały na fo-
tografiach, które dokumentują nasz 
wyjazd.

Następnym etapem wycieczki 
był Kraków. Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od Zamku Królewskiego na Wa-
welu, obejrzeliśmy historyczne wnę-
trza Komnat Królewskich z kolekcją 
arrasów, portretami królów i książąt 
polskich, cennymi dziełami sztuki 
złotniczej, zabytkowymi meblami, 
bogato zdobionymi kandelabrami. 

Zwiedziliśmy również Katedrę 
na Wawelu i słynną Wieżę Zygmun-
towską z Dzwonem Zygmunta, Ka-
plicę i sarkofagi królewskie z wyrzeź-
bionymi postaciami zmarłych, Kryptę 
Wieszczów  z sarkofagami m. in.  A. 
Mickiewicza, J. Słowackiego. Duże 
wrażenie  na uczestnikach wyciecz-
ki zrobiła Smocza Jama, bo przywo-
łała powszechnie znaną legendę o 
Smoku Wawelskim. Niezapomniane 
wrażenie pozostawił spacer po Ryn-
ku Głównym i Sukiennicach, pogoda 
nam sprzyjała i można był, już bez 
pośpiechu, chłonąć uroki Starego 
Miasta, kupić pamiątki z wycieczki, 
zatrzymać się przy artystach, zoba-
czyć jak tworzą swe dzieła.

Zwiedzanie Muzeum w Oświęci-
miu i w Brzezince zaplanowane było w 
drodze powrotnej z Krakowa. W czasie 

trzygodzinnego zwiedzania mogliśmy 
zobaczyć, jak wyglądało codzienne 
życie więźniów obozów koncentracyj-
nych. Uczniowie w skupieniu słuchali 
przewodnika, który opowiedział wiele 
wstrząsających historii o autentycz-
nych ludziach, losie dzieci, noworod-
kach urodzonych w warunkach obo-
zowych. Poznaliśmy mechanizmy 
nazistowskiego systemu niszczenia 
człowieka.  Potwierdzenie znalazło 
wszystko to, co uczniowie przedsta-
wili w swoich prezentacjach i obejrze-
li w licznych filmach, które poprzedziły 
nasz wyjazd. Miejsce, które stało się 
symbolem Holokaustu i nazistowskich 
zbrodni wywarło na wszystkich uczest-
nikach wycieczki bardzo silne wraże-
nie. Możliwość przeżycia pozyskanej 
wcześniej wiedzy w bezpośrednim 
kontakcie z zabytkami kultury był  nie-
zapomnianą lekcją historii, tym bar-
dziej cenną, że udział w niej nastąpił z 
własnego wyboru. Po wycieczce ogło-
szony został konkurs  na najciekawsze 
wspomnienie, zaprezentowane  w do-
wolnej formie, najlepsze prace zosta-
ną nagrodzone i opublikowane.

Zrealizowany projekt poza wa-
lorami poznawczymi i kształcącymi-
,wychowuje i spełnia funkcje profi-
laktyczne. Podstawową korzyścią  
edukacyjną jest rozbudzenie zain-
teresowania przeszłością naszego 
kraju, pokazaną w atrakcyjny spo-
sób. Własne aktywne uczestnictwo i 
możliwość przeżycia  emocji w bez-
pośrednim kontakcie, zwiększają 
efektywność takich działań.

Udział w projekcie wspiera 
samodzielność uczniów, rozwija in-
nowacyjność, wyzwala uczniowską 
kreatywność. Doskonali kompeten-
cje komunikacyjne; umiejętność wy-
powiadania myśli, słuchania innych 
i respektowania odmiennego sta-
nowiska. Grupowe rozwiązywanie 
problemów uczy wspólnej pracy, 
aktywizuje uczniów wokół zadania. 
Przynosi wzrost poczucia wartości 
własnej, pokazuje lepszy sposób 
na życie. Wdraża do samodzielne-
go myślenia i otwiera  na kontakt z 
nowym, ciekawym światem. Zapew-
nia wartościowy sposób wypełnia-
nia czasu wolnego, daje poczucie 
satysfakcji i  wyzwala motywację do 
kolejnych działań .Ze względu na 
nieocenione  korzyści edukacyjne 
zamierzamy kontynuować projekt w 
przyszłym roku szkolnym. Młodzież 
pozna najdawniejsze wydarzenia z 
historii Polski, zwiedzi zabytki To-
runia, Malborka i Gdańska z ich ar-
chitekturą, pozna biografie wielkich 
Polaków, legendy o nich  i ważne 
miejsca. Kolejnym planowanym eta-
pem działań jest ukazanie związków 
kultury polskiej z kulturą włoską, aby 
zrozumieć ciągłość kultury i widzieć 
jej związki z kulturą Europy i świata.

Podkreślić należy, że zorga-
nizowanie  tej wycieczki nie byłoby 
możliwe bez pomocy: Gminy Wiej-
skiej  Dzierżoniów, Gmin Miejskich 
Dzierżoniowa i Bielawy,  Wojewódz-
kiej Komendy OHP, Środowisko-
wego Hufca Pracy w Bielawie, Rad 
Rodziców obu szkół i właścicielki 
szkoły niepublicznej Darii Michal-
skiej. Wszystkim wymienionym oso-
bom i instytucjom należą się szcze-
gólne podziękowania od wszystkich 
uczestników wycieczki, dzięki takie-
mu podejściu szkoła może realizo-
wać cele profilaktyczne.

Udział w wycieczce poza 
uczniami naszej szkoły, wzięli 
uczniowie Gimnazjum Gminy Wiej-
skiej Dzierżoniów w ramach  porozu-
mienia, które zawarliśmy w ubiegłym 
roku szkolnym, organizując wspólny 
wyjazd do Warszawy. Taką formę 
współpracy uważamy za bardzo ko-
rzystną dla obu stron.

Gimnazjum Niepubliczne w Bielawie 
zrealizowało projekt „Z przeszłości nauka”

Komitet Organizacyjny, Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Bielawie

INFORMUJĄ, że dnia 8 października 2011 r.
odbędzie się

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów:
Technikum Włókienniczego, Chemicznego, Mechanicznego

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

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

z okazji 65-lecia Zespołu Szkół w Bielawie.
Warunkiem udziału w Zjeździe jest wpłata 60 zł. (koszty organizacyjne + pamiątki).

Udział w bankiecie 95 zł (dla chętnych). 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 31.08.2011 r. 

(pocztą, faksem, pocztą e-mail)
Rachunek bankowy Zjazdu

BS O/Dzierżoniów 50 9527 0007 0026 1036 2000 0010
Więcej informacji na stronach www.zs-bielawa.eu oraz www.zs-bielawa.pl

„Mamy tylko jedną Ziemię, a 
jej przyszłość zależy od każdego na 
pozór niewielkiego ludzkiego działa-
nia, zależy od każdego z nas” Flo-
rian Plit.

Powszechnie znane są termi-
ny: ekologia, ekologiczny tryb ży-
cia… . Niewiele osób jednak stara się 
dbać o nasze środowisko naturalne. 
Nadal zanieczyszczamy wodę, po-
wietrze, zaśmiecamy lasy, nie dbamy 
w należyty sposób o ginące gatunki 
zwierząt, a segregacja  śmieci wciąż 
pozostawia wiele do życzenia. Każde 
działanie na rzecz poprawy tej sytu-
acji jest bardzo potrzebne. 

Dlatego 28 kwietnia w Przed-
szkolu Publicznym Nr 7 „Kubusia 
Puchatka” w Bielawie odbył się I 
Przegląd Piosenki Przedszkolnej 
„Śpiewać każdy może”. Hasło inau-
guracyjnego spotkania brzmiało: „Z 
Ekoludkiem przez świat”. Kształce-
nie postaw proekologicznych przez 
piosenkę może okazać się bardzo 
skuteczne choćby ze względu na 
treść prezentowanych piosenek. Do 
udziału zaproszone zostały dzieci z 
wszystkich bielawskich przedszkoli. 
Przegląd rozpoczęła grupa wokalna  
piosenką „Pokolenie nowe”. Dwuna-
stu wykonawców w wieku od 3 do 
6 lat zaśpiewało piosenki tematycz-
nie związane z ochrona środowiska. 
Aby podkreślić swoje zaangażowa-
nie, niektóre  dzieci wcieliły się w po-
stacie, o których śpiewały. 

Występom dzieci przysłu-
chiwało się jury w osobach: panie 

„Piosenka jest dobra na wszystko”
Iwona Karpierz i Joanna Barczyk 
ze Spółdzielczego Centrum Kul-
tury Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Bielawie oraz pani Monika Żukow-
ska – przewodnicząca Rady Ro-
dziców w PP nr 7. Po wysłuchaniu 
wszystkich piosenek Panie wyróż-
niły jednego uczestnika przeglądu 
– Szymona Kuriatę z Ekologiczne-
go Przedszkola Niepublicznego, za 
wykonanie piosenki pt. „Ekologicz-
na piosenka”. A ponieważ wszyscy 
uczestnicy włożyli wiele serca w 
wykonanie swoich piosenek, nagro-
dzenie zostali pamiątkowymi dyplo-
mami i upominkami. Podziękowa-

nia należą się również opiekunom 
młodych wykonawców, którzy rów-
nie mocno zaangażowali się w ich 
przygotowanie. 

Na koniec można było zoba-
czyć występ grupy tanecznej „Ku-
busiowa Gromadka”  w układzie ta-
necznym do piosenki „Waka Waka”  
(This Time for Africa). 

Spotkanie zakończyło się słod-
kim poczęstunkiem. 

„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po 
naszych ojcach. Pożyczyliśmy ją tyl-
ko od naszych dzieci”

Lucyna Szady - nauczycielka 
   Przedszkola Publicznego

Rankiem próbuję otworzyć oczy, 
każdy mięsień oddzielam od siebie i 
szepczę by jeszcze raz ożył...czasami 
promień słońca pomaga ogrzać moją 
duszę. Rzucam się wtedy gwałtownie 
w stronę światła, tak bardzo nie chcę 
utonąć! Powoli wkraczam w codzien-
ny zgiełk miasta, maszeruję potulna i 
nieśmiało zaglądam ci w twarz, ale ty 
nie zauważasz aureoli szczęścia , któ-
re mogłabym ci dać. Jestem wojowni-
kiem ze zbyt drobnymi dłońmi, jestem 
dzieckiem targanym przez demony, je-
stem nauczycielką zamkniętą w swej  
kobiecości, jestem marzeniem o sobie 
samej, jestem....tobą ,chociaż nie potra-
fisz się do tego przyznać. Smutno mi cza-
sami i wesoło chwilami. Targana myślami 
błądzę, rozdaję paczki z marzeniami, spi-
jam tęsknotę z płatków róż. Ogrzej mnie 
zziębniętą, otul dłonią, przemów słowem 
bez cierni. Odłożyłam swe skrzydła na 
bok, już zapomniałam jak się lata. Niedłu-
go nadejdzie noc, a wtedy...

ANIOŁY UMIERAJĄ NOCĄ 
to tytuł spektaklu-widowiska Teatru 
Prawdziwego, który  10 maja można 
było obejrzeć w Teatrze Kinie MOKiS. 
Spektakl wymagający od widza pełne-
go skupienia i uruchomienia tej części 
naszej świadomości i podświadomo-
ści, która umożliwia nam zrozumienie 
drugiego człowieka - kobiety - takiej 
jaką w rzeczywistości jest, a nie taką 
jaką chcemy postrzegać. Zapracowa-
ną, zaangażowaną w swoją pracę, ale 
i zarazem tajemniczą i zmysłową. 

Obraz sceniczny opowiada o lo-
sach czterech kobiet, ich problemach i 
codziennym życiu, w którym często wy-
konują mechaniczne czynności. Poka-
zuje nam, jak kobiety pogrążają się w 
monotonii i każda na swój sposób stara 
się od niej uwolnić. Uczennica popada 
w depresję, wpada w furię i nie panu-
je nad swoimi ruchami. Sportsmenka  
jest kobietą zatopioną w codzienno-
ści, która ma dość ciągłych treningów i 

ukrywania swojego ciała i wdzięku pod 
osłoną dresu. Tak naprawdę kryje się w 
niej delikatna i subtelna kobieta, która 
uwielbia taniec. Nauczycielka, podob-
nie jak pozostałe bohaterki, wykonu-
je wciąż te same zadania. Jak każdy, 
tak i pani pedagog ma w sobie odrobi-
nę erotyzmu, którą uwalnia prezentując 
ponętny taniec. Rola urzędnika polega 
na mechanicznym wykonywaniu tych 
samych czynności, od których postać 
próbuje uciec poprzez taniec. Każda z 
bohaterek  ma dwie różne osobowości. 
Pod osłoną monotonii ukrywają swoje 
prawdziwe oblicze i marzenia. 

Po obejrzeniu tego spektaklu 
możemy sobie uświadomić, że tak na-
prawdę wszyscy czasem popadamy w 
monotonię, a przecież każdy z nas po-
winien robić to, co naprawdę lubi i po-
dążać za swoimi pragnieniami.... 

Postacie kreowane były wyłącz-
nie za pomocą ruchu scenicznego -  jed-
nego z najtrudniejszych poziomów gry 
aktorskiej, do tego światło i adekwatnie 
do gry dobrana muzyka - to najwyższe 
atuty tego spektaklu. Wystąpiły: Anna 
Garbowska, Jagoda Pazdioara, Mag-
dalena Jeremicz, Zuzanna Butrym, 
Katarzyna Butrym, Sabina Jureczek,  
Małgorzata Piasek. W spektaklu wy-
korzystano utwory muzyczne: Chrisa 
Botti, Steve Reich, Lennie Niehaus, 
Johna Tavener, Diany Krall, Toma 
Waits, Marlyn Monroe.

Scenariusz i reżyseria WŁODZI-
MIERZ BUTRYM. Premiera odbyła się 
w marcu  2011 r.

Wszystkich z Państwa, którzy 
nie widzieli spektaklu, zapraszamy w 
listopadzie na Bielawską Dekadę Te-
atralną, podczas której nie zabraknie 
prezentacji Teatru Prawdziwego.

  (WiDz)

„ANIOŁY UMIERAJĄ NOCĄ”

Żeglarska pomoc
Wodniacy Bielawskiego Klubu 

Żeglarskiego”Wielka Sowa”, w nie-
dzielę 22 maja ok. godz.15.00, ura-
towali na zbiorniku OWW Sudety ży-
cie tonącemu mężczyźnie. Szybka 
decyzja żeglarzy, ich kompetencje i 
sprawna akcja sprawiły,że rozpaczli-
wie wzywający pomocy mężczyzna, 
z pomocą łodzi wiosłowej klubu i w 
kole ratunkowym został doholowany 
do najbliższego brzegu. Niefortun-
ny pływak twierdził, że woda była za 
zimna i złapał go skurcz mięśni nóg. 

W sezonie wiosenno-letnim, 
żeglarze nad jeziorem bielawskim 
są jedyną i obecną (zwłaszcza w 
weekendy) grupą, która potrafi na 
wodzie udzielić profesjonalnej po-
mocy. Skuteczność działań była-
by większa, gdyby np. samorząd 
miasta doposażył ich w odpowied-
ni sprzęt raunkowy - może byłby to 
zalążek dla naszego bielawskiego 
„słonecznego patrolu” ?

   L.M.
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12 maja na scenie Teatru Ro-
botniczego Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki zaprezentowały się te-
atralne grupy bielawskich szkół i 

przedszkoli w ramach Majowego 
Przeglądu Teatralnego. Wśród mło-
dziutkich aktorów panowała wiosen-
na aura, co dało się wyraźnie od-
czuć w charakterze spektakli. 

Królował humor i pełen luz, 
co szczególnie dostrzeżono w hu-
moresce na temat mitów greckich, 
przygotowanej przez uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz w spek-
taklu przygotowanym przez Przed-
szkole nr 7, a opowiadającym jak 
wróżki budzą wiosnę do życia. Tro-
chę tajemniczości wkradło się do 
przedstawienia przedszkolaków z 
„bajkowej trójki”, gdzie zwierzątka 
pomagały małej dziewczynce szu-
kać zagubionej igły. Na widowni, 
młodych adeptów oklaskiwali ko-
ledzy i koleżanki oraz licznie zgro-
madzeni rodzice wraz z babciami i 
dziadkami.

Wszyscy aktorzy otrzyma-
li słodkie podziękowanie, a placów-
ki oświatowe dyplomy uczestnictwa 
i książki z pomysłami na wszelkie 
okazje.

Majowy Przegląd Teatralny

Regatami i śpiewem szant za-
inaugurowali nowy sezon żeglarski 
członkowie Bielawskiego Klubu Że-
glarskiego „Wielka Sowa”. Przy pięknej 
pogodzie i niewielkim wietrze pierwsze 
łodzie wypłynęły na wody Zbiornika Su-

dety 8 maja. „Omegi” sterowane przez 
żeglarzy z kilku zaprzyjaźnionych klu-
bów, udały się najpierw w próbny rejs, 
a później ścigały się na trasie w pobliżu 
wyspy. 

Kolejny sezon przywitano uro-
czystym apelem i zaprzysiężeniem 
nowych adeptów żeglarstwa. W trak-
cie imprezy, nad którą patronat objął 
Wałbrzyski Okręgowy Związek Żeglar-
ski, wciągnięto na maszt flagę Klubu 
„Wielka Sowa”. Spotkanie nie obyło 
się również bez tradycyjnych pieśni że-
glarskich, które nad Zbiornikiem Wod-
nym Sudety słychać było przez wiele 
godzin. 

  Łukasz Masyk 

Inauguracja sezonu żeglarskiego w Bielawie

12 maja w Lubinie reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
startowała w Finale Dolnego Śląska 
Sztafet Pływackich Dziewcząt w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Zawodniczki z naszej szkoły walczyły 
na dystansie 8 x 25 metrów zajmując 
4 miejsce. Do podium zabrakło bar-
dzo niewiele. Rewelacją były nasze 
najmłodsze zawodniczki - Karolina 
Jurczyk z klasy trzeciej oraz Emanu-
ela Flisak z klasy drugiej, które były 
najszybsze na swoich zmianach. 

Czwarte miejsce na Dolnym 
Śląsku to duże osiągnięcie, ponie-
waż poziom rywalizacji w naszym 
województwie należy do najwyż-
szych w Polsce.

Drużynę poprowadził Mariusz 
Tyrcha, którego wspierał Michał 
Andrzejewski. Okazję do rewanżu 
dziewczęta będą miały w przyszłym 
roku.

  M. Tyrcha

Finał Dolnego Śląska Sztafet Pływackich Lubin 2011

30 kwietnia uczniowie  klas  
I – III Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
wzięli udział w V Wojewódzkim Kon-
kursie Matematycznym w Bardzie 
Śląskim. Naszą szkołę reprezen-
towali  Ryszard Hereźniak – klasa 
I opiekun p. E. Kowalczyk,  Ema-
nuela Flisak – klasa II opiekun B. 
Walczak, Dawid Witwicki  - klasa 
III opiekun p. W. Turzańska. I miej-
sce i tytuł Mistrza matematyki wo-
jewództwa dolnośląskiego w ka-
tegorii klas III zdobył uczeń klasy 
IIIa Dawid Witwicki. 

Sobotni konkurs był ski-
erowany do wszystkich szkół 
podstawowych z województwa 
dolnośląskiego i spotkał się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem. W 
tym roku odbyła się już piąta edy-
cja tego konkursu. Olimpiada prze-

prowadzana była w trzech grupach 
wiekowych: kwadraty - klasy I, pro-
stokąty - klasy II, trójkąty - klasy III. 
Uczniowie rozwiązywali testy, które 
bezpośrednio po konkursie spraw-
dzała Wojewódzka Komisja Kon-
kursowa powołana przez dyrektora 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Bardzie Panią mgr Wiolettę Pioj-
dę. W czasie kiedy uczniowie zma-
gali się z matematycznymi łami-
główkami nauczyciele brali udział 
w warsztatach metodycznych 
z zakresu edukacji matematyc-
znej. Rodzice uczniów, którzy brali 
udział w konkursie w wolnym cza-
sie w piękne sobotnie południe 
zwiedzali zakątki urokliwego mia-
sta Bardo. Po powrocie brali udział 
w uroczystym obiedzie, po któ-
rym nastąpiło ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród, medali, 

dyplomów i podziękowań. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali słodki upo-
minek oraz pamiątkę z konkursu w 
postaci gipsowego odlewu ,,Mistrza 
matematyki”. 

   W. Turzańska

Mistrz matematyki klas III województwa dolnośląskiego w Szkole Podstawowej  
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

„Shrek” autorstwa Williama 
Steiga to klasyczna bajka nawiązu-
jąca do współczesnej popkultury. 
Książka stała się inspiracją, m.in.  
do stworzenia pełnometrażowego 
filmu, który odniósł wielki sukces, 
został nagrodzony Oskarem. Zako-
chanego zielonego ogra oraz part-
nerującego mu gadającego osiołka  
pokochały wtedy przede wszystkim 

dzieci. W Szkole Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
one to właśnie zapragnęły przenieść 
„Shreka” na deski teatralne. Na ba-
zie I części filmu, wybranych frag-
mentów książki powstał scenariusz, 
pt.: „Rzecz o ogrzej przyjaźni i miło-
ści” i w dniach 17-18 maja szkolny 
teatrzyk „Dzieci Serca” zaprezento-
wał koleżankom, kolegom sceniczną 

opowieść o niedobranych, ale jakże 
pasujących do siebie bohaterach. 

Pełna humoru opowieść absor-
bowała wokół przyjaźni Shreka i osioł-
ka oraz miłości Shreka i Fiony, ale były 
też zabawne nawiązania do różnych 
znanych bajek. Przedstawienie mia-
ło nietypową interaktywną formę. Mali 
aktorzy grali, tańczyli, biegali, chodzili 
na czworakach, czołgali się wszędzie, 
na całej dostępnej przestrzeni. Także 
wśród widowni, włączając ją do gry, za-
bawy. Bogata scenografia (dzieło koła 
plastycznego i p. M. Froń), fantastycz-
ne kostiumy, piękna oprawa muzyczna 
wspaniale dopełniały spektakl, czyniąc 
go niezwykle barwnym, magicznym.

Sentymentalna wędrówka z 
ogrem o wielkim sercu i irytującym 
osłem może nie stanowiła okazji do 
przekazania jakiejś głębszej prawdy 
czy nauki, ale na pewno stała się od-
powiedzią na dziecięce potrzeby śmie-
chu, radości, zabawy. A mali aktorzy? 
Wszyscy są znakomici, pełni entuzja-
zmu. Oni naprawdę kochają teatr. 

 
  J. M. Jonas
  zdjęcia: M. Tyrcha

Shrek w scenicznej adaptacji „Dzieci Serca” z bielawskiej „Dziesiątki”

Zapisanie dziecka do biblioteki 
jest znakomitym pomysłem. Majowe 
spotkania w bibliotece przeznaczo-
ne dla przedszkolaków służą właśnie 
temu celowi. 13 maja odbyły się spo-
tkania z dziećmi z Przedszkola Nie-
publicznego „Wesołe Krasnoludki” w 
dziale dziecięco-młodzieżowym Filii 
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie. W roli głównej wystąpi-
ły oczywiście książki, które można 
czytać już najmłodszym w wieku od 
3 do 6 lat. Hasłem przewodnim na-
szych zajęć było „Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam - wchodzę”. 

Wspólnie z paniami Aldoną Ko-
żuszek, Wiolettą Kuśnierz, Martą Ra-
delicką bibliotekarka Jolanta Pawlak 
zapoznała dzieci z ofertą czytelni-
czą biblioteki. W każdej grupie widać 
było, że przedszkolanki przyszyko-
wały dziewczynki i chłopców do wi-
zyty w bibliotece. Nauka korzystania 
z biblioteki dobrze wpływa na rozwój 
dzieci. W formie zabawy maluchy po-
znały pracę bibliotekarza i wartość 
książki, która jest ważnym przedmio-
tem w życiu dziecka. Książka jest 
atrakcyjna dla małego dziecka. Róż-
norodność obrazków, czytanie do-
starcza nowych doświadczeń i rozwi-
ja zainteresowania. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
zaprosiła dzieci do oglądania książe-
czek zabawek, głośnego „czytania” 
oglądając obrazki, rozwiązywania 

zagadek o zwierzętach. „Małe lud-
ki” mogły pochwalić się znajomością 
różnych zwierząt - muchy, zebry, lwa; 
kształtów - koła, kreski, gwiazdy, ser-
ca. Przedstawione wiersze i historie 
podszyte humorem, rozbawiły 3-, 5-, 
6-latki. Żywiołowo reagowały na czy-
tane teksty, a to o różnych mamach, 
smakach całusków i buziaczków, za-
czarowanych cukierkach, chłopcu za-
mienionym w muchę, lwie Limpopo, 
który przestał być leniem albo zebrze 
Zanzibar, który nie chciał być zwykłą 
zebrą i pragnął wyróżniać się z tłumu. 
Doskonałą recenzją spotkań w biblio-
tece jest powrót dzieci i zapisanie się 

MAŁE LUDKI W BIBLIOTECE do działu dziecięco-młodzieżowego 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. I tym razem, kilkoro dzieci przy-
prowadziło swoich rodziców do miej-
sca pełnego książeczek. 

Serdecznie dziękujemy za miłe 
spotkania dzieciom z PN „Wesołe 
Krasnoludki” (w sumie 65 osób), które 
być może zapamiętają, że biblioteka 
jest miejscem zapraszającym do kra-
iny wyobraźni, ciepło przyjmuje „małe 
ludki” w swoich progach. Zaprasza-
my do działu dziecięco-młodzieżowe-
go Filii nr 2 MBP przy ul. Piastowskiej 
1 i przypominamy czytelnikom „Sza-
nuj książki z biblioteki czy lato, czy 
zima, cztery tygodnie każdą książkę 
w domu możesz trzymać”.

  Jolanta Pawlak

GRAND PRIX dla Emilii Hamerlik
Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK) w Legnicy zorganizo-

wało w dniach 13-14 maja br., już po raz XVI Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2011”. Wzięło w nim 
udział 45 młodych solistów i 9 zespołów z całej Polski. Uczestni-
ków oceniało jury w składzie: Janusz Tylman, Jarosław Piątkow-
ski, Sławomir Szudrowicz i Sylwia Jagiełło.

Grand Prix festiwalu zdobyła Emilia Hamerlik ze Studia 
Piosenki i Tańca Fart w Bielawie, a I miejsce Weronika Krystek 
i II miejsce zespół Farcik - także ze Studia Piosenki i Tańca Fart 
w Bielawie
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

JESTEM BOGIEM godz. 20.00 prod. USA 
Wyobraź sobie narkotyk, który czyni Twój mózg niezwykle wydajnym 

i sprawia, że chłoniesz ogromną wiedzę. Narkotyk, który czyni cię nadzwy-
czaj skupionym, szybkim, sprawnym, a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, dzię-
ki któremu pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne staje się 
możliwe nawet dla Eddiego, który od życia nie spodziewa się niczego. Za-
życie specyfiku pozwala mu osiągnąć sukces o jakim zawsze marzył. Ceną, 
jaką przychodzi mu zapłacić, są: bóle głowy, omdlenia, utraty świadomości, 
niekontrolowane wybuchy przemocy… 

      kom lg 

MOKIS informuje i zaprasza 
1 czerwca
17.00 – Wernisaż  wystawy malarstwa EDWARDA KOSTKI  (czynna 

do 22.06) – siedziba TPB ul. Piastowska 19c
3 – 5 czerwca (piątek – sobota) 
XXXIV DNI BIELAWY  (szczegóły na afiszach)
6.czerwca  (poniedziałek)
11.00 – Uniwersytet III Wieku wykład Tomasza Polaka „Kultury 

muzyczne Wrocławia” teatr kino MOKiS 
17.00 – Promocja wydawnictwa BIBLIOTECA BIELAWIA (rocznik bie-

lawski) – teatr kino MOKiS
9 czerwca (czwartek)
Narodowy Teatr Edukacji spektakle dla szkół – Teatr kino MOKiS:
  8.00 DOROTKA W KRAINIE CZARÓW
10.00 LWIE SERCE
12.00 KOLUMBOWIE
10 czerwca (piątek)
11.00 BAWMY SIĘ – impreza integracyjna organizowana przez Szkołę 

Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie – Teatr Kino MOKiS
11 czerwca (sobota)
17.00  - 65 lat KLUBU SPORTOWEGO BIELAWIANKA – teatr kino MOKiS
12 czerwca (niedziela)
15.00 –22.00 PARAFIADA – festyn rekreacyjny organizowany przez 

parafie p/w Ducha Świętego - (plac za domem parafialnym)
16 czerwca (czwartek)
16.30 ZŁOTE SOWY – nagrody Burmistrza miasta za najlepsze osią-

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

Wizyta wirtuoza gitary z Nie-
miec była długo oczekiwana. Infor-
mowały o niej banery reklamowe, 
media i plakaty. Informacje o arty-
ście można było zdobyć również na 
jego stronach internetowych. 

Joscho Stephan uważany 
jest za jednego z najlepszych, o ile 
nie najlepszego, gitarzystę grające-
go gypsy jazz. Krytycy na łamach 
prestiżowych czasopism muzycz-
nych prześcigają się w zachwytach 
nad jego zniewalającą biegłością 
techniczną i precyzją gry. I w Biela-
wie mogliśmy ten wyjątkowy talent 
podziwiać.

Artysta wraz z trzema muzy-
kami: swoim ojcem Gunterem – 
również gitarzystą, Sebastianem 
Reimannem – skrzypce i Maxem 
Schaafem - kontrabas  wystąpił 21 
maja o godzinie 19.00 w koście-
le pw. Bożego Ciała w Bielawie. 
Gościnnie z zespołem zagrał kilka 
utworów Krzysztof Pełech – wybit-
ny polski gitarzysta. 

Koncert był wyjątkowy, był nie-
zwykłym doznaniem artystycznym i 
doskonałym relaksem. Zaprezento-
wany repertuar szeroki i różnorodny 
- zarówno klasyka Gipsy Swing, w 
tym  utwory Django Reinharda, stan-
dardy bluesowe, a także przygoto-
wane specjalnie na polskie tournee 
gitarowe wersje polskich piosenek, 
a gra Joscho Stephana niesamowi-
ta. Już samo obserwowanie ruchów 
jego palców mogło wprawić w osłu-
pienie. Nic dziwnego, że uznawa-

Światowej sławy wirtuoz gitary wystąpił w Bielawie
ny jest za najszybszego gitarzystę 
świata. 

W połowie koncertu do kwarte-
tu dołączył Krzysztof Pełech. Tech-
nika gry i precyzja gitary klasycznej 
naszego mistrza nadała innego ko-
lorytu brzmieniowego zespołowi. Na 
zakończenie nie zabrakło absolut-
nej klasyki – artysta pożegnał się z 
bielawską publicznością „marszem 
tureckim” W. A. Mozarta. Bisom 
nie było końca. Publiczność rów-
nież wcześniej nagradzała gromkimi 
oklaskami wirtuozerię mistrza. Owa-
cje na stojąco sprawiły, ze mogliśmy 
jeszcze trzykrotnie posłuchać arty-
stów. 

Głównym organizatorem i re-
alizatorem koncertu był Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki. Koncert, 
jak to ujął w zapowiedzi ks. Cezary 
Ciupiak - gospodarz wyjątkowej sali 
koncertowej jaką  okazała się  świą-
tynia z jej doskonałą akustyką, odbył 
się dzięki  dwóm  Krzysztofom  Pe-
łechom imiennikom – proboszczowi 
parafii pw. Ducha Świętego w Biela-
wie i  jednego z najlepszych gitarzy-
stów klasycznych w Polsce.

Po koncercie jeden z widzów 
powiedział, że „Joscho tak szybko 
grał, że gryf jego gitary za nim nie 
nadążał”.

Myślę, że każdy, kto przyszedł 
na koncert, wychodził po dwóch go-
dzinach urzeczony i zadowolony, że 
nie przegapił czegoś tak pięknego i 
niezwykłego.

  B.Lesiewicz

Kolejny już  rok  z rzędu uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie wzięli udział w akcji ,,Zbieramy 
krew dla Polski”. 19 maja obok sklepu 
Intermarche w specjalnym ambulansie 
PCK honorowi krwiodawcy mieli możli-
wość oddania krwi. Była to już czwarta 

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI

edycja zorganizowana przez Interma-
che i PCK. Krwiodawcy mogli oddawać 
krew od 9:30 do 13:30.Nasi uczniowie 
zachęcali do oddawania krwi, mając na 
uwadze życie ludzkie. 

Akcja ta cieszyła się dużym 
powodzeniem, jednak nie wszyscy 

zostali zakwalifikowani przez leka-
rza. Każdy kandydat na dawcę musi 
przejść szczegółowe badania lekar-
skie oraz wypełnić krótki formularz 
informacyjny. To właśnie od leka-
rza zależy czy ochotnik się zakwa-
lifikuje, czy też nie. A wszystko po 
to, aby osoba po oddaniu krwi czuła 
się dobrze. Bezwzględnymi przeciw-
wskazaniami są m.in. choroby ukła-
du krążenia, stany po zawale serca, 
miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, 
nowotwory złośliwe, alkoholizm czy 
padaczka. Trzeba także pamiętać, 
że krew może oddać każda osoba 
po ukończeniu 18 roku życia. 

W ramach akcji panowie z Pry-
watnej Praktyki Pielęgniarskiej ,,Me-
dyk” mgr. Piotr Policzkiewicz wyko-
nywali bezpłatne pomiary ciśnienia 
tętniczego  oraz badali poziom cukru 
w organizmie. Krew oddawana jest do-
browolnie oraz bezinteresownie, każda 
nawet najmniejsza ilość krwi może ura-
tować komuś życie. Po oddaniu krwi 
honorowi krwiodawcy otrzymywali go-
rącą grochówkę oraz mały upominek. 

Takie akcje są bardzo potrzeb-
ne, ponieważ każdego roku zapo-
trzebowanie na krew rośnie.

    Monika Cukiernik

Memoriał im. Stanisława Mer-
dasa w rzutach lekkoatletycznych 
Bolesławiec.

17 kwietnia Mufloniści startowali 
na zawodach w Bolesławcu w konku-
rencjach rzutowych. Bardzo dobre re-
zultaty w rzucie oszczepem zanotowa-
li młodzicy: Adrian Świerczyński, Piotr 
Prokop i Adrian Niewiadomski, którzy 
kolejno uzyskali wyniki 29.12m, 30.25m 
i 34.82m. Adrian Niewiadomski za-
jął tym wynikiem 5 miejsce w kategorii 
młodzika. Ci sami zawodnicy startowa-
li również w rzucie dyskiem (1kg). Naj-
lepszy rzut wśród zawodników klubu 
oddał Adrian Świerczyński, który uzy-
skał wynik 32.10m, co dało mu 5 pozy-
cję. Niedaleko za Adrianem był Piotrek 
Prokop, który rzucił dyskiem na odle-
głość 31.80m. Natomiast wynik Adriana 
Niewiadomskiego to 23.20m. Ostatnią 
konkurencją było pchnięcie kulą (5kg). 
Adrian Świerczyński uzyskał wynik 
10.36m, natomiast Adrian Niewiadom-
ski 9.11m i Piotrek Prokop 8.60m. 

Serdecznie gratulujemy popra-
wienia swoich dotychczasowych re-
kordów życiowych.

*****
Mityng lekkoatletyczny w cze-

skiej Opavie.
Zaraz po „lanym poniedziałku” 

zawodnicy Muflona startowali na za-
wodach w Czechach. Mimo tych kilku 
dni lenistwa podczas świąt, zawodni-
cy uzyskali satysfakcjonujące rezulta-
ty Jako pierwsza wystartowała Milena 
Zając, która w biegu przez płotki uzy-
skała czas 19.27 sek. ustanawiając 
swój rekord życiowy i plasując się na 
II miejscu. Milena startowała również 
w skoku o tyczce i wysokość jaką po-
konała, tj. 2m, jest nowym rekordem 
zarówno naszego klubu jak i powiatu 
dzierżoniowskiego we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych. Wynik ten dał 
Milenie 2 pozycję w zawodach. 

Kolejną konkurencją był bieg 
sprinterski na 100m, w którym Adrian 
Świerczyński uzyskał czas 12.11 sek. i 
tym samym zajął I miejsce! Natomiast 
Piotr Prokop w tym samym biegu upla-
sował się zaraz za Adrianem na II po-
zycji; jego rezultat to 12.56 sek. 

Następnie chłopcy razem z Da-
mianem Tomalikiem brali udział w sko-
ku w dal. Rezultat uzyskany przez 
Damiana 6.51m to jego nowy rekord 
życiowy. Piotrek uzyskał wynik 5.16m 
natomiast Adrian skoczył na odległość 
4.98m.  Zarówno Damian jak i Adrian 
rywalizowali również w rzucie dyskiem. 
Adrian uzyskał wynik 31.98m rzucając 
1kg dyskiem, a Damian 1.75 kg dysk 
rzucił na odległość 28.57m. 

Ostatnią konkurencją techniczną 
był rzut oszczepem, w którym startowało 

dwóch  wyżej wymienianych zawodników. 
Rezultat Piotrka to 31.57m. Nieco dalej 
rzucił Damian, uzyskując wyik 35.97m. 

Startowała również Paulina Sa-
rat, która uzyskała czas 4:56.50 w bie-
gu na 1500m i w biegu łączonym ko-
biet i mężczyzn zajęła 3 miejsce.

*****
Mistrzostwa województwa 

LZS w przełajach - Dobromil 
Skromna 6-cio osobowa repre-

zentacja ULKS Muflon Bielawa star-
towała w dniu 28 kwietnia na mistrzo-
stwach województwa LZS w przełajach. 
Mimo to zawody wypadły bardzo po-
myślnie dla naszych zawodników. Piotr 
Prokop wygrał bieg w kategorii roczni-
ka 1997 na dystansie 1200 metrów po 
pofałdowanej, leśne trasie w Dobromilu 
koło Polkowic. Paulina Sarat zajęła dru-
gie miejsce i zdobyła srebrny medal w 
biegu na 2000 metrów. Dwa brązowe 
medale zdobyli Grzegorz Kos w biegu 
na 2000 metrów i Monika Wiatrak na 
dystansie 1000 metrów. W pierwszej 
dwunaste uplasował się także Adrian 
Górny w roczniku 1998-1999 na dy-
stansie 800 metrów.

*****
Mistrzostwa województwa w 

wielobojach + mityng otwarcia se-
zonu w Zgorzelcu 

W sobotę 30 kwietnia duża gru-
pa zawodników ULKS Muflon Bielawa 
wybrała się na zawody do Zgorzel-
ca, gdzie tradycyjnie odbywa się mi-
tyng otwarcia sezonu oraz w tym roku 
pierwszy raz, ze względu na remont 
stadionu we Wrocławiu, mistrzostwa 
województwa w wielobojach. Zawody 
były bardzo udane, z licznymi rekorda-
mi życiowymi oraz z trzema medalami 
mistrzostw naszego województwa. 

W kategorii juniora Damian To-
malik zdobył srebrny medal, a wyni-
kiem 6240 punktów w 10-boju uzyskał 
minimum uprawniające do startu w 
mistrzostwach Polski (minimum 5200 
pkt.) i pobił rekord powiatu aż o 450 
pkt. Wynik uzyskany przez Damiana 
rok temu zapewniał 5-te miejsce w mi-
strzostwach Polski. W poszczególnych 

Kwietniowe starty zawodników MUFLONA
konkurencjach Damian uzyskał : 100 
m -11.63s, skok w dal - 6.68 m. (rekord 
klubu i powiatu juniorów), pchnięcie 
kulą 6 kg- 11.38 m., skok wzwyż 1.90 
m, 400 m - 53.51 s., 110 przez płot-
ki - 15.93 s., rzut dyskiem - 32.88 m, 
skok o tyczce 3.80 m., rzut oszczepem 
- 39.72 m, 1500 m - 4:56.60 min. 

Bardzo duża niespodziankę 
sprawili nasi młodzicy w 6-boju. Adrian 
Świerczyński został mistrzem woje-
wództwa do 15 lat a Piotr Prokop zdobył 
brązowy medal!!. Uzyskali odpowiednio 
3099 pkt. oraz 2816 pkt. Adrian spośród 
konkurencji wieloboju najlepsze wyniki 
uzyskał w biegu na 100 m. - 11.97 s, w 
kuli 5 kg - 10.55 oraz w biegu na 1000 
metrów 3:03.78. Piotrek dobrze spisał 
się w biegu na 100 metrów 12.38 s. w 
skoku w dal 5.39 m, w rzucie oszcze-
pem 34.35 m. oraz w biegu na 1000 me-
trów 3:03.03 min, w którym był najlepszy 
ze wszystkich wieloboistów. Adrian Nie-
wiadomski zajął 6-te miejsce w 6-boju. 

W mityngu również zawodnicy 
Muflona startowali z dobrym skutkiem. 
Milena Zając, młodziczka, była 3-cia w 
skoku o tyczce z wynikiem 2.00 i wy-
równała tym swój rekord powiatu. W 
biegu na 100 metrów przez płotki Mi-
lena była 3-cia. Michał Karaś był drugi 
wśród młodzików w skoku wzwyż z wy-
nikiem 165 cm i czwarty w rzucie dys-
kiem 31.68 m. 12-letnia Justyna Rak 
skoczyła wzwyż 130 cm. Marta Bo-
gacka skoczyła w tej samej konkuren-
cji 140 cm. Agata Golat zajęła w mło-
dziczkach drugie miejsce w biegu na 
100 metrów przez płotki. Marta Chole-
wa uzyskała w biegu na 600 metrów 
czas 2:01.79 min. Barbara Dawiskiba 
zajęła 7-me miejsce w pchnięciu kulą i 
9-te w rzucie dyskiem w kategori junio-
rek. Paweł Surma zajął 7-me miejsce 
w skoku wzwyż. Paulina Sarat zajęła 
6-te miejsce w biegu na 1000 metrów z 
rekordem życiowym 3:06.97 min. Mo-
nika Wiatrak była 2-ga w młodziczkach 
w biegu na 1000 metrów. Patryk Szeli-
ga był 8-my w rzucie dyskiem. Rekordy 
życiowe ustanawiali także Adrian Gór-
ny i Marek Wisłowski.
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Dobre wyniki zapaśników na OLIMPIADZIE w Białymstoku !
W dniach 6-8 maja w Białymstoku odbyła się OGÓLNOPOLSKA            

XVII OLIMPIADA MŁODZIEŻY W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNM. 
Bielawski zapaśniczy klub reprezentowali: Dawid Kuczyński - kadet waga 
50kg, Damian Szulc - kadet waga 46kg, Bartosz Pestkowski - kadet waga 
100kg. Uzyskali bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę rangę zawodów.

Uzyskane wyniki: Dawid Kuczyński - V miejsce, Damian Szulc VII 
miejsce, Bartosz Pestkowski XII  miejsce. Trenerami zawodników są Wła-
dysław Stolarczyk i Artur Czypionka.

     Opracował: Grzegorz Majkut     

W rozegranym w sobotę 16 
kwietnia Turnieju Piłki Siatkowej o Pu-
char Burmistrza Bielawy wzięło udział 
5 drużyn, w tym dwa zespoły Biela-
wianki Bester Bielawa. Oprócz miej-
scowych, w turnieju  wzięły udział: 
Gwardia Wrocław (mistrz Dolnego Ślą-
ska w kategorii juniorów), MUKS Ikar 
Legnica (III liga) oraz  UKS Świdnica 
(beniaminek IV liga). Nie dojechała 
niestety drużyna AKS Strzegom, mimo 
że wcześniej potwierdzała udział w tur-
nieju. 

W wyniku losowania drużyny zo-
stały podzielone na dwie grupy, w któ-
rych rozgrywane były mecze każdy z 
każdym. W wyniku absencji drużyny ze 
Strzegomia, w grupie B został rozegra-
ny tylko jeden mecz, który jednocześnie 
decydował o pierwszym miejscu. Me-
cze grupowe rozgrywane były tylko na 
dystansie dwóch setów (mogły zakoń-
czyć się remisem), zaś półfinały i finały 
rozgrywane były  do dwóch wygranych 
setów (trzeci set kończył się przy wyni-
ku 15 punktów dla którejś z drużyn).

Zawodnicy Bielawianki Bester 
zostali podzieleni przez trenera An-
drzeja Zemanka na dwa równorzędne 
zespoły: Bielawianki I i Bielawianki II. W 
wyniku losowania trafiły one do różnych 
grup i jak się później okazało te grupy 
wygrały. Tak więc było wiadomo, że w 
meczach półfinałowych zespoły Bie-
lawianki nie zagrają przeciwko sobie. 
Szansa na zagranie w finale była więc 
podwójna. Po zaciętych półfinałach 
było już wiadomo, że Puchar Burmi-
strza Bielawy na pewno pozostanie w 
Bielawie, albowiem obie nasze drużyny 
odniosły w nich zwycięstwa. Bielawian-
ka II pokonała 2:1 juniorów z Gwardii 
Wrocław, a Bielawianka I w tym samym 
stosunku zwyciężyła Ikara Legnica. Fi-
nał Turnieju  był więc bratobójczym po-
jedynkiem między kolegami, którzy na 
co dzień trenują razem ze sobą. Żad-
na z naszych drużyn nie chciała dać za 
wygraną, co sprawiło, że mecz finałowy 
był bardzo zacięty, z wieloma długimi i 
pięknymi wymianami. 

Ostatecznie Puchar Burmistrza 
Bielawy zdobyła ta starsza formacja 
Bielawianki pokonując 2:0 młodszych 
kolegów grających w zespole Biela-
wianka II. W meczu o 3-cie miejsce ju-
niorzy Gwardii Wrocław nie dali szans 
kolegom z Legnicy i stanęli na najniż-
szym stopniu podium tego turnieju. 

Finał Turnieju o Puchar Burmi-
strza Bielawy

Bielawianka I vs. Bielawianka 
II 2:0 (25:19. 25:23)

Bielawianka I: K. Strycznie-
wicz., P. Sidor, D. Pacioch, M. Ciesiel-
ski, W. Malczewski, R. Michalik, M. 
Malczewski, B. Jerzyk, D. Chmielo-
wiec, T. Rzeszótko, M. Byczek.

Bielawianka II: P. Skibicki, B. 
Szymeczko, M. Polakowski, B. Świ-
goń, P. Dobrzański, A. Kula, J. Budziń-
ski, A. Walczak, T. Byczek, M. Nowicki.

Mecz o 3-cie miejsce
Gwaria Wrocław vs. 

Ikar Legnica 2:0 (25:22, 25:17) 
Gwardia Wrocław:  J. Grabarek, M. Buk-

sak, M. Zwiech, K. Romaniuk, M. Murawski, 
J. Kubicki, M. Poplewski, A. Pers (libero)

Ikar Legnica:  M. Żarczyński, M. 
Izba, F. Michalewski, D. Kania, M. Śli-
wa, P. Serek, T. Brońsk, K. Młotek, P. 
Kościelny, Sz. Hreczany

Najwartościowszym zawodnikiem 
Turnieju (MVP) został wybrany środko-
wy drużyny Bielawianki II - Błażej Szy-
meczko. Został on  uhonorowany pa-
miątkową statuetką i torbą sportową. 
Nagrody te ufundował OSiR w Bielawie, 
który był współorganizatorem Turnieju. 
Oprócz wspomnianych nagród, OSiR 
dla wszystkich uczestników zawodów 
przekazał darmowe wejściówki na ba-
sen Aquarius, za co bardzo dziękujemy.

Nagrodę główną, czyli okazały 
Puchar dla zwycięskiej drużyny ufun-
dował Burmistrz Miasta Bielawy, pan 
Ryszard Dźwiniel.

Zawody prowadziła czwórka sę-
dziów I klasy w składzie: Grzegorz 
Guzal z Wałbrzycha, Radosław Ka-
czor, Marek Drzazga oraz Tomasz 
Barański z Wrocławia.

Pragniemy podziękować także 
najwytrwalszym kibicom, którzy byli z 
nami przez cały czas trwania turnieju. 

Organizacja Turnieju  nie była by 
możliwa, gdyby nie wspierali nas spo-
sorzy klubu, za co chcieliśmy bardzo 
podziękować. Sponsorami klubu są:
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. w 
Bielawie, 
Exact Systems z Częstochowy, 
Intermarche Bielawa – DRUM Sp. z o.o., 
BROEN S.A. w Dzierżoniowie, 
Urząd Miasta Bielawa, 
Przetwórstwo Mięsne - Jerzy Gawrycki 
z Bielawy 
PHU Woj-Tech z Dzierżoniowa
MODEN Centrum Bram i Ogrodzeń
sklep Wiktoria Elektronik w Bielawie
Sławomir Laszczyński (usługi bu-
dowlane), 
Garaż3 (mechanika samochodowa) 
– p. Grzegorz Pendyk. 

Dziękujemy wszystkim i zachę-
camy także inne firmy do wspierania 
naszego klubu.

Zapraszamy do obejrzenia 
wszystkich zdjęć z Turnieju o Puchar 
Burmistrza Bielawy, które znajdują się 
na naszej stronie internetowej www.
bielawianka-siatkowka.pl w zakładce 
GALERIA. Zapraszamy!!!

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Bielawianka I Bielawa z Pucharem 
Burmistrza Bielawy

W rozegranym w niedzie-
lę 8 maja meczu piątej kolejki Pol-
skiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I 
(PLFA I) aktualni mistrzowie, Devils 
Wrocław na wyjeździe pokonali Bie-
lawa Owls 42:0. Był to piąty z rzędu 
triumf Diabłów w tegorocznych roz-
grywkach. Beniaminek z Bielawy do-
znał trzeciej porażki w swoim debiu-
tanckim sezonie w PLFA I.

Już pierwsze serie ofensywne 
obu drużyn pokazały, która ten mecz 
może zdominować. Piłkę po wyko-
pie otrzymały Sowy, jednak po rap-
tem dwóch akcjach – biegu na stratę 
jarda i podaniu w ręce rywali – odda-
ły piłkę rywalom. Diabły potrzebowa-
ły raptem dwóch zagrań by zdobyć 
pierwsze przyłożenie. Po 15-jardo-
wym biegu i pierwszej próbie, precy-
zyjnym, 16-jardowym podaniem po-
pisał się Luke Balch, które na sześć 
punktów zamienił Grzegorz Mazur.

Jeszcze w tej samej kwarcie ko-
lejne z podań importowanego rozgry-
wającego Devils zostało zamienio-
ne na kolejne przyłożenie. Świetna 
gra obronna Diabłów przeciw poda-
niom poskutkowała tym, że gospoda-
rze zmuszeni byli skoncentrować się 
głównie na akcjach biegowych.

Owls przystąpili do meczu osła-
bieni brakiem kilku kluczowych gra-
czy. Nie zagrał kontuzjowany roz-
grywający Mateusz Morasz, którego 
na pozycji quarterbacka zastępował 
Benjamin Jones. Nie wystąpił też po-
nownie zmagający się z kontuzją ko-
lana Jordan Stutzman. W szeregach 
obronnych gospodarzy niedzielnego 
meczu zabrakło też, między innymi, 
kapitana defensywy Pawła Sołtysiaka.

Te braki kadrowe były bardzo 
widoczne a ich grę ofensywną kre-
ował praktycznie, wyłącznie Ben-
jamin Jordan. Na domiar złego, dla 
bielawian, pełnił on też funkcję od-
bierającego wykopy i okazjonalnie 
pojawiał się w formacji obronnej. 
Mocno eksploatowany Jones był je-
dynym graczem, który zdobywał nie-
liczne pierwsze próby dla Sów.

Jeszcze przed przerwą sku-
teczny bieg wykonał running back To-
masz Tarczyński i Diabły schodziły na 
przerwę z 21-punktową zaliczką.

W trzeciej i czwartek kwarcie 
kolejne trzy precyzyjne podania Bal-
cha na zdobycze sześciopunktowe 
zamieniali Patrycjusz Pałac, Christo-
pher Washington i Grzegorz Mazur. 
O skuteczności kanadyjskiego roz-
grywającego świadczy to, że pierw-
sze nieudane podanie, nie wliczając 
ryzykownej próby tuż przed końcem 
pierwszej połowy, wykonał on dopie-
ro w trzeciej kwarcie, a Devils zmu-
szeni byli odkopywać piłkę, w tym 
meczu, tylko raz.

- Mecz nie był dla nas specjal-
nie trudny. Cały czas dyktowaliśmy 
warunki. Dzisiaj poszło nam z Owls 
łatwiej niż w przedsezonowym spa-
ringu, w którym podejmowaliśmy ich 

we Wrocławiu. Co ciekawe wtedy 
spotkanie zakończyło się identycz-
nym wynikiem – podsumował prze-
bieg meczu Seweryn Plotan, me-
nadżer Devils Wrocław. – W końcu 
weszliśmy w tryb mistrzowski. Jeste-
śmy w bardzo dobrej formie i wszyst-
kie formacje funkcjonują jak należy. 
Nasi rywale zza miedzy, The Crew, 
są też w świetnej dyspozycji, więc 
derby Wrocławia, które zostaną ro-
zegrane za dwa tygodnie, zapowia-
dają się niezwykle ciekawie – dodał 
Plotan.

- Nie byliśmy dziś w stanie na-
wiązać z nimi walki, byli od nas zde-
cydowanie lepsi. Gdy zorientowali-
śmy się, że nie mamy szans z nimi 
wygrać, skoncentrowaliśmy się na 
tym by przegrać jak najniżej – sko-
mentował zawody Przemysław Klin-
ger, prezes Bielawa Owls. - Pomimo 
tego, że rozegraliśmy kiepski mecz, 
nasza publiczność dobrze się ba-
wiła. Kiedy udawało nam się wyko-
nywać skuteczne zagrania, publicz-
ność reagowała żywiołowo – dodał 
Klinger.

Wśród Diabłów, prócz skutecz-
nego Balcha, wyróżnił się często ła-
piący podania skrzydłowy Patrycjusz 
Pałac. Dobrymi biegami zaskakiwał 
rywali Tomasz Tarczyński. W obro-
nie jeden z przechwytów zaliczył 
Krzysztof Wis, który był też bezbłęd-
ny przy podwyższeniach za jeden 
punkt.

W szeregach pokonanych 
prym wiódł mocno obijany, wieloza-
daniowy Benjamin Jones. Dobrze, 
mimo kontuzji, zagrał też Patryk Pa-
luszak, który wystąpił zarówno w for-
macji ataku, jak i obrony.

Bielawa Owls – Devils Wro-
cław 0:42 (0:14, 0:7, 0:14, 0:7)

Mecz obejrzało 400 widzów.

*****

Goniąc czwórkę
W rozegranym w niedzielę 

22 maja meczu szóstej kolejki Pol-
skiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 
I (PLFA I) drużyna Seahawks Gdy-
nia pokonała na wyjeździe Bielawa 
Owls 26:6. Jastrzębie wygrały trze-
ci mecz w sezonie a Sowy przegrały 
czwarty w swoim debiutanckim se-
zonie w pierwszej lidze.

Pierwsza kwarta spotkania za-
powiadała wyrównany mecz. Jako 
pierwsi punktowali goście, gdy efek-
towną akcją po podaniu Luke’a Ze-
tazate popisał się Peter Plesa. Na 
odpowiedź kibice bielawskich Sów 
nie musieli długo czekać. Filar ataku 
Owls – Benjamin Jones – popisał się 
świetnym biegiem. Nieskuteczna pró-
ba podwyższenia spowodowała jed-
nak, że to Seahawks prowadzili jed-
nym punktem po pierwszej kwarcie.

Nadzieję na wyrównaną grę 
do ostatniego gwizdka rozwiali aspi-
rujący do gry w play-off goście, po 

tym jak drugiej kwarcie trzykrotnie 
zdobywali przyłożenia. Sygnał do 
natarcia dał running back Gaweł Pi-
lachowski. Później, ponownie punk-
tował Plesa po podaniu kanadyjskie-
go rozgrywającego. Akcję meczu 
wykonał jednak defensywny liniowy 
Jastrzębi Jakub Malecki. Po prze-
chwyceniu piłki po podaniu niedo-
świadczonego rozgrywającego bie-
lawian Mateusza Morasza pobiegł z 
nią w stronę pola punktowego. Mimo 
niefrasobliwości pod koniec tego za-
grania, ważący 140 kg liniowy Se-
ahawks zdobył przyłożenie. 

Do końca meczu żadnej z dru-
żyn nie udało się zdobyć punktów 
i mecz zakończył się zasłużonym 
zwycięstwem Seahawks 26:6. 

- W pierwszej połowie zagra-
liśmy dużo lepiej niż w drugiej. W 
trzeciej i czwartej kwarcie szwanko-
wała nasza gra w ataku. Na słowa 
uznania zasługuje formacja obron-
na, która w całym spotkaniu sku-
tecznie zatrzymywała rywali - powie-
dział po meczu Maciej Cetnerowski, 
trener Seahawks Gdynia, który, z 
powodu zawieszenia, mecz musiał 
obserwować z trybun. – 

- Jastrzębie zagrały tak jak się 
spodziewaliśmy. Mimo niedawnej, 
dotkliwej porażki z The Crew dosko-
nale zdawaliśmy sobie sprawę, że 
to silna drużyna. Zagraliśmy dzisiaj 
najmocniejszym składem, jednak to 
nie wystarczyło na gości z Trójmia-
sta - skomentował zawody Przemy-
sław Klinger, prezes Bielawa Owls. 
– Nadal mamy kłopoty z podaniami, 
właśnie na tym aspekcie gry skon-
centrujemy się przed meczem w Bia-
łymstoku – dodał Klinger 

W składzie Jastrzębi wyróż-
nił się zdobywca dwóch przyłożeń, 
skrzydłowy Peter Plesa. Bardzo so-
lidnie, szczególnie w pierwszej poło-
wie, zagrał running back Sebastian 
Krzysztofek. W obronie bardzo sku-
teczna była cała linia ofensywna. 
Przewodził jej tego dnia Jakub Ma-
lecki, który nie tylko przechwycił po-
danie rywali, ale też wielokrotnie po-
walał rywali.

Wśród pokonanych najjaśniej-
szą postacią był wszechstronny, 
praktycznie nieopuszczający bo-
iska Benjamin Jones. W ataku za-
grali dobrze tight end Piotr Sawicki 
i skrzydłowy Krzysztof Pawlaczek. 
W obronie prym wiódł powracający 
po kontuzji Jordan Stutzman. Do-
brze wtórował mu Paweł Sołtysiak. 
Bardzo solidnie zagrała też cała for-
macja specjalna obierająca wykopy 
Seahawks. 

Bielawa Owls – Seahawks 
Gdynia 6:26 (6:7, 0:19, 0:0, 0:0)

Mecz obejrzało 500 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, 

statystyki oraz relacje ze wszystkich 
spotkań: www.plfa.pl

Tabele: PLFA I  PLFA II   PLFA 8 

Grały bielawskie „Sowy”
Przed wrocławską kulminacją

Informujemy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie jest organizatorem cyklicznej imprezy biego-
wej pod nazwą IV Ogólnopolski Bieg „Szlakiem Po-
wstania Tkaczy Śląskich”

Impreza odbędzie się 04.06.2011r (sobota). Za-
wody mają charakter otwarty.

Program zawodów:  
1. 8.00 - 10.30 - Zapisy oraz weryfikacja zawodników,
2. 11.00 - 11.50 - Rozgrzewka zawodników,
3. 12.00 - Start
4. 14.00 - Dekoracja zwycięzców oraz zakończenie zawodów,
5. 14.30 - Piknik dla zawodników.

Trasa biegu przełajowego dostępna na stronie: 
www.osir.bielawa.pl

Start - Bielawa OW Sudety - Pieszyce (stadion - 
punkt nawrotu) - meta Bielawa OW Sudety

Dystans - 10km.
Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie re-

alizowany systemem elektronicznym.
Klasyfikacja generalna oddzielna wśród kobiet i 

mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wieko-
wych kobiet i mężczyzn.

Kategorie wiekowe:

K/M - 16 (16-19 lat)
K/M - 20 (20-29)
K/M - 30 (30-39)
K/M - 40 (40-49)
K/M - 50 (50-59)
K/M - 60 (60-69)
    M - 70 (70 i starsi)

Dla zawodników startujących w biegu przewidzia-
ne są nagrody finansowe (miejsca I-III wśród kobiet i 
mężczyzn w klasyfikacji generalnej), a w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych - medale, certyfikaty oraz 
nagrody rzeczowe.                 .

Opata startowa:    20 zł - do 31 maja 2011r.
  30 zł - w dniu 04.06.2011r. w Biurze Zawodów.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 74 833 
- 95 - 10 wew. 14 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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