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Ze względu na zbyt niską 
frekwencję, referendum w spra-
wie odwołania burmistrza Bielawy 
jest nieważne. 24 czerwca do urn 
zdecydowało się pójść zaled-
wie 3368 mieszkańców (na tak 
głosowało 3238), z 26.332 osób 
uprawnionych do głosowania.

Okazało się więc, że 87,21% 
bielawian nie wzięło udziału w 

Referendum nieważne!
głosowaniu i nie poparło inic-
jatywy referendalnej. Żeby głoso-
wanie było ważne, swój głos mu-
siałoby oddać 4212 osób, czyli do 
spełnienia minimalnego progu fre-
kwencji zabrakło aż 844 głosów. 
Taki wynik referendum oznacza, 
że burmistrz Ryszard Dźwiniel 
pozostaje na stanowisku. 

  Łukasz Masyk

Szanowni Bielawianie
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Mieszkań-

com Bielawy, którzy odpowiedzieli na mój apel i nie uczestniczyli w re-
ferendum. Traktuję to jako wyraz poparcia dla dokonanych zmian, jakie 
miały miejsce w Bielawie w ostatnich latach oraz jako dowód, że rozwój 
Bielawy idzie w dobrym kierunku.

Pełnienie funkcji burmistrza wiąże się z tym, że jest zawsze przedmio-
tem krytyki, ataków i ja się muszę z tym pogodzić. Natomiast ubolewam nad 
tym, że inicjatorzy referendum tak bardzo źle mówili o naszym mieście i w 
tak bardzo złym świetle je przedstawiali. Sadzę też, że wydane pieniądze – 
kilkadziesiąt tysięcy złotych – można było znacznie lepiej przeznaczyć.

Zachęcam również Państwa, byście zachowali materiały, które były 
kolportowane w trakcie kampanii referendalnej tak z mojej strony, jak i ze 
strony grupy referendalnej i z czasem sprawdzili, kto mówił prawdę, a kto nie.

Ja będę robił wszystko, aby nie zawieść Mieszkańców Bielawy. 
     Burmistrz Ryszard Dźwiniel

Podczas sesji Rady 
Miejskiej Bielawy, która odbyła 
się 27 czerwca, radni pozyty-
wnie ocenili wykonanie budżetu 
Bielawy za 2011 rok przez bur-
mistrza miasta. Wcześniej pozy-
tywną opinię w tej sprawie wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa i 
komisje Rady – budżetu i finansów, 
planowania i rozwoju gospodarcze-
go oraz komisja oświaty, spraw spo-
łecznych i zdrowia. Jednocześnie 
radni poprzez głosowanie udziel-
ili burmistrzowi absolutorium. 

Ryszard Dźwiniel podzięko-
wał radnym za współpracę w po-
przednim roku budżetowym i po-
wiedział, że sukcesy minionych 
miesięcy, są wspólnym dziełem 
bielawskiego samorządu. 

2011 rok był szczegól-
nie udany dla naszego miasta. 

Absolutorium dla burmistrza Bielawy

Bielawa pozyskała z funduszy 
zewnętrznych 15 mln zł, a budżet 
miasta sięgnął 98 mln zł. Z kolei 
na inwestycje wydaliśmy aż 28 
mln zł. Pieniądze te zostały wyko-
rzystane między innymi na utwo-
rzenie Bielawskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (ponad 100 
nowych miejsc pracy), Żłobka 

Publicznego przy ul. Grota Ro-
weckiego, Przedszkola Publicz-
nego przy ul. Żeromskiego, a tak-
że budowę dróg wewnątrz nowej 
części obwodnicy. Oprócz tego 
w ubiegłym roku zrealizowano 
budowę dwóch rond, boisk spor-
towych przy Szkole Podstawowej 
nr 7 i Gimnazjum nr 1, Skatepla-
zy oraz zmodernizowano ulice 
Brzeżną, Tkacką i Szpakową. 

             Łukasz Masyk

Urząd Miejski w Bielawie 
został poddany szczegółowe-
mu auditowi, który w maju prze-
prowadzili niezależni audito-
rzy zewnętrzni. W ciągu dwóch 
dni auditorzy Polskiej Izby Han-
dlu Zagranicznego „Certyfikacja”, 
sprawdzali czy obowiązujący w 
bielawskim Urzędzie System Za-
rządzania Jakością zgodny z nor-
mą ISO 9001:2008, funkcjonuje 
prawidłowo.

Auditowi zewnętrznemu 
poddanych zostało kilka refera-
tów, między innymi: Funkcjono-
wania Miasta, Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej, 
Strategii i Promocji oraz Referat 
Organizacyjny. Sprawdzano nie 

Wyniki auditu zewnętrznego w Urzędzie Miejskim

tylko właściwe stosowanie pro-
cedur przez pracowników magi-
stratu, ale także ich kompeten-
cje. Audit, który objął również 
Burmistrza Miasta, nie wykazał 
żadnych niezgodności. W ra-
porcie PIHZ Certyfikacja można 
przeczytać, że audit potwierdził 
nie tylko prawidłowe stosowanie 
wszystkich procedur, ale przede 
wszystkim ich przydatność dla 
klientów Urzędu Miejskiego. Au-
dit dostarczył dowodów po-
twierdzających utrzymanie 
przez Urząd certyfikatu speł-
niającego wymagania normy 
ISO 9001:2008. 

Oprócz tego auditor doce-
nił inne sfery działalności Urzędu, 
w tym: skuteczność w pozyski-
waniu funduszy unijnych, zaan-
gażowanie pracowników w pod-
wyższanie swoich kwalifikacji 
oraz efektywne prowadzenie ba-
dań satysfakcji klienta.

Warto przypomnieć, że Urząd 
Miejski w Bielawie otrzymał Cer-
tyfikat Jakości ISO 9001:2001 w 
czerwcu 2008 roku. Certyfikat jest 
potwierdzeniem, iż dokumenty oraz 
decyzje wydawane są zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepi-
sami. 

  Łukasz Masyk

Firma Techspring jako pier-
wsza zainwestuje na terenie Pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w Bielawie. 20 
czerwca w Urzędzie Miejskim nastą-
piło podpisanie listu intencyjnego mię-
dzy burmistrzem Bielawy Ryszardem 
Dźwinielem i przedstawicielem inwe-
stora Sylwią Szramowską-Oczko. 
Po podpisaniu dokumentu odbyła się 
oficjalna prezentacja firmy. Techspring 
to polskie przedsiębiorstwo wykonują-
ce gotowe produkty dla firm z branży 
automotive i elektrotechnicznej w ca-
łej Europie. Zgodnie z podpisanym 
listem intencyjnym, firma kupi od 
miasta 1 ha działkę przy ulicy Grun-
waldzkiej, na której wybuduje halę 
o powierzchni ok. 2000 m2. Wykona 
także drogę wewnętrzną oraz miejsca 
parkingowe. W sumie będzie to inwe-
stycja warta ok. 4 mln zł. 

Podczas spotkania zapre-
zentowana została wizualizacja 
nowej siedziby spółki Techspring, 
która powstanie na terenie bielaw-
skiej podstrefy ekonomicznej. Po-
jawienie się nowego inwestora w 
mieście, wiąże się także z kole-
jnymi miejscami pracy. W cią-
gu najbliższych lat firma planuje 
zwiększyć zatrudnienie do ok. 25 
- 30 osób.

Należy dodać, że obecnie mia-
sto finalizuje rozmowy z kolejną fir-
mą, która chce zainwestować w Bie-
lawskim Parku Przemysłowym przy 
ul. ks. Romana Biskupa. Będzie to 
obok firmy Frech Tools Poland 
drugie przedsiębiorstwo, które 
rozpocznie działalność na tere-
nach inwestycyjnych wewnątrz 
nowej części obwodnicy.

  Łukasz Masyk

Firma Techspring zainwestuje w bielawskiej podstrefie ekonomicznej

23 czerwca odbyła się in-
auguracja sezonu kąpielowego 
w Bielawie. Przez cały week-
end na „Sudeckiej Plaży” 
wypoczywali bielawianie, ale 
również osoby z Wrocławia, 
Wałbrzycha, Świdnicy czy 
Ząbkowic. Na wszystkich cze-
kało strzeżone przez ratowników 
kąpielisko, plaża ze świeżo przy-
wiezionym piaskiem i boisko do 
siatkówki.

W dzień otwarcia Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przygotował 
wiele zabaw i gier, w których 
udział wzięły całe rodziny. Była 
także muzyka, dmuchany zamek i 
animacje dla najmłodszych plażo-
wiczów. 

W niedzielę odpocząć na 
terenie Zbiornika Sudety zdecy-

„Sudecka Plaża” została otwarta

dowało się jeszcze więcej osób. 
Mimo, że był to początek sezo-
nu kąpielowego, miniony week-
end pokazał, jak dużym zainte-
resowaniem będzie się cieszyć 

w upalne dni „Sudecka Plaża”. 
Nic w tym dziwnego, ponieważ 
jest to miejsce urokliwe, w peł-
ni bezpieczne i mogące się po-
chwalić bardzo czystą wodą 
(według ostatnich badań sane-
pidu). 

Już teraz zapraszamy więc 
wszystkich do spędzania wolnego 
czasu w Bielawie, oczywiście nad 
Zbiornikiem Sudety!

  Łukasz Masyk

Zdjęcia zostały zamiesz-
czone dzięki uprzejmości Re-
dakcji Tygodnika Dzierżo-
niowskiego. 
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Jeszcze w tym roku miłośnicy 
treningu na świeżym powietrzu do-
czekają się nowej atrakcji, która po-
jawi się w Parku Miejskim. Siłownia 
plenerowa, bo o niej mowa, 
dostarczy wiele zabawy zarówno 
młodzieży, jak i osobom dorosłym. 
Na budowę siłowni miasto pozyskało 
pieniądze z Unii Europejskiej i bu-
dżetu państwa w wysokości 120 tys. 
zł, co stanowi 95% kosztów.

Strefa fitness powsta-
nie tuż obok placu zabaw, tak 
więc rodzice lub dziadkowie 
odwiedzający park z dziećmi, 
będą mogli swoje pociechy 

Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
obserwować podczas ćwiczeń. 
Z wizyty w parku zadowoleni będą 
teraz nie tylko najmłodsi, ale także 
dorośli, poprawiający na świeżym 
powietrzu swoją kondycję. 

Podobna atrakcja powstanie 
w czeskim mieście Hronov, ponie-
waż projekt dofinansowany przez 
Unię Europejską, Bielawa napisa-
ła z czeskim partnerem. Dzięki po-
zyskanym pieniądzom w ramach 
zadania „Polsko – czeska zdrowa 
jesień życia”, Bielawa dołoży z 
własnego budżetu do budowy 
siłowni jedynie 6 tys. zł. 

  Łukasz Masyk

Trenerzy i zawodniczki 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Dziesiątka” Bielawa, byli gośćmi 
burmistrza w Urzędzie Miejskim. 20 
czerwca Ryszard Dźwiniel pogra-
tulował drużynie zwycięstw w kilku 
prestiżowych zawodach: „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbar-
ku”, piłkarskim turnieju im. Marka 
Wielgusa oraz Spartakiadzie Dzie-
ci i Młodzieży. Sukcesy są zasługą 
dziewcząt trenujących w UKS „Dzie-
siątka” Bielawa, pod okiem trenerów: 
Marka Pyziaka, Zbigniewa Kubiaka 
i Mariusza Tyrchy.

Z kolei 21 czerwca gratula-
cje za znakomite sukcesy scenicz-
nie odebrały wokalistki i nauczy-
ciel muzyki Anna Lutz ze Studia 
Piosenki i Tańca „Fart”. Młode pio-
senkarki osiągnęły w ostatnim czasie 
naprawdę wiele w uznanych i silnie 
obsadzonych festiwalach. 

W imieniu mieszkańców bur-
mistrz pogratulował zwycięstw 
m.in. w festiwalach: Piosenki Dzie-
cięcej „Legnica 2012”, Zaczarowa-
nej Piosenki im. Marka Grechuty, 
„Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, a 

także Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki i Tańca w Koninie.

Wszystkim nagrodzonym ży-
czymy kolejnych sukcesów! 

  Łukasz Masyk

Sukcesy sportowe i artystyczne młodych bielawian

100 tys. złotych pozyskała 
Bielawa na realizację projektu 
„Wspólnie dla bezpiecznej rodz-
iny”. Pieniądze pochodzą z budże-
tu państwa, w ramach rządowego 
programu ograniczenia przestępstw 
i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej”. Przygotowany przez 
Urząd Miejski w Bielawie i Ośrodek 
Pomocy Społecznej projekt, ma ogra-
niczyć skalę zjawisk i zachowań, któ-
re budzą powszechny sprzeciw i po-
czucie zagrożenia.

O bezpieczeństwie w rodzinie 
trzeba mówić zawsze, a tym bardziej 

„Wspólnie dla bezpiecznej rodziny”
podejmować działania edukacyjne 
i jednocześnie zapewniać ochronę 
prawną osobom pokrzywdzonym.

Dzięki pozyskanym funduszom 
uruchomiony został w siedzibie OPS-
-u Punkt Konsultacyjny dla ofiar 
przemocy. W punkcie mieszczącym 
się przy ulicy 1 Maja 20 (pok. nr 13) 
czeka radca prawny, który zapewnia 
bezpłatną pomoc prawną w tych trud-
nych sytuacjach życiowych (czwart-
ki - od godziny 15.45). Oprócz opieki 
prawnej, w ramach programu „Wspól-

nie dla bezpiecznej rodziny”, uru-
chomiona została Grupa Wsparcia 
(OPS, ul. 1 Maja 20), która oferuje 
osobom narażonym na przemoc 
w rodzinie, wsparcie psycholog-
iczne. Realizacja projektu rozpoczę-
ła się w czerwcu i potrwa do połowy 
grudnia. Szczegółowe informacje w 
tej sprawie udzielane są pod nume-
rem telefonu: 74 8328 703 (Urząd 
Miejski, ul. Piastowska 1, pok. nr 2).

  Łukasz Masyk

UCHWAŁA Nr XXII/232/12 w spra-
wie odwołania radnego ze składu Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu Komisji Rewizyjnej zo-
stała odwołana radna Barbara Pachura.

UCHWAŁA Nr XXII/233/12 w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem Dol-
nośląskim w sprawie wykonania w 
2012 roku remontu koryta potoku Bie-
lawica w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
porozumienia w sprawie wykonania re-
montu potoku w rejonie: ul. Nowobielaw-
skiej – na odcinku  od nr 43 do pętli auto-
busowej, tj. od 8,460 km do 8,800 km  oraz 
na ul. Ludowej – na odcinku od mostu przy 
ul. Ostroszowickiej do budynku nr 1 na ul. 
Ludowej, tj. od 6,580 km do 6,980 km.

UCHWAŁA Nr XXII/234/12 w 
sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Dolnośląskiemu na 
realizację zadania p.n. „Konserwacja 
i utrzymanie potoku Bielawica w km 
1+000-7+800, na odcinku 6,8 km”

Radni wyrazili zgodę na udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej w wysokości 8.000 zł  z przeznacze-
niem na realizację powyższego zadania.

UCHWAŁA Nr XXII/235/12 w 
sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie przez Burmistrza Miasta od żą-
dania zwrotu udzielonej bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

Radni wyrazili zgodę na odstą-
pienie przez Burmistrza Miasta od żą-
dania zwrotu udzielonej bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
położonego w Bielawie przy ul. Pia-
stowskiej 42/4.

UCHWAŁA Nr XXII/236/12 w spra-
wie stanowiska Rady Miejskiej w dys-
kusji publicznej o miejscu TV „Trwam” 
na tzw. multipleksie cyfrowym

Rada Miejska postanowiła pozy-
tywnie odpowiedzieć na petycję złożoną 
przez Społeczny Komitet im. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego w przedmiocie 
zajęcia stanowiska w dyskusji publicznej 
toczącej się wokół odmowy przyznania 
TV „Trwam” miejsca na tzw. multipleksie 
cyfrowym. Formą odpowiedzi jest przy-
jęte przez radnych stanowisko: „Rada 
Miejska Bielawy popiera przyznanie TV 
„Trwam” miejsca na tzw. multipleksie 
cyfrowym. Zabierając stanowisko w tej 
sprawie Rada Miejska Bielawy opowiada 
się za realizacją konstytucyjnych praw i 

wolności, zwłaszcza swobody sumienia 
i wyznania oraz wolności myśli i słowa, 
abstrahując od bieżących podziałów po-
litycznych oraz treści przekazywanych 
przez różne media w Polsce. Pozbawie-
nie TV „TRWAM” miejsca na tzw. mul-
tipleksie cyfrowym podważa realizację 
wskazanych praw konstytucyjnych przez 
znaczną część katolików w Polsce”.

UCHWAŁA Nr XXII/237/12 w spra-
wie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Budżet po dokonanych zmianach 
wynosi: dochody – 99.040.298 zł, wy-
datki – 101.400.978 zł.

UCHWAŁA Nr XXII/238/12 zmie-
niająca uchwałę Nr XVII/170/11 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 
2011 roku w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bielawa na lata 2012-2026

W nowej uchwale nastąpiło uchy-
lenie załączników nr 1 i nr 3 i wprowa-
dzenie nowych załączników.

UCHWAŁA Nr XXII/239/12 w spra-
wie nadania nazwy rondu w Bielawie

Rondu usytuowanemu przy skrzy-
żowaniu ulic: Al. gen. W. Sikorskiego – 
gen broni Z. Berlinga – C.K. Norwida w 
Bielawie nadano nazwę: rondo Pochyłe.

UCHWAŁA Nr XXII/240/12 w 
sprawie podwyższenia kapitału za-
kładowego „Bielawskiej Agencji Roz-
woju Lokalnego” spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Bielawie

Radni wyrazili zgodę na podwyż-
szenie kapitału zakładowego spółki o 
kwotę 2.500.000 zł, poprzez ustanowie-
nie nowych udziałów o wartości nomi-
nalnej 500 zł i objęcie ich przez Gminę 
Bielawa. Podwyższenie kapitału zakła-
dowego związane jest z realizacją pro-
jektu pn. „Dolnośląski Inkubator Art-
-Przedsiębiorczości – etap II”.

UCHWAŁA Nr XXII/241/12 w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej do 10 lat

Radni wyrazili zgodę Burmistrzo-
wi Miasta Bielawa na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z 
o.o. w Bielawie nieruchomości nr 103/1 
Obręb Fabryczna o powierzchni 731 
m2, zabudowanej budynkiem niemiesz-
kalnym, położonej przy ul. Piastowskiej 
19a.

  B.Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 roku

Michał Wojtanowski nie żyje
 3 lipca z wielkim żalem pożegnaliśmy Michała Wojtanowskiego, nauczyciela w 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie, inicjatora, założyciela i trenera ULKS Muflon Bielawa. W latach 
90-tych był zawodnikiem, który specjalizował się w skoku wzwyż i biegu na 110m ppł. W 
1992r. zdobył złoty medal w skoku wzwyż w Dolnośląskich Mistrzostwach Młodzików, a w 
1997 r. brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w 7-boju.
 Michał Wojtanowski był wychowawcą medalistów mistrzostw Polski i województwa. 
 Zmarł po ciężkiej chorobie mając zaledwie 35 lat.
 Rodzinie Zmarłego przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.
          W imieniu bielawskiego Samorządu
        burmistrz Ryszard Dźwiniel

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, dnia 28.06.2012 r. zo-

stał wywieszony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do 
zbycia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2012 z dnia 27 czerwca  2012 roku.

*****
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 i 
8 do zarządzenia nr 178/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 04.07.2012 r.

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
171/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
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20 czerwca na zaproszenie dy-
rektorki Małgorzaty Domagały i na-
uczycielki Jolanty Kasicy z Ekolo-
gicznego Przedszkola Niepublicznego 
(EPN), grupę „Śmieszki” ponownie od-
wiedziła bibliotekarka Działu Dziecięco-
-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (MBP) Jolanta Matuszczak. 
Było to już ostatnie w tym roku przed-
szkolnym spotkanie z cyklu „Z książką 
z biblioteki”. Tym razem odbyło się w in-
nym niż zwykle miejscu - w przedszkol-
nym ogródku zwanym „Zieloną salą”.

Tradycyjnie dzieci przywitały się 
z przybyłym gościem piosenką powi-
talną według Klanzy „Wesoło wita-
my”. Następnie bibliotekarka pokazała 
„Śmieszkom” przyniesione z bibliote-
ki niespodzianki: pięknie ilustrowaną 

„Z książką z biblioteki” 
książeczkę z serii „Kubuś Puchatek” 
pt. Nie ma jak kąpiel! oraz trzy postaci 
ze Stumilowego Lasu – Kubusia Pu-
chatka, Maleństwo i Prosiaczka, któ-
re wzbudziły wśród nich ogromny za-
chwyt. Każdy maluch chciał się z nimi 
przywitać. Okazało się, że ta bajka 
jest  ich najbardziej ulubioną i dlate-
go słuchały jej z wielkim zaciekawie-
niem. Podczas czytania bibliotekarka 
pokazywała przedszkolakom koloro-
we,  „słodkie” ilustracje, robiła mini-te-
atrzyk wykorzystując zabrane ze sobą 
kukiełki oraz zadawała proste pytania, 
na które z chęcią udzielały odpowie-
dzi. Ta krótka opowieść zachęca dzie-
ci do zachowania higieny osobistej, 
zwłaszcza brudasków. Jak mówi Pu-
chatek: „Jak miło jest być czystym! Je-

śli chcesz się dobrze czuć, kąp się co-
dziennie, myj ząbki rano i wieczorem 
oraz ręce przed każdym posiłkiem”. 
Po wysłuchaniu bajeczki, „Śmieszki” 
powiedziały wiersz pt. „Kot się myje” z 
odpowiednimi do słów ruchami. Śmie-
chu przy tym było co niemiara. Dzieci 
były bardzo zadowolone ze spotkania 
w „magicznym świecie bajek”. Na za-
kończenie zaśpiewały wesołą piosen-
kę o higienie jamy ustnej zatytułowaną 
„Szła szczoteczka do kubeczka” oraz 
podarowały zaproszonemu gościowi 
kwiaty i laurkę wraz z pięknymi waka-
cyjnymi życzeniami. Przed wyjściem 
bibliotekarka Jolanta Matuszczak za-
chęciła przedszkolaków do przyjścia 
do Działu Dziecięco-Młodzieżowego 
MBP wraz z rodzicami po bajeczki, 
które dostarczą im moc niesamowi-
tych i niepowtarzalnych wrażeń.

Jolanta Matuszczak
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Na pierwszym posiedzeniu 
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy nastąpiło ukonstytuowanie 
się Zarządu w składzie: Ewa Glura 
– prezes, Jarosław Florczak – wi-
ceprezes, Eliza Orawiec – sekre-
tarz, Tadeusz Dzigoński – skarb-
nik, Piotr Szkudlarek – członek 
Zarządu, Piotr Koniec – członek 
Zarządu, Zdzisław Golmont – 
członek Zarządu.

Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy postanowił dokonać 
oficjalnego otwarcia nowej siedzi-
by, która mieści się w pomieszcze-
niu Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 7 w Bielawie przy Osiedlu 
Włókniarzy 10.

W dniu 14 czerwca 2012r. od-
było się uroczyste otwarcie tej sie-
dziby wraz z jej poświęceniem. W 

uroczystości uczestniczyli: ks. pro-
boszcz dr Stanisław Chomiak, ks. 
Daniel Marcinkiewicz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej – Leszek 
Stróżyk,  Zastępca Burmistrza 
Miasta – Mariusz Pach,    Dyrek-
tor ESP Nr 7 – Małgorzata Cie-
ślik, Zastępca Dyrektora ESP Nr 
7 – Renata Sznajder–Zając, Pre-
zes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
– Grażyna Smolińska, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
– Jan Gładysz, Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki – Rafał Brzeziński, radni 
naszego miasta: Barbara Pachura 
i Jarosław Florczak, dzieci z Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej Nr 
7 wraz z opiekunami, członkowie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPB 
oraz pozostali członkowie stowa-
rzyszenia.

Uroczystość rozpoczęła się 
modlitwą wraz z poświęceniem 
nowej siedziby TPB. Aktu poświę-
cenia dokonał proboszcz naszej 
parafii ks. dr Stanisław Chomiak 
w asyście ks. Daniela Marcinkie-
wicza. Po dokonaniu poświęcenia 
i uroczystym zawieszeniu krzyża, 
uroczystość tę uświetnił występ 
dzieci i młodzieży z Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 7. W cza-
sie tego występu można było obej-
rzeć film o naszej małej ojczyźnie. 
Film ten został przygotowany przez 
ESP Nr 7.

Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy podziękował Dyrekcji 
Szkoły za udostępnienie pomiesz-
czenia na działalność statutową 
stowarzyszenia i ma nadzieję dal-
szą na dobrą współpracę. 

Otwarcie nowej siedziby Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

JUBILEUSZ DZIERŻONIOWSKIEGO 
EKONOMIKA - 22 września 2012
Serdecznie zapraszamy wszystkich swoich absolwentów, byłych na-

uczycieli i pracowników na uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły. Pół 
wieku to szmat czasu ! Będzie o czym mówić, czym się chwalić, będzie 
czas spotkań po latach, czas na wspomnienia i wzruszenia z łezką w oku. 
Trzeba to przeżyć i zobaczyć ! Druga taka okazja maże się zdarzyć dopiero 
za drugie 50 lat! Przygotowaliśmy ciekawy program, moc atrakcji .

Czekamy na Was !
Karta zgłoszeniowa dla wszystkich zainteresowanych znajduje się 

na stronie internetowej szkoły: www.zs3.info , można odbierać ją również 
osobiście w sekretariacie szkoły.

Ostatecznym warunkiem zgłoszenia akcesu jest potwierdzenie kar-
ty zgłoszenia oraz wpłata na rachunek szkoły 39 9527 0007 0026 0866 
2000 0010 .

Koszt uczestnictwa w części oficjalnej wynosi 20 zł (każdy uczest-
nik otrzyma okolicznościowe pamiątki).

Natomiast koszt uczestnictwa w biesiadzie (OSiR) wynosi 80 złotych 
. W trakcie trwania części oficjalnej będzie można zakupić specjalnie wyda-
ną  na 50- lecie szkoły monografię i wspólne zdjęcie wykonane na Rynku.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerami te-
lefonów:

74-831-26-18  lub 74-831-25-44 .

PROGRAM OBCHODÓW
godz.9.00- msza w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie
godz.10.15 - wspólne zdjęcie na dzierżoniowskim Rynku
godz. 11.00- 13:30 - uroczystości oficjalne w Kinoteatrze ,,Zbyszek”
godz.14:15- wyjście na cmentarz (odwiedzenie grobów dawnych 
pracowników szkoły)
godz.16.00- piknik na terenie  OSiR - u

15 czerwca Społeczna Szkoła 
Muzyczna I st. Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego  w Bielawie  
obchodziła jubileusz piętnastolecia. 
Wśród licznie zaproszonych swo-
ją obecnością zaszczycili uroczy-
stość: Przewodniczący Rady Mia-
sta  Bielawy Pan Leszek Stróżyk, 
zastępca Burmistrza Miasta Bie-
lawy Pan Andrzej Hordyj, Ksiądz 
Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bo-
żego w Bielawie Robert Begierski, 
Sekretarz Generalny Społeczne-
go Towarzystwa Oświatowego An-
drzej Faracik, Dyrektorzy Szkół  z 
powiatu, Uczniowie, Absolwenci i 
Rodzice. Miłym akcentem było po-
jawienie się Ojców - Założycieli, a 
właściwie „Rodziców-Założycieli” 
SSM I stopnia STO w Bielawie Pani 
Jadwigi Horanin i Pana Andrzeja 
Ziemieńczuka.

Z okazji jubileuszu troje na-
uczycieli - Annę Czarnecką, Ka-
zimierza Michalika i Pawła Wól-
kiewicza uhonorowano Srebrnymi 
Odznakami STO. Podczas kon-
certu zaprezentowali się obecni 
uczniowie, jak również absolwenci 

szkoły. Ustalona kolejność wystę-
pów pokazała w jaki sposób może 
przebiegać ścieżka rozwoju talen-
tu muzycznego dzieci i młodzieży. 
Kulminacyjnym punktem programu 
były autorskie prezentacje absol-
wentów. Wystąpiły Agnieszka Olej-
nik, Justyna Pospiech  oraz Ewelina 
Szafrańska i Katarzyna Orasińska 
wywołując zachwyt i uznanie pu-
bliczności dla ich umiejętności wo-
kalnych i akompaniatorskich.

Uroczystościom towarzyszyła 
wystawa zdjęć absolwenta - Paw-
ła Kuźmickiego, a także obrazów 
namalowanych przez nauczyciela 
Pawła Wólkiewicza.

Po części  oficjalnej i koncer-
cie była okazja do wspomnień  przy 
bufecie wspaniałych ciast i owoców. 
Wiele ciepłych słów i wyrazów sym-
patii, jakie padały przy długich roz-
mowach sprawiły, że jubileusz na 
długo pozostanie w pamięci uczest-
ników i pozwoli mieć nadzieję na na-
stępne spotkania rocznicowe, na któ-
re już dziś serdecznie zapraszamy.

Jolanta Dahlke i Dorota Ko-
stecka

Piękny Jubileusz – 15 LAT SPOŁECZNEJ SZKOŁY 
MUZYCZNEJ I STOPNIA STO W BIELAWIE

,,Przyszłość budzi niepokój, 
ale też ciekawość”. (A. Kępiński)

Nadszedł czas pożegnania 
dla 37 absolwentów, którzy zakoń-
czyli trzeci etap nauki. Dla jednych 
były to dwa lata, dla innych trzy – w 
zależności od zawodu, jaki wybra-
li. Przed nimi niepokoje i nadzieje; 
niepewność i mozolne szukanie 
drogi i prawdy życia. Wielka niewia-
doma, budząca niepokój, ale i cie-
kawość. Trzeba będzie rozpocząć 
kolejny etap życia, ale już na wła-
sny rachunek. Dorosłość zobowią-
zuje do podejmowania samodziel-
nych, odpowiedzialnych decyzji. 
Czy będzie to praca w wyuczonym 
zawodzie, czy dalsza nauka w li-
ceum? A może własna firma? Po-
jawią się nowe problemy, których 
rozwiązanie na pewno będzie co-
raz trudniejsze. 

Życzenia absolwentom skła-
dała dyrektor szkoły Maria Tomsia, 
wyrażając nadzieję,  że wykorzysta-
ją swoje szanse, że wkraczając w 
dorosłe życie zabiorą z sobą z tej 
szkoły, oprócz wiedzy, bagaż wspo-
mnień, dobrych rad, życzliwości  i 
ideałów. Do życzeń i gratulacji dołą-
czyli się również goście – wicebur-
mistrz Miasta Bielawa Andrzej Hor-
dyj, prezes Jedności Rzemieślniczo 
– Kupieckiej Mirosław Przychod-
niak, dyrektor Biura Cechu Kata-
rzyna Wierzbicka, która wręczyła 
również ufundowane przez Cech 
nagrody książkowe dla najlepszych 
w opanowaniu wiedzy zawodowej. 
Należą do nich: Judyta Malczew-
ka, Justyna Palus, Marcin Rybar-
czyk, Krzysztof Taraszkiewicz.  Za 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ZSZ CRRiMP W BIELAWIE

najlepsze wyniki w nauce, kulturę 
osobistą, właściwą postawę nagro-
dzeni zostali: Beata Lipska, Marek 
Gołębiewski, Paweł Kacprowicz, 
Damian Antosik, Marcin Rybar-
czyk. Na  uroczystości obecni byli 
również Starszy Cechu Kazimierz 
Rachowiecki oraz członek Zarządu 
Barbara Buczek. Dyplomy i statu-
etki otrzymali także Marcin Rybar-
czyk i Krzysztof Taraszkiewicz 
za  III miejsce w wojewódzkim kon-
kursie „Sprawny w zawodzie – me-
chanik pojazdów samochodowych”. 
Wręczyła je komendant Środowi-
skowego Hufca Pracy Małgorzata 
Bieżanowska.  

Bardzo miłym akcentem była 
chwila wspomnień - na tle piosen-
ki Maryli Rodowicz ,,Ale to już było 
…” byli już uczniowie mogli przy-
pomnieć sobie, co wydarzyło się 
w czasie ich pobytu w szkole. Pani 
dyrektor przygotowała prezentację 

zdjęć, na których uchwycone zo-
stały najciekawsze chwile z życia 
szkoły. Miło było powspominać. 

Uczennice klasy pierwszej – 
Marta Dajer, Emilia Madej, Anna 
Mucha – pożegnały absolwentów 
programem artystycznym. Uświa-
domiły im, że ,,młody wiek nie sta-
nowi gwarancji młodości i nieraz 
starzenie rozpoczyna się przed 
uzyskaniem dowodu osobistego. 
Pamiętajcie o tym”. Pozostało już 
tylko odebrać świadectwa ukoń-
czenia szkoły z rąk wychowaw-
ców – pani Lidii Maciejczyk i pani 
Bożeny Przestrzelskiej. I jeszcze 
przesłania na dalszą drogę: 

,,Przeszłość i teraźniejszość 
są naszymi środkami. Tylko przy-
szłość jest celem”. (Pascal)

,,Pamiętaj, że szczęśliwa 
przyszłość zaczyna się od teraz”. 
(H. J. Brown)

                  Jadwiga Łakomska

Co pięć lat odbywa się w 
każdej parafii wizytacja kano-
niczna. Jest to nie tylko czas 
sprawdzania, ale także czas 
spotkań z wiernymi, czas umac-
niania ich wierności oraz czas 
pogłębiania kontaktów z duszpa-
sterzami. W maju br. ksiądz Bi-
skup Ignacy Dec, podczas wizy-
tacji kanonicznej odwiedził także 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie. 
Po krótkim powitaniu przez Star-

WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO IGNACEGO DECA W BIELAWSKIM CECHU
szyznę Cechową, przed siedzibą 
Cechu przy ul. Polnej 2 w Biela-
wie, spotkał się z rzemieślnika-
mi zrzeszonymi w Cechu oraz z 
gronem pedagogicznym Zespołu 
Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 
w Bielawie. Po wspólnej modli-
twie, rozmawiano o szkole, mło-
dzieży i problemach wychowaw-
czych. W swoim wystąpieniu ks. 
Biskup mówił o roli wzajemnego 
szacunku i cierpliwości. Ignacy 
Dec, jako Pasterz diecezji świd-

nickiej przybył do nas, nie tylko 
po to, aby się z nami modlić, ale 
również po to, aby doświadczyć 
naszego zaangażowania w ży-
cie religijne i naszego zatroska-
nia o kościół i wszystkie dzie-
ła naszej wspólnoty parafialnej. 
Wizyta jego Ekscelencji była nie-
zwykłym wyróżnieniem dla bie-
lawskiej społeczności rzemieśl-
niczej.

mgr inż. Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor CRRiMP w Bielawie
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25 czerwca br. w Soho Fac-
tory w Warszawie odbyła się Gala 
Finałowa V edycji Ogólnopol-
skiego Programu „Mam Haka 
na Raka”, w której uczestniczyli 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie. Ucznio-
wie ZSO już po raz czwarty wzięli 
udział w Programie Mam Haka na 
Raka. Bielawianie tradycyjnie za-
kwalifikowali się do ścisłego fina-
łu jako jedyny zespół z powiatu 
dzierżoniowskiego i znaleźli się w 
grupie sześciu drużyn reprezen-
tujących województwo dolnoślą-
skie. Członkami szkolnej drużyny, 
którą opiekowała się mgr Jolanta 
Kupis byli: Patrycja Król, Moni-
que Sieczkowska, Klaudia Ro-
koszna, Grzegorz Bagiński oraz 
Michał Noszczak.

W tegorocznej V edycji „Mam 
Haka na Raka”, poświęconej profi-
laktyce raka jelita grubego, wzięły 
udział 742 zespoły z całej Polski, 
czyli ok. 3710 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych. To najwięcej 
uczestników ze wszystkich edycji 
programu.

Program „Mam Haka na 
Raka” jest  ogólnopolskim progra-
mem dla młodzieży, który został 
opracowany z myślą o budowa-
niu świadomego zdrowotnie społe-
czeństwa. Program organizowany 
jest przez Polską Unię Onkologii i 
skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Akcja zo-
stała objęta patronatami m.in. Mi-
nisterstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 
przeprowadzenie działań lokalnych 
aktywnie włączyły się władze sa-
morządowe. Za szczególne zaan-
gażowanie i wieloletnią współpracę 
do tytułu Honorowego Hakowi-
cza zostali nominowani Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Bielawy 
Pan Mariusz Pach i rzecznik UM 
Bielawa Pan Łukasz Masyk. 

Jednym nadrzędnych ce-
lów programu jest kształtowanie 
postaw prozdrowotnych poprzez 
umiejętną edukację i oswajanie 
młodzieży z tematyką chorób no-
wotworowych. Koncepcja Mam 

Haka na Raka oparta jest na idei 
Think Global, Act Local (myśl glo-
balnie, działaj lokalnie). W myśl tej 
zasady, program aktywizuje mło-
dych Polaków i zachęca ich do 
prowadzenia działań profilaktycz-
nych wśród lokalnych społeczno-
ści. Zarówno działania na pozio-
mie lokalnym, jak i ogólnopolska 
kampania społeczna, opracowana 
przez uczestników i emitowana po 
każdej edycji, mają szansę real-
nie przyczynić się do zmiany sta-
tystyk zapadalności i umieralności 
na choroby nowotworowe w Pol-
sce, wspierając tym samym Naro-
dowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Program wnosi 
nową jakość do polskiej ochrony i 
promocji zdrowia, w sposób natu-
ralny wykorzystując potencjał mło-
dego pokolenia – m.in. siłę per-
swazji, niekonwencjonalny sposób 
myślenia czy potrzebę aktywnego 
współtworzenia otaczającej rze-
czywistości. Program, realizowany 
równolegle do roku szkolnego, ma 
charakter cykliczny. Tegoroczna, 
piąta jubileuszowa edycja była po-
święcona nowotworowi jelita gru-
bego.

Według najbardziej aktual-
nych danych z Krajowego Reje-
stru Nowotworów w Polsce u obu 
płci odnotowano łącznie ponad 14 
600 zachorowań na nowotwory zło-
śliwe jelita grubego i ponad 10 400 
spowodowanych przez nie zgonów. 
Jeśli weźmie się pod uwagę, że po-
pulacyjne rejestry nowotworowe 
zaniżają zwykle liczbę zachorowań 
i zgonów o około 20%, rzeczywi-

Uczniowie z ZSO w Bielawie na Gali Finałowej w Warszawie
ste liczby mogą okazać się jeszcze 
wyższe. Jednak nawet z danych 
wynika, że w Polsce co 40 minut 
wykrywa się kolejny przypadek 
raka jelita grubego, a mniej więcej 
co godzinę jedna osoba umiera z 
powodu tego nowotworu.

Zapadalność na nowotwory 
złośliwe jelita grubego i spowodo-
wana przez nie umieralność stale 
rośnie. Obecnie Polska znajduje 
się wśród krajów o średniej zapa-
dalności. Jeśli jednak utrzymają się 
obecne trendy, wkrótce wejdziemy 
do grupy państw o wysokiej zapa-
dalności. Należą do nich głównie 
państwa rozwinięte: na świecie – 
Stany Zjednoczone i Kanada, a w 
Europie – Czechy, Słowacja, Wę-
gry i Niemcy.

Dla państw rozwiniętych cha-
rakterystyczna jest stosunkowo niska 
umieralność z powodu nowotworów 
jelita grubego. W Polsce jednak pra-
widłowość ta nie znajduje potwierdze-
nia. Analiza wskaźników śmiertelno-
ści (liczby zgonów spowodowanych 
dana chorobową podzielonej przez 
liczbę zachorowań) wskazuje, że w 
naszym kraju z powodu raka jelita 
grubego umiera około 71 % chorych 
na ten nowotwór. Potwierdzają to wy-
niki badania EUROCARE-3, porów-
nującego odsetki przeżyć 5-letnich 
pacjentów z nowotworami złośliwymi 
jelita grubego. Polska z wartościami 
26-28% zajmuje w tych klasyfika-
cjach jedną z ostatnich pozycji. Tym-
czasem w przodujących krajach eu-
ropejskich odsetki przeżyć 5-letnich 
sięgają ponad 50%.

Zespół ZSO MHNRV

16 czerwca w Gimnazjum 
nr 1 odbył się I Festyn Gimnazjal-
ny. Uczniowie, rodzice, pracownicy 
szkoły i lokalna społeczność zna-
komicie bawili się na boisku szkoły 
i korzystali z licznych atrakcji, które 
zostały dla nich przygotowane tak, 
by każdy mógł znaleźć coś intere-
sującego dla siebie. 

Festyn rozpoczął się o godzi-
nie 1300. Na scenie głównej można 
było podziwiać występy uczniów, 
którzy zabawiali wszystkich ske-
czami, piosenkami, grą na instru-
mentach. Tu również odbywały się 
konkursy m.in. konkurs piosenki, 
quiz footballowy oraz pokaz pierw-
szej pomocy. Licznie przybyłym 
gościom oraz ich pociechom naj-
bardziej przypadł do gustu skle-
pik z niespodziankami, w którym 
mogli wybrać fantastyczne nagro-
dy ufundowane przez naszych hoj-
nych sponsorów. Dzieciom podo-
bało się malowanie twarzy, chętnie 

brały udział w konkursie plastycz-
nym oraz grach wideo, które miały 
miejsce w budynku szkoły. Zaintere-
sował je pokaz chemiczny prezen-
towany przez uczniów naszego gim-
nazjum. W programie nie zabrakło 
również konkurencji sprawnościo-
wych. Były rzutki, strzały na bram-
kę do celu, zawody sportowe na we-
soło oraz mecz piłki nożnej rodzice 
kontra dzieci, który zakończył się 
wielką wygraną pociech. Uczestni-
cy wszystkich konkurencji otrzyma-
li atrakcyjne nagrody. Chętni mogli 
zmierzyć sobie ciśnienie i obejrzeć 
pokaz ratownictwa medycznego. 
Naszą imprezę uświetnił gościn-
ny występ cheerleaderek i woka-
listek z ZSO w Bielawie. Dla gości 
przygotowaliśmy wiele smakołyków: 
kiełbaski z grilla, pajdę chleba ze 
smalcem i pysznym ogóreczkiem, 
smaczne ciasta oraz gofry z dodat-
kami, kawę, herbatę i zimne napo-
je. Festynowi towarzyszyła nie ty-
lko wesoła atmosfera, ale również 
wspaniała, słoneczna pogoda. 

Dzięki życzliwości i ofiarności 
sponsorów, rodziców oraz 
zaangażowaniu uczniów, nauc-
zycieli i pracowników szkoły uc-
zestnicy festynu spędzili so-
botnie popołudnie w wesołej i 
przyjaznej atmosferze. Serdecznie 
dziękujemy i do zobaczenia za rok.

FESTYN W GIMNAZJUM NR 1 W BIELAWIE

Uczennica Gimnazjum nr 1 
Urszula Wojnar otrzymała wyróż-
nienie w Międzynarodowym Kon-
kursie Twórczości Literackiej Dzie-
ci i  Młodzieży Gimnazjalnej. Ideą 
konkursu jest „podkreślenie zna-
czenia wypowiedzi literackiej, prze-
kazywanie ważnej prawdy, sza-
cunku dla wielkości słowa - tak 
potrzebnego w świecie sloganów, 
świecie uciekającym przed  praw-
dziwą rozmową, wymianą myśli, 
bliskością” W składzie jury konkur-
su znaleźli się pisarze i literaturo-
znawcy, a przewodniczącą była 
sama Wanda Chotomska. O tym, 
jak duży jest sukces bielawskiej 
gimnazjalistki może świadczyć licz-
ba nadesłanych prac. Było to po-
nad 10.000 zestawów tekstów z 
Polski oraz wierszy nadesłanych 
przez młodzież polonijną z USA i 
Niemiec. Wiersz Uli ukazał się w 
książce „Potrzebuję czułości świa-

Sukces Urszuli Wojnar

ta”. Urszula Wojnar jest absol-
wentką SP 7. W gimnazjum opieką 
artystyczną otoczyła uczennicę po-
lonistka Małgorzata Siewiera.

31 maja w Zespole Szkół w 
Bielawie odbyła się trzecia edycja 
powiatowego konkursu historycz-
no-literackiego „Powstania naro-
dowe w literaturze, historii i sztu-
ce XVIII-XIX wieku”. Konkursowe 
zmagania składały się z dwóch eta-
pów: pierwszym był test wiedzy, 
drugim natomiast przedstawienie 
prezentacji związanej z tematem. 

Uczniom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Bolesława 
Chrobrego udało się obsadzić aż 
cztery z dwunastu nagrodzonych 
miejsc – wśród licealistów najwięk-
szą wiedzą wykazał się Grzegorz 

Bagiński z klasy II a, tuż za nim 
uplasowała się Krystyna Podłęc-
ka z tej samej klasy. Wśród gimna-
zjalistów natomiast drugie miejsce 
zdobył Radosław Pohl z III a. Jury 
nagrodziło także prezentację Mate-
usza Olbrychta, ucznia klasy I a li-
ceum – uplasował się on na drugiej 
pozycji.

Jak zastrzegli sami organiza-
torzy, pytania wcale nie był łatwe, 
więc tym bardziej gratulujemy lau-
reatom konkursu i życzymy dal-
szych sukcesów.

Klaudia Rokoszna

Wielki sukces uczniów Chrobrego!

Gimnazjum nr 1, szczególnie  
w Roku Szkoły z Pasją pokazuje, 
że  szkoła to nie tylko lekcje. Szko-
ła umożliwia również prowadzenie 
ciekawych działań pozalekcyjnych, 
dzięki którym młodzież uczy się 
zaangażowania, współpracy  oraz  
rozwija swoje pasje i talenty. 

W ramach projektu „Pasja, 
szansą na ciekawe życie” zorga-
nizowano spotkanie z panem Bar-
toszem Kobą, który wspinał się w 
takich górach jak Himalaje. Celem 
projektu było odnalezienie w oto-

czeniu ludzi, którzy oprócz codzien-
nych zajęć, znajdują czas i chęci, 
by realizować marzenia. Ucznio-
wie z zainteresowaniem obejrzeli 
sprzęt do wspinaczki, zdjęcia oraz 
uważnie słuchali ciekawostek doty-
czących dalekich wypraw górskich. 
Spotkanie miało zachęcić uczniów 
do rozwijania swoich własnych za-
interesowań. 

Projekt pod kierunkiem p. 
Małgorzaty Siewiery realizowali 
uczniowie: Tomasz Bryliński, Łu-
kasz Skręty i Adrian Kruk.

„Pasja, szansą na ciekawe życie”

Informator Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom naszych mieszkańców, wydaliśmy 
broszurę informacyjną mającą na celu 
pomoc w poruszaniu się w gąszczu ad-
ministracyjnych przepisów związanych z 
mieszkalnictwem. Zawarliśmy w niej m.in. 
informację kim jesteśmy, czym zarządzamy. 
Poza tym informujemy o tym, co to takiego 
wspólnota mieszkaniowa czy gospodar-
ka lokalowa. Można się też dowiedzieć jak 
otrzymać dodatek mieszkaniowy, czy po-
życzkę przeznaczoną na pokrycie kosztów 
remontu. Przedstawiliśmy jak funkcjonuje i 
co to takiego BIG InfoMonitor i wiele innych 
cennych dla Państwa informacji. Mamy na-
dzieję, iż przygotowany przez nas materiał 
będzie wykorzystywany na co dzień.

Aktualnie Informator MZBM 2012  jest 
dostępny w formie papierowej w sekretariacie 
Spółki, przy ul. 3 Maja 48 lub w wersji elek-
tronicznej na stronie: www.mzbmbielawa.eu



5

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie już po raz czwarty  zorganizowa-
ła  cykl  konkursów  dla potteromaniaków,  tj. dla fa-
nów  książek o Harrym Potterze. Tegoroczna edycja 
miała zasięg powiatowy i wzięło w niej udział ponad 
300 uczniów. Honorowy patronat nad konkursami tra-
dycyjnie objęli: pani Maria-Beata Osiewała - dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie 
oraz pan Dariusz Spychalski - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi  w Bielawie. 
Fani sagi J. K. Rowling zmagali się w następujących 
konkursach: literackim, multimedialnym, plastycznych, 
czytelniczym. W ramach konkursów plastycznych 
przedłożono piękne, wykonane różnorodnymi techni-
kami, prace w kategoriach rysunek, makieta, których 
tematem przewodnim był niezwykły świat przyrody w 
książkach o Harrym Potterze. Ten sam temat podję-
li autorzy wspaniałych prezentacji multimedialnych, 
ujawniając poprzez te prezentacje swoją ponadprogra-
mową wiedzę, swoje szczególne umiejętności w za-
kresie technologii informatycznej. Uwagę komisji kon-
kursowych zwróciły prace literackie. Ich poziom w tym 
roku był naprawdę bardzo wysoki. Dzieci redagowa-
ły „Opowiadanie fantastyczne z udziałem bohaterów 
książek o Harrym Potterze”.

Największym, najtrudniejszym wyzwaniem był 
jednak udział w konkursie czytelniczym. Konkurs ten 
przebiegał dwuetapowo, dotyczył wszystkich siedmiu 
wydanych tomów serii. W I etapie uczestnicy rozwią-
zywali trudny test. Zwycięzcami tej części konkursu 
zostały cztery czteroosobowe drużyny ze szkół powia-
tu dzierżoniowskiego, które uzyskały największą licz-
bę punktów. Te drużyny zostały zakwalifikowane do II 
etapu - do Wielkiego Turnieju Magicznego o Puchar 
Domów oraz Tytuł Najlepszego Ucznia Hogwartu, któ-
ry odbył się 14 maja w Szkole Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie. Czteroosobowe 
drużyny, którym towarzyszyły liczne grupy wsparcia, 
między innymi: odpowiadały na pytania, rozwiązywały 
kalambury i hasła, odgadywały zagadki słowne, roz-
poznawały zioła, eliksiry, miejsca, postaci i zdarzenia, 
wyjaśniały oraz przeliterowywały trudne pojęcia, na-
zwy. Poziom przygotowania  każdej z drużyn okazał 
się bardzo wysoki, dlatego też ostatecznie o  końco-
wym wyniku zdecydowały niewielkie różnice w punk-
tacji.

Tego dnia wszystkich obowiązywały stroje, re-
kwizyty zgodne z modą panującą w Hogwarcie. W pro-
gramie uroczystości finałowej, oprócz finałowego poje-
dynku, atrakcjami były: przedstawienie „W Hogwarcie” 
oraz występ wokalny „Czary Mary” w wykonaniu szkol-
nego teatrzyku Dzieci Serca, prezentacja multimedial-
na, galeria prac plastycznych i literackich, gala uhono-
rowania laureatów, osób wyróżnionych we wszystkich 
konkursach.

W miłej, przyjacielskiej atmosferze, w warun-
kach zabawowych i jednocześnie edukacyjnych, na 
tle pięknej scenografii zintegrowali się uczniowie, na-
uczyciele, rodzice wielu szkół. Wspólnie przeżyli oni 
językowo- kulturalną przygodę, radość tworzenia oraz 
jednoczenia się we wspólnym działaniu, wymienili się 
wiedzą, doświadczeniem. 

A oto wykaz nagrodzonych, wyróżnionych 
uczestników konkursów:

„W świecie książek o Harrym Potterze”- Powiato-
wy Konkurs Czytelniczy dla Fanów Sagi J. K. Rowling

I miejce, Puchar Domów: Daniel Mićków, An-
gela Wisłocka, Milena Kocik, Jakub Pazdan - Szkoła 
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Biela-
wa II miejsce: Andrzej Węgiel, Zofia Świtalska, Olaf 
Olejnik, Kacper Markowicz - Szkoła Podstawowa nr 
9, Dzierżoniów III miejsce: . Marta Lewandowska, 
Oliwia Myszka, Piotr Witkowski Paulina Berlińska- 
Szkoła Podstawowa nr 1, Pieszyce

IV miejsce: Julia Oleksiak, Michał Błasiak, 
Maria Jaworska, Piotr Marchewka- Szkoła Podsta-
wowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa

I miejce i tytuł „Najlepszy Uczeń Hogwartu”: 
Zofia Świtalska, Szkoła Podstawowa nr 9, Dzierżoniów

Powiatowy Konkurs Multimedialny p/h: 
„Świat przyrody w książkach o Harrym Potterze”
I miejsce- Monika Olejnik, ESP nr 7, Bielawa
II miejsce- Katarzyna Prokop, SP nr 10 z Od-

działami Sportowymi, Bielawa
III miejsce- praca zbiorowa- Alicja Marchewka, 

Piotr Marchewka, Zuzanna Mika, Michał Błasiak,  
SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa

Wyróżnienia I stopnia:
Natalia Zygmunt- ESP nr 7, Bielawa
Roksana Targońska- ESP nr 7, Bielawa
Bartosz Dobroś- ESP nr 7, Bielawa
Natalia Krupiarz- Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Ostroszowicach

Piotr Hamerlik - SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa
Wyróżnienia:
Piotr Bronowicki- SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa
Jakub Gucwa- SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Bielawa
Weronika Wolf i Wiktoria Hałaczkiewicz- ESP nr 7, Bielawa
Natalia Kuśnierz i Katarzyna Brylińska- ESP nr 7, Bielawa 
Michał Borut- ESP nr 7, Bielawa
Maciej Orawiec- ESP nr 7, Bielawa
Alicja Obuch i Małgorzata Siwiec- ESP nr 7, Bielawa
Aleksandra Jurcewicz, Magdalena Rumin- SP nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi, Bielawa
Powiatowy Konkurs Literacki „Opowiadanie fantastycz-
ne z udziałem bohaterów książek o Harrym Potterze”
I miejsce-  Julia Garkowska, ESP nr 7 w Bielawie
II miejsce- Jakub Orda, SP nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie
III miejsce- Kamila Rochna, SP nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie

Wyróżnienia I stopnia (6)- Wojciech Kędziak, SP 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Piotr Mar-
chewka, SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie, Damian Zbozień, ESP nr 7 w Bielawie, Monika 
Olejnik, ESP nr 7 w Bielawie, Krzysztof Kądziołka, 
Szkoła Podstawowa nr  5   w Dzierżoniowie , Kamila 
Stolarczyk, Szkoła Podstawowa nr  5   w Dzierżoniowie

Wyróżnienia (7)- Sandra Nikoniuk, SP nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi 

w Bielawie, Julia Zięba, ESP nr 7 w Bielawie, 
Sara Łebek, Szkoła Podstawowa nr  5  w  Dzierżo-
niowie,  Przemysław Borecko, ESP nr 7 w Bielawie, 
Martyna Płatek, Szkoła Podstawowa nr  5  w  Dzier-
żoniowie, Angela Wisłocka, SP nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie, Jakub Pazdan, SP nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie   

Powiatowy Konkurs Plastyczny p/h: „Świat przy-
rody w książkach o Harrym Potterze”
KATEGORIA MAKIETA
I miejsce: Zuzanna Sozańska, SP nr 10 z Oddz. Spor-
towymi, Bielawa
II miejsce: Anna Pach, SP nr 10 z Oddz. Sportowymi, Bielawa
III miejsce: Piotr Marchewka, SP nr 10 z Oddz. Spor-
towymi, Bielawa
Wyróżnienia I stopnia:
1. Aleksandra Jakubowska, SP nr 10 z Oddz. Spor-
towymi, Bielawa
2. Kamila Rochna, SP nr 10 z Oddz. Sportowymi, Bielawa
KATEGORIA RYSUNEK
I miejsce: Paulina Żukowska, SP nr 4 z Oddz. Inte-
gracyjnymi, Bielawa
II miejsce: Maja Szczepaniak, SP nr 10 z Oddz. Spor-
towymi, Bielawa
III miejsce: Weronika Głód, SP nr 4 z Oddz. Integra-
cyjnymi, Bielawa
Wyróżnienia I stopnia:
1. Mateusz Kubiak, SP nr 4 z Oddz. Integracyjnymi, Bielawa
2. Zuzanna Mika, SP nr 10 z Oddz. Sportowymi, Bielawa
3. Agnieszka Głód, SP nr 4 z Oddz. Integracyjnymi, Bielawa
Wyróżnienia: 
1. Klaudia Winkowska, SP nr 4 z Oddz. Integracyjny-
mi, Bielawa
2. Amelia Szczepaniak, SP nr 10 z Oddz. Sportowy-
mi, Bielawa

Inspirowane powieściami o Harrym Potterze 
konkursy, turnieje oraz spektakle  w swojej formule, 
w proponowanych kontekstach stanowią naszą pro-
pozycję na ucieczkę od rutyny, na połączenie nauki 
z zabawą, na odkrycie dodatkowych korzyści, przy-
jemności z czytania. Przede wszystkim chodzi jed-
nak o to, aby wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom 
czytelniczym dzieci i młodzieży, wskazać uczniom 
alternatywny, korzystny sposób spędzania czasu. 
Lepiej zainteresować młodego człowieka książką, 
niż pozwolić mu na spędzanie wielu godzin przed 
ekranem komputera i mordowanie cyfrowych wro-
gów.

  Jadwiga Mariolla Jonas
              zdjęcia: Mariusz Tyrcha

Baśnie są bardziej niż prawdziwe, nie dlatego,
iż mówią nam, że istnieją smoki,
ale że uświadamiają , iż smoki można pokonać.
Gilbert Keith Chesterton

POTTEROMANIACY
W BIELAWSKIEJ DZIESIĄTCE

W dniu 30 maja, na zaprosze-
nie pracowników OPS-u w Biela-
wie, uczniowie kl. IIa Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr7 udali się 
do Leśnego Dworku na spotkanie 
z przygodą. 

Tematem imprezy poszukiwa-
nie skarbów. Organizatorzy czekali 
na gości w strojach piratów, co było 
nie lada niespodzianką. Po chwili 
wszyscy przybyli również zamienili 
się w piratów. Zostali pomalowani, 
na oko założono im opaski, dokle-
jono wąsy, założono chustki na gło-
wę. Tak ucharakteryzowani rozpo-
częli zabawę. Poznali zasady gry, 
dowiedzieli się, że ich zadaniem 
będzie znalezienie skarbu ukrytego 
na „wyspie”. Posłużyć im miała do 
tego mapa, którą musieli zdobyć, 
odgadując zagadki lub wykonując 
jakieś zadanie. Gdy ten etap gry już 

Majówka 2012r.
zaliczyli, mali piraci udali się na po-
szukiwanie skarbu. Gorliwie poszu-
kiwali ukrytego łupu wśród zarośli 
i skał, doskonale się przy tym ba-
wiąc. Po godzinie ujrzeli skrzynię, 
w której, jak się  okazało, znajdował 
się prawdziwy „skarb”- czekolado-
we monety i lizaki.

Po trudach poszukiwań wszy-
scy zasiedli przy ognisku, gdzie 
wspólnie piekli kiełbaski, słuchali 
opowieści o piratach i opowiadali o 
wrażeniach z imprezy. 

Wszyscy uczestnicy majówki 
otrzymali Dyplom Super Pirata w 
nagrodę. 

Dziękujemy za zorganizowanie 
nam wspaniałej imprezy, mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku również przeży-
jemy razem wspaniałą przygodę.

Uczniowie kl. IIa ESP7
z wychowawcą Urszulą Spring

5 czerwca odbyły się kolejne za-
jęcia z cyklu „Nauka poprzez zabawę”. 
Tym razem Lech Tkaczyk - autor bajek 
muzycznych i słuchowisk edukacyj-
nych dla dzieci, prezes Wydawnictwa 
Astrum, przybliżył przedszkolakom z 
Niepublicznego Przedszkola Montes-
sori i Ekologicznego Przedszkola Nie-
publicznego zawód policjanta. 

Na spotkanie autorskie przy-
szedł prawdziwy policjant w galowym 
mundurze, sierżant sztabowy Konrad 
Masłoń. Ciekawie opowiadał przed-
szkolakom o swojej pracy, uczulił je na 
zagrożenia mogące płynąć ze strony 
nieznanych osób oraz utrwalił w ich pa-
mięci policyjny numer 997 i wytłuma-
czył, kiedy należy dzwonić na policję. 

W trakcie spotkania nasz 
specjalny gość zadawał „Misiom” i 
„Wędrowniczkom” pytania, na któ-
re przedszkolaki udzielały prawidło-
wych odpowiedzi. Za aktywność i 
grzeczne zachowanie policjant po-
częstował je lizakami. Natomiast au-
tor Lech Tkaczyk przedstawił dzie-
ciom napisaną przez siebie bajeczkę 
z serii „Poznajemy zawody” pt. Poli-
cjant. Jak sam powiedział: „została 
ona napisana z myślą o ciekawych 
świata i kochających przygody ma-
luchach”. Podczas zapoznawania 

ich z treścią książeczki, pokazywał 
piękne kolorowe ilustracje, które 
dzieciom bardzo się spodobały. Au-
tor tak ciekawie opowiadał o książce, 
że przedszkolaki zapragnęły mieć ją 
na własność. Na zakończenie Lech 
Tkaczyk zachęcił dzieci do tańca w 
rytm piosenki własnego autorstwa ze 
słuchowiska edukacyjnego pt. Pan 
policjant. Dzieci zrobiły to z wielką  
radością, przy czym śmiechu było co 
niemiara.

Tradycyjnie maluchy zrobiły 
sobie pamiątkowe zdjęcia z pisa-
rzem oraz ustawiły się w długą ko-
lejkę po jego autograf. 

Przedszkolaki były bardzo 
zadowolone ze spotkania z zapro-
szonymi do biblioteki gośćmi: baj-
kopisarzem Lechem Tkaczykiem i 
policjantem Konradem Masłoniem. 
W podziękowaniu  zaśpiewały im pio-
senkę o ruchu drogowym zatytułowa-
ną Indiańskim krokiem oraz powie-
działy wierszyk pt. Na skrzyżowaniu.

Dzieci wracały do przedszko-
la w wesołym nastroju, a nauczy-
cielki Elżbieta Rybaczuk i Krysty-
na Bednarczyk żałowały, że to już 
ostatnie spotkanie z cyklu „Nauka 
poprzez zabawę”.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna 

Spotkanie z policjantem
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NAZWA KONKURSU MIEJSCE LAUREACI

XXI Międzynarodowy Konkurs Kangur Ma-
tematyczny wyróżnienie

Maja Czapla 2b
Marek Mroczkowski 2c
Weronika  Bobula 2b
Andrzej Plaszczyk 3b
Daniel Pieszczoch 3b
Martyna Wróbel 5a
Piotr Olejnik 5a

Ogólnopolska olimpiada z języka polskiego 
Olimpus 

VII
IX

Karolina Czapla 5a
Piotr Olejnik 5a

Ogólnopolska olimpiada z języka angielskie-
go Olimpus

V
I
I
V
VII
IX
IX

Stella Derdowska 4a
Aleksandra Jurewicz 5b
Martyna Wróbel 5a
Karolina Czapla 5a
Mateusz Czarnacki 5c
Magdalena Rumin 5b
Dominika Małecka 6a

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – 
Planeta 

bardzo wy-
soki wynik Wojciech Suchecki 6a

Ogólnopolska olimpiada z matematyki Olim-
pus VIII Karolina Czapla 5a
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SAW 
SEZAM VI Andrzej Plaszczyk 3b
Regionalny konkurs matematyczny „Łami-
główki mądrej główki” I Andrzej Plaszczyk 3b

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach UE I
Natalia Sawa 6a
Karolina Czapla 5a
Martyna Wróbel 5a

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyro-
da bogata w kolory” (w ramach Prezentacji 
Oświatowych)

II Antoni Kotasek 4a

Powiatowy Ekologiczny Konkurs Turystyczno 
– Krajoznawczy  „Wiosna w Górach Sowich” wyróżnienie Wiktor Wiśniewski 4a
Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas III 
„ Z ortografią za pan brat” wyróżnienie Andrzej Plaszczyk 3b
Powiatowy Konkurs Literacki dla Fanów 
Książek o Harrym Potterze wyróżnienie Angela Wisłocka 6a

Jakub Pazdan
Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Fanów 
Sagi 
J. K. Rowling – „W świecie książek o Harrym 
Potterze” 

nagroda 
główna

Angela Wisłocka 6a
Milena Kocik 6a
Daniel Mićków 6a
Jakub Pazdan 4a

Powiatowy Konkurs Plastyczny p/h „Świat 
przyrody w książkach o Harrym Potterze” 
(kategoria rysunek)

I Paulina Zukowska 3b

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla 
klas V – VI 
 – Let’s speak English

II (drużyno-
wo)

IV (indyw.)
VI (indyw.)

Natalia Sawa  6a
Karolina Czapla 5a
Aleksandra Jurewicz 5b
Natalia Sawa 6a
Karolina Czapla 5a

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
klas III 
„I know english”

wyróżnienie Andrzej Plaszczyk 3b

Miejski Konkurs Plastyczny „Bielawa moje 
miasto”

II
III

Julia Cios 3b
Jakub Hendzel 3b

Miejski Konkurs Ortograficzny klas III II Andrzej Plaszczyk 3b
Gminny Konkurs Recytatorski PEGAZIK II Angela Wisłocka 6a
Konkurs Literacki o Statuetkę Sowy nagroda 

główna Karol Strej 5c
Międzyszkolny Konkurs „Odkrywca Skarbów 
Bielawy” I Wojciech Suchecki
Międzyszkolny Konkurs „Odkrywca Uroków 
Bielawy” II Karolina Czapla
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej I Natalia Minkina 2b

Jesteśmy dumni z dokonań naszych uczniów!
Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień. (James Madison)

Jesteśmy szkołą posiadają-
cą certyfikaty: Szkoła bez prze-
mocy, Szkoła Odkrywców Talen-
tów, Szkoła z klasą, Towarzystwa 
Dysleksji Ortografitti. W tym roku 
szkolnym Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej nadało szkole ty-
tuł SZKOŁA PRZYJAZNA DLA 
SZEŚCIOLATKA. Otrzymaliśmy 
również podziękowanie i dyplom 
za udział w europejskim projekcie 
edukacyjno – ekologicznym EU-
RONET 50/50. 

NAZWA KONKURSU MIEJ-
SCE

LAUREACI

Finał Dolnośląski – Czwórbój Lekkoatletyczny 
Dziewcząt

XII Justyna Rak 6b
Julia Bąkowska 6a
Martyna Wróbel 5a
Magdalena Rumin 5b
Weronika Podgórska 5 c
Weronika Stawiarska 6c
Aleksandra Antończak 5a

Finał Strefy Wałbrzyskiej Czwórbój Lekkoatle-
tyczny Dziewcząt

II Justyna Rak 6b
Julia Bąkowska 6a
Martyna Wróbel 5a
Magdalena Rumin 5b
Weronika Podgórska 5 c
Weronika Stawiarska 6c
Aleksandra Antończak 5a

Mistrzostwa Powiatu Trójek Siatkarskich 
Dziewcząt 

III drużynowo

Mistrzostwa Powiatu Dzierżoniowskiego w Mini 
Koszykówce Dziewcząt 

III drużynowo

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym -  
dziewczęta 

III drużynowo

Powiatowe Biegi Sztafetowe I drużynowo
Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt I drużynowo
Powiatowy Mityng Sprinterski II

II
II
II
III
I
I

Stella Derdowska 4a
Mateusz Mróz 4b
Magdalena Rumin 5b
Damian Jurkowski 5a
Martyna Wróbel 5a
Justyna Rak 6b
Mateusz Siwek 6a

Mistrzostwa Bielawy Dwójek Siatkarskich Dziewcząt III drużynowo
Mistrzostwa Bielawy Trójek Siatkarskich Dziewcząt II drużynowo
Mistrzostwa Bielawy Czwórek Siatkarskich Chłopców III drużynowo
Mistrzostwa Bielawy Czwórek Siatkarskich Dziewcząt III drużynowo
XX Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Piłki Ko-
szykowej Dziewcząt

I drużynowo

Miejski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej II drużynowo
Miejski Turniej Piłki Nożnej klas I – II II drużynowo
Miejski Turniej Piłki Nożnej klas III II drużynowo
Otwarte Halowe Zawody w Skoku Wzwyż 
Dziewcząt

Otwarte Halowe Zawody w Skoku Wzwyż 
Chłopców

I
III
III
II
II
II

Justyna Rak 6b
Julia Bąkowska 6a
Martyna Wróbel 5a
Eryk Asatryan 6b
Jakub Uglik 5a
Mateusz Siwek 6a

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas Pierw-
szych w Pływaniu (kategoria – klasyfikacja drużynowa)

II drużyna

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas Pierw-
szych w Pływaniu (kategoria – klasyfikacja indywidualna)

III
V
VI

Tomasz Ratyna 1b
Nikola Markowska 1b
Dominika Wiaderna 1b

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas Dru-
gich w Pływaniu (kategoria – klasyfikacja drużynowa)

II drużyna

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas Dru-
gich w Pływaniu (kategoria – klasyfikacja indywidualna)

I Wojciech Mozolewski 2a

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas 
Trzecich w Pływaniu

II drużyna 

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas 
Trzecich w Pływaniu (kategoria – klasyfikacja 
indywidualna)

I i II
II i III
III
II
III
III

Patrycja Mroczkowska 3c
Jakub Hendzel 3b
Julia Cios 3b
Anna Sienkiewicz  3a
Justyna Sienkiewicz 3a
Kacper Kormos 3a

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas 
Cztery-Sześć w Pływaniu (kategoria - klasyfi-
kacja drużynowa)

II drużyna

Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych Klas  
Cztery-Sześć w Pływaniu (kategoria - klasyfi-
kacja indywidualna)

I i I
I
II i II
I i I
II
III
I i II

Damian Drzyzga 4a
Antoni Kotasek 4a
Stella Derdowska 4a
Jakub Bielski 5a
Michał Kędziak 5c
Zofia Makowska 5b
Michał Mroczkowski 6b

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie w roku szkol-
nym 2011/12 mogą pochwalić 
się wspaniałymi wynikami osią-
ganymi w olimpiadach, konkur-
sach i turniejach. Jesteśmy dum-
ni z ich sukcesów. W dążeniu 
do celu musieli się wykazać nie 
tylko wiedzą i umiejętnościami 
z różnych dziedzin, ale również 
determinacji i wolą walki, któ-
rych im nie brakowało. Wspierani 
przez nauczycieli, sprawdzali się 
w konkursach przedmiotowych, 
literackich, artystycznych i spor-
towych. 

To właśnie hasło rozpoczyna-
ło IV edycję bielawskiej gry tereno-
wej „Poszukiwacze Złotego Pazu-
ra”. Start tradycyjnie na stoku góry 
Parkowej (Krasnoludków). Pojawiło 
się na nim 7 z 9-ciu zgłoszonych 
drużyn. Ekipa tym razem miesza-
na, bo wśród startujących dzierżo-
niowianie, przedstawiciele Tygo-
dnika Dzierżoniowskiego. Dorośli, 
młodzież, dzieci, rodziny. 

 Stawka duża, nagroda 
główna 600 zł (300zł za II i 150 zł 
za III miejsce) emocje, napięcie, 
ale też sporo humoru i sympatycz-
nego nastroju. Zasady dość proste, 
rozszyfrować wskazówkę dotrzeć 
do opisanego miejsca, tam wyko-
nać zadanie, aby dostać następ-
ną wskazówkę itd. Na mecie trzy 
skrzynki, na każdej ciąg cyfr i tyl-
ko jeden jest prawidłowy. Trzeba 
też wiedzieć co te cyfry oznaczają. 

Ostanie pytania i odpowiedzi, ko-
perty rozdane i ruszyli. 

 Kilka drużyn szybko odga-
dło, że trzeba udać się do placów-
ki muzealnej (Mućka ZE Urzędu 
Miasta), jednak kilka ekip błądziło 
prawie 50 minut. Tam zadanie, od-
naleźć wśród eksponatów rzeczy i 
fragmenty dokumentów. Kolejnymi 
etapami były: dawny dworzec ko-
lejowy przy ul. Sowiej, stawy PZW 
przy ul. Szewskiej, stara strzelnica 
obok wzgórza pojednania, „Dwór 
Pruski” czyli budynek przy ul. Pia-
stowskiej 2, magazyny na terenie 
byłego BIELBAWU, a meta była w 
Pizzerii RABARABAR, gdzie cze-
kały szkatułki z symbolicznym „Zło-
tym pazurem” i poczęstunek dla 
strudzonych graczy. Natrudzili się 
bardzo, bo po drodze musieli lepić 
pociągi z plasteliny, wyławiać buty 
z wody, przeprowadzić kulki przez 

labirynt czy „utkać” płótno z wyko-
rzystaniem różnokolorowej taśmy. 
W sumie do przejścia było ok 15 
km, a niektóre drużyny, zapamię-
tane w poszukiwaniach, sporo tych 
kilometrów nadłożyły. 

I tak, jako pierwsza do szka-
tułek dotarła drużyna, pod wodzą 
Kamili Piechowicz, którą wspiera-
li mąż Wojciech i córka Wiktoria. 
Szybko złamali szyfr i odnaleźli 
„złotego pazura”. Tegoroczny szyfr 
nawiązywał do wydarzenia, które 
miało miejsce  15 lipca1603 roku. 
Opisane zostało przez Zachariasza 
Zapiussa w „Małej kronice Biela-
wy”, a dotyczyło wydarzenia, które 
wtenczas zaszokowało całą wieś. 
Otóż tego dnia nad Bielawę nad-
ciągnęła straszliwa burza. Zebrani 
w karczmie chłopi nic sobie z tego 
nie robili, tańczyli, pili i swawolili 
na całego. Zrządzeniem losu po-
tężny piorun trzasnął w gospodę z 
taką siłą, że pięciu chłopów zginęło 
na miejscu, a trzech innych ledwo 
odratowano. Znajomość daty tego 

wydarzenia dawała zwycięstwo.
Jako druga dotarła drużyna 

prowadzona przez ubiegłoroczne-
go zwycięzcę Roberta Rzeszótko, 
a na trzecim miejscu uplasowała 
się ekipa, której kapitanem był Sła-
womir Jurgowiak.

Gra ma już stałych sympa-
tyków, a kolejni zapowiadają swój 
udział w przyszłorocznej edycji.

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki pragnie podziękować Jadwi-
dze Stępień za pomoc w przygoto-
waniu merytorycznym, Panu Tade-

uszowi Kowalczykowi, Placówce 
Muzealnej w Bielawie, Polskiemu 
Związkowi Wędkarskiemu oddz. w 
Bielawie, bielawskiemu TKKF-owi 
oraz wszystkim młodym wolonta-
riuszom, którzy pomogli w realizacji 
gry, udostępnili swoje obiekty i po-
święcili czas, dzięki czemu wszyst-
ko przebiegło bezpiecznie i bez 
problemów.

Nagrody ufundowali: Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalne-
go i Towarzystwo Przyjaciół Bielawy. 

„Mućka ze Urzędu Miasta” 

PRZYCZYNĄ WIELKIEGO ZAGRYZANIA PAZURÓW

Aby wygrać w tych zawodach 
trzeba pokonać 300 schodów wa-
chlarzowych w wąskiej klatce scho-
dowej i zdobyć jedną z najwyższych 
wież kościelnych w Polsce. Mowa 
oczywiście o czwartym już Biegu 
po schodach wieży kościoła pw 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny.

Tegoroczna edycja imprezy 
odbędzie się 21 lipca, a jej start za-
planowano na godzinę 10.00. Orga-
nizatorzy spodziewają się ponad stu 
uczestników, którzy walczyć będą o 
medale i nagrody pieniężne. 

Z kolei dzień później czyli 22 
lipca o godzinie 11.00, wyruszy z 
placu Wolności Bieg masowy uli-
cami miasta. Trasa jest atestowa-
na i zostanie zamknięta dla ruchu 
samochodowego. Sportowcy będą 
mieli do pokonania 10 km, a najlep-
si otrzymają nagrody pieniężne. 

Na imprezy zaprasza Bur-
mistrz Miasta, a także Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. 

  Łukasz Masyk

Bieg po schodach 
na wieżę kościelną

Dawid Kuczyński nie zawiódł 
naszych oczekiwań i zdobył 

srebrny medal na olimpiadzie !

W dniach 2 czerwca w My-
ślenicach odbyły się FINAŁY XVIII 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 
MŁODZIEŻY W SPORTACH LET-
NICH - MOŁOPOLSKA 2012 W 
ZAPASACH STYL KLASYCZNY. 
Klub ZKS „BIELAWIANKA” Bielawa 
reprezentowali: Patryk Sieradzki, 
Wojciech Janecki, Dawid Kuczyń-
ski, Grzegorz Majkut.

Wywalczone miejsca: Da-
wid Kuczyński II miejsce i srebr-
ny medal - waga   54 kg, Wojciech 
Janecki VIII miejsce waga 54 kg, 
Grzegorz Majkut VII miejsce waga 
42 kg, Patryk Sieradzki XI miejsce 
waga 42 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka i Jacek Zamirski.

Niespodziewany sukces 
Grzegorza Majkuta - brązowy 

medal na olimpiadzie !
W dniu 29 czerwca w Gor-

licach odbyły się FINAŁY XVIII 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 
MŁODZIEŻY W SPORTACH LET-
NICH - MOŁOPOLSKA 2012 w ZA-
PASACH STYL WOLNY.

Klub ZKS „BIELAWIANKA” 
Bielawa reprezentował jako jedyny 
Grzegorz Majkut, który zdobywając 
brązowy medal, wywalczył prawo 
startu na Olimpiadzie. 

Trenerem i opiekunem za-
wodnika jest Jacek Zamirski. 
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Uczenie metodą projektów 
weszło na stałe do działań dydak-
tyczno - wychowawczych naszej 
szkoły. Pragnę nadmienić, iż jest 
to metoda, gdzie podjęty temat re-
alizuje się na przestrzeni dłuższe-
go czasu ujmując go w różnych 
aspektach: z punktu widzenia ma-
tematycznego, polonistycznego, 
przyrodniczego, historycznego, 
plastycznego itd.  Takie działania 
niosą w sobie ważny ładunek wy-
chowawczy i wspierają wszech-
stronny rozwój ucznia, gdyż uczą 
go aktywności,  kreatywnego my-
ślenia, samodzielnego  podejmo-
wane decyzji, samooceny; wzmac-
niają poczucie własnej wartości. 
Uczniowie uczą się też, co bardzo 
ważne, właściwego planowania 
pracy i współdziałania w grupach 
zadaniowych.  

W bieżącym roku szkolnym 
realizowaliśmy projekt pod nazwą 
Uczymy się pomagać innym. To 
duży projekt, skierowany głównie 
na kształtowanie postaw prospo-
łecznych i proekologicznych, w któ-
rym zadania rozpisane zostały na 
cały  niemal rok. Za nami wspa-
niały jego finał, który z udziałem 
gości w osobach Burmistrza Mia-
sta Bielawa – Ryszarda Dźwinie-
la i Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bielawy -  Leszka Stróżyka 
odbył się 23 maja br. w bielawskim 
MOKiS-ie.  Finał, a więc czas na 
podsumowania: jakie przyniósł ko-
rzyści, co nowego wniósł do życia 
uczniów, nauczycieli, rodziców. Bo 
projekt ten angażował całą spo-
łeczność szkolną, a nawet społecz-
ność lokalną. 

Hasło „wolontariat” nie jest 
obce naszym uczniom, gdyż od 
dawna uczestniczymy jako szko-
ła w szeregu akcji charytatywnych. 
Projekt „Uczymy się pomagać in-
nym” łączył nasze dotychczaso-
we działania z nowymi, ważnymi 
przedsięwzięciami, które w sposób 
szczególny otwierały uczniów na 
drugiego człowieka, wnosiły poczu-
cie odpowiedzialności za środowi-
sko naturalne, pokazywały kierun-
ki i możliwości działań  w zakresie 
dobroczynności. Chcieliśmy w ten 
sposób  zmotywować uczniów do 
jeszcze szerszego udziału w nie-
sieniu pomocy innym, by realizując 
projekt odkryli w sobie nowe war-
tości i w pełni doświadczyli satys-
fakcji płynącej z bezinteresownego 
pomagania innym.    

Tak więc na lekcjach przedmio-
towych i godzinach wychowawczych 
dzieci poznawały problemy globalne 
i rodzime, zapoznawały się z działal-
nością  polskich i międzynarodowych 
organizacji charytatywnych, szukały 
sposobów na to,  jak najefektywniej 
nieść pomoc potrzebującym. Odby-
ło się wiele ciekawych i pouczają-
cych  spotkań: z dziećmi z ośrod-
ków szkolno-wychowawczych, z 
przedszkolakami, z ludźmi starszy-
mi czy niepełnosprawnymi. Byliśmy 
gośćmi Domu Opieki Społecznej, 
Domu Pogodnej Jesieni, Związku 
Emerytów i Rencistów. Zaprasza-
liśmy interesujących ludzi, którzy 
poszerzali wiedzę naszych uczniów i 
motywowali ich do niesienia pomocy 
na rzecz potrzebujących. Gościliśmy 
u nas podróżnika i wolontariuszki 
z Salezjańskiego Ośrodka Misyj-

nego. Uczestniczyliśmy w szeregu 
ogólnopolskich akcjach charytatyw-
nych, takich jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy,  Góra Gro-
sza, Nakrętka, Zeszyt, Mikołaj czy 
w akcji  Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia. Po raz pierwszy na 
tak szeroką skalę włączyliśmy się w 
akcję Pola Nadziei na rzecz Wro-
cławskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Wspólnie  z Bielawskim Oddzia-
łem Caritas przygotowywaliśmy 
Wigilię dla samotnych, a członko-
wie Koła Misyjnego kwestowali na 
rzecz dzieci  z Sudanu. Jako szko-
ła zrzeszona w Klubie Szkół Unicef 
wzięliśmy udział w dużej międzyna-
rodowej akcji szycia szmacianych la-
leczek. Akcja ta o nazwie Wszystkie 
Kolory Świata, wywołała ogromne 
poruszenie wśród naszych uczniów, 
czego efektem były przepiękne lal-
ki często  uszyte przy współudziale 
mamy, babci czy cioci. Laleczki roz-
prowadzaliśmy wśród licznie przy-
byłych gości na uroczystym chary-
tatywnym Koncercie dla Unicef 
w kinie MOKiS. Zebrane fundusze 
zasiliły konto Unicef z przeznacze-
niem na ratowanie życia dzieci w 
jednym z najbiedniejszych państw 
Afryki, w Sierra Leone.  Za tak pięk-
ne zaangażowanie w akcję  po-
dziękowania naszej szkole  złożyła                                                                                               
Majka Jeżowska - Ambasador Do-
brej Woli Unicef.

 Kontynuowaliśmy akcję Ad-
opcja na odległość na rzecz dzieci 
w Sudanie. Z dużym zaangażowa-
niem włączyliśmy się do organizacji 
Szkolnego Festynu Dzieci – Dzie-
ciom. Uczestniczyliśmy w wyciecz-
kach tematycznych, w tym w wy-
cieczce do Wrocławia na mobilną 
wystawę Glocal Truck - Nasz Świat 
w Twoim Mieście, a potem - w bar-
dzo ciekawej i bogatej tematycznie 
konferencji zakończeniowej. Koła 
teatralne przygotowywały przedsta-
wienia motywujące do dobrowolnych 
działań na rzecz człowieka i przy-
rody, a Teatr Lalki i Aktora z Wał-
brzycha zaprezentował dwa przed-
stawienia o czytelnych przesłaniach 
wiążących się z naszym projektem.

Aktywnie włączaliśmy się w 
działania ekologiczne, których my-
ślą przewodnią było hasło „Poma-
gając przyrodzie, pomagamy so-
bie”. Tu wyliczyć można takie akcje, 
jak Dzień dla Ziemi, Sprzątanie 
Świata czy Godzina dla Ziemi. Na 
nasze wsparcie, jak zawsze, mogli 
liczyć czworonożni przyjaciele ze 

POMAGANIE USZLACHETNIA I WZMACNIA!,
czyli O SZKOLNYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM W BIELAWSKIEJ „DZIESIĄTCE” 

Schroniska Azyl w Dzierżoniowie. 
W Tygodniu Edukacji Globalnej, 
który przebiegał pod hasłem Myśl 
globalnie – kupuj odpowiedzial-
nie, zapoznawaliśmy uczniów z te-
matyką tzw. Sprawiedliwego Han-
dlu, uświadamiając im na przykład, 
jak wiele tanich produktów z krajów 
Globalnego Południa produkowa-
nych jest z naruszeniem praw czło-
wieka i przy wykorzystaniu niewolni-
czej pracy dzieci. Już na początku 
realizacji projektu, w październiku, 
zawiązał się Szkolny Klub Wolon-
tariusza, który prowadził działania 
głównie na rzecz młodszych dzieci 
w szkole. Wielu z członków klubu na 
Finale projektu z satysfakcją ode-
brało tytuł Wolontariusz na Medal. 
Przyznano też Honorowy Tytuł 
Wolontariusz na Medal opiekunce 
Samorządu Uczniowskiego, pani 
Teresie Stasiak za ogromne za-
angażowanie w propagowanie ak-
cji charytatywnych wśród uczniów. 
Finał projektu uświetniły wspaniałe 
występy naszych zespołów wokal-
nych i tanecznych.  Ich uczestnicy, 
którzy zbierają laury na konkursach 
ogólnopolskich, chętnie umilali róż-
norodne spotkania niosąc radość i 
uśmiech ludziom starszym, samot-
nym, chorym.

Na zakończenie stwierdzić 
należy z satysfakcją, iż uczestni-
cząc w projekcie „Uczymy się po-
magać innym” odrabialiśmy jedną 
z najważniejszych lekcji: lekcję 
dobroci, życzliwości, tolerancji i em-
patii czyli współodczuwania z dru-
gim człowiekiem. Śmiało możemy 
powiedzieć, że znakomita więk-
szość spośród naszych uczniów 
odrobiła tę lekcję na szóstkę! Wie-
my też, że nasze wysiłki zmierza-
jące do niesienia pomocy człowie-
kowi i przyrodzie nie zakończą się 
wraz z końcem projektu, wręcz 
przeciwnie – wszyscy wiele się na-
uczyliśmy i będziemy kontynuować 
nasze działania w przyszłości, bo 
przecież - jak głosi jedno z haseł 
propagujących nasz projekt - „Po-
maganie uszlachetnia i wzmac-
nia!”.

Zapraszamy do odwie-
dzenia strony naszej szkoły: 
www.sp10bielawa.w.interia.pl, 
gdzie prezentowana jest m. in.  bo-
gata dokumentacja działań w pro-
jekcie.

Koordynatorzy projektu
Szkoła Podstawowa nr 10  z Oddziałami 

 Sportowymi w Bielawie

W czasie bożonarodzeniowym Koło Misyjne kolędowało na rzecz dzieci z Sudanu, co zostało życzliwie przyjęte przez 
mieszkańców naszego miasta i różne instytucje. Małym misjonarzom sprawiło to wiele satysfakcji i radości.

„Uszyj laleczkę, uratuj życie dziecka!” – z takim apelem zwracała się do nas jako uczniów należących do Klubu Szkół 
Unicef Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli w akcji Wszystkie Kolory Świata. I uszyliśmy:  wspaniałe laleczki o 
różnym kolorze skóry. A co jedna – to piękniejsza! Naszej pracy towarzyszyły entuzjazm, zapał i radość. Często po-
magały nam mamy, babcie i ciocie. Cieszy nas, że w dalekim afrykańskim kraju jakieś dziecko żyje dzięki temu, że 
chciało się nam poświęcić swój czas na uszycie zwykłej, a właściwie niezwykłej, bo ratującej życie – szmacianej laleczki. 

W dniach od 28 maja do 2 
czerwca odbył się w Bielawie XIX 
Międzynarodowy Plener Malarski. 
Jego uczestnikami byli Vera Ko-
pecka z Krinic, Eva Sinkmanova 
z Novej Paki, Margita Nedomle-
lova z Jicina, Maria Pachucka z 
Poznania, Krystyna Leśniewska-
-Pasionek z Lądka Zdroju,  Lucy-
na Wierzbicka i Andrzej Niżewski 
z Boguszowa Gorce oraz Edward 
Kostka z Wrocławia.

Organizatorami pleneru byli: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
w Bielawie i  Towarzystwo Przyja-
ciół Bielawy, a współorganizatorem 
była Bielawska Agencja Rozwo-
ju Lokalnego.  Kierownikiem arty-
stycznym pleneru była Ewa Glura 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy.

Uczestnicy pleneru w czasie 
wędrówki po naszym mieście wy-
bierali atrakcyjne miejsca do ma-
lowania. Jednym z takich miejsc 
był zbiornik „Sudety”. Malarze po-
stanowili swoje indywidualne do-
świadczenia przekazać innym, a 
w szczególności dzieciom z Koła 
Plastycznego funkcjonującego 
przy Ekologicznej Szkole Podsta-
wowej Nr 7 w Bielawie.  Malarze 
swoją wiedzę przekazywali dzie-
ciom z klas IV,V i VI, wspólnie ma-
lując obrazy na terenie przyległym 
do zbiornika „Sudety”. Uczestnika-
mi pleneru z ESP nr 7 byli: Moni-
ka Olejnik, Karolina Rudnicka, 
Aleksandra Czerwiec, Magda Ko-
żuszek, Karolina Ivakh, Małgosia 
Siwiec, Natalia Kuśnierz, Ania 
Kędziora, Michelle Łuczak, Kac-
per Kobylański, Marcin Stankie-
wicz, Wiktoria Wiśniewska oraz 
Weronika Jegorow. Opiekunem 
dzieci była pani Kama Szczecho-
wiak. W tym wspólnym plenerze 
uczestniczył pan Henryk Beśka – 
bielawski malarz.

Malarze ponownie w Bielawie
Zarząd Towarzystwa Przyja-

ciół Bielawy zorganizował wieczór 
poetycki. Gwiazdami wieczoru byłi: 
Vera Kopecka z Krynic (Czechy) i 
Andrzej Niżewski z Boguszowa Gor-
ce oraz uczniowie należący do Koła 
Poetyckiego przy  ESP nr7 tj. Zu-
zanna Sopiarz, Małgorzata Konie-
czyńska, Oliwia Szymańska, Mar-
celina Wagiel, Paulina Kucharek, 
Magdalena Kożuszek, Klaudia 
Królak, Aleksandra Smuk, Łukasz 
Kudyra, Wojciech Sokołowski, 
Przemysław Borejko. Opiekuna-
mi uczniów były: Barbara Olejnik i 
Anna Kuś – Smaga. Na zakończe-
nie wieczoru poeci przekazali do Bi-
blioteki Szkolnej tomiki swoich wier-
szy wraz z dedykacją. 

Wieczór ten zaszczycili swo-
ją obecnością: Barbara Pachura 
– założycielka Klubu Miłośników 
Poezji Śpiewanej „Pozytywka” oraz 
Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Biela-
wie. Obecni byli również członko-
wie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

W przedostatni dzień pobytu 
malarze udali się do Klubu „Pozy-
tywka” i tam, przy dźwiękach muzy-
ki i śpiewu, uczestniczyli w recitalu 
Barbary Pachury i Anny Karasiń-
skiej. 

Organizatorzy pleneru dzię-
kują dyrekcji Pływalni Miejskiej 
„Aquarius” za możliwość korzysta-
nia z basenu przez malarzy przyby-
łych do Bielawy.

W dniu 2 czerwca plener za-
kończył się wystawą poplenerową 
w hotelu „Pod Wielką Sową”. Na 
obrazach tych uwiecznione są uro-
cze zakątki naszego miasta. Moż-
na podziwiać architekturę, pejzaż 
i kwiaty. W trakcie trwania plene-
ru poetka Vera Kopecka tworzyła 
wiersze, które recytowała na werni-
sażu wystawy poplenerowej. 

1 czerwca w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki odbył się wernisaż wystawy apa-
ratów fotograficznych z lat 1890 
– 1980 ze zbiorów Tadeusza Ła-
zowskiego – Honorowego Obywa-
tela Miasta Bielawa.

Na wystawie, którą zaszczy-
cili swoją obecnością Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy oraz wiceburmistrz 
Mariusz Pach, można było oglą-
dać i podziwiać 175 aparatów fo-
tograficznych i kamer, z których 
ponad 90% nadal działa. Wśród 
zaprezentowanych eksponatów był 
też aparat fotograficzny produkcji 

„Zakurzone FOTO – KAMERY” odkurzone
czeskiej VEGA – pierwszy aparat 
zakupiony przez Tadeusza Łazow-
skiego w 1957 roku za 560 zł, był to 
wówczas trzykrotny zarobek.

 Początek zbierania apara-
tów to rok 1989, a w swojej kolekcji 
ma ich p. Tadeusz blisko 300.

 Podczas wernisażu histo-
rię aparatu fotograficznego przed-
stawił Rafał Brzeziński – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 Przy organizacji wystawy 
bardzo pomogli p. Tadeuszowi pań-
stwo Jadwiga i Sylwester Grze-
siakowie, którzy również zadbali o 
wystrój sali.

  B. Lesiewicz
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Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się 1 sierpnia
Artykuły, które nie znalazły się w tym 

wydaniu gazety, ukażą się w następnym

Na początku 2010 r. Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 
w Bielawie została zaproszona do 
realizacji międzynarodowego pro-
jektu EURONET 50/50. Byliśmy 
jedną z ośmiu wybranych w Polsce 
placówek, które dostąpiły zaszczy-
tu uczestnictwa w tym prestiżowym 
przedsięwzięciu. Celem wyżej wy-
mienionego projektu jest promocja 
oszczędzania energii poprzez wdro-
żenie tzw. metodologii 50/50 w pięć-
dziesięciu ośrodkach edukacyjnych. 
Dzięki temu została utworzona eu-
ropejska sieci szkół ograniczających 
zużycie energii i zaangażowanych w 
walkę ze zmianami klimatycznymi. 
Koordynatorem działań jest  Sto-
warzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”. W  ramach przy-
stąpienia do projektu EURONET 
50/50 szkoła otrzymała urządze-
nia, służące do mierzenia natęże-
nia światła, temperatury i zużycia 
energii elektrycznej. Dzięki tym po-
mocom dydaktycznym uczniowie 
mogą przeprowadzać i analizować 
pomiary, wyciągnąć wnioski i okre-
ślić działania, przyczyniające się do 
oszczędności energii. Udział w re-
alizacji projektu EURONET 50/50 
stwarza możliwości promowania 
zrównoważonego podejścia do 
energii, co ma niewątpliwie wpływ 
na to, że nasi wychowankowie uczą 
się korzystać z niej w bardziej odpo-
wiedzialny sposób. 

Uczniowie wykazali się nie-
zwykłą pracowitością i twórczym my-
śleniem. Z ogromnym entuzjazmem 
podeszli do powierzonego im zada-
nia. Na podstawie przeprowadzo-
nych przez siebie pomiarów i obser-
wacji dokonali oceny wykorzystania 
energii w swojej szkole oraz zapro-
ponowali szereg rozwiązań, pozwa-
lających na jej ograniczenie. Warto 
dodać, że część z nich została z po-
wodzeniem wdrożona w życie. Pomy-

słów naprawdę nie brakowało! Dzieci 
wykazały się dużą aktywnością i po-
mysłowością w czasie wykonywania 
zadań, czego dowodem są ich prace. 
Przez niemal trzy lata prowadzono 
różnorodne działania, mające na celu 
wzrost wiedzy i świadomości, związa-
nej z oszczędzaniem energii oraz re-
dukcją jej zużycia .

Na wielu zajęciach dydak-
tyczno – wychowawczych (mię-
dzy innymi na lekcjach przyrody, 
techniki, w ramach godzin wycho-
wawczych, podczas zajęć pozalek-
cyjnych i zajęć zintegrowanych w 
klasach młodszych) poruszano za-
gadnienia związane z ochroną kli-
matu i oszczędzaniem energii. W 
ramach realizacji zadań, wynika-
jących z założeń projektu EURO-
NET 50/50 zorganizowane zostały 
wycieczki do Szkoły Solarnej oraz 
spotkania z rodzicami, na których 
udzielono wskazówek, dotyczących 
oszczędzania energii. Monitorowa-
no zużycie energii świetlnej, cieplnej 
oraz wody (odczytywanie i zapis na 
kalkulatorze energetycznym stanów 
licznika), do których to działań zaan-
gażowano również uczniów ESP7. 
Na terenie szkoły widać niezwykle 
bogatą aktywność dzieci, które wy-
konały gazetki tematyczne, opraco-
wały kodeks energooszczędnego 
ucznia, umieściły etykiety na kory-
tarzach i w klasach, przypominają-
ce o wyłączaniu światła i zakręcaniu 
kranów, przygotowały kolorowanki i 
rymowanki, zachęcające do oszczę-
dzania energii. Zorganizowano tak-
że konkursy plastyczne i literackie. 
Na terenie ESP7 działa Szkolne Po-
gotowie – mali Strażnicy monitorują 
czy niepotrzebnie nie pali się światło 
i w miarę potrzeby - interweniują. 

Uczniowie sami nie zdawali 
sobie sprawy, jak wielkim zaanga-
żowaniem, ogromem możliwości i 
pomysłowości się wykazali. Najlep-

szym dowodem, było zademonstro-
wanie na apelu z okazji Dnia Ziemi 
prezentacji, w której ukazane były 
wyniki prac młodych ekologów. Nie-
mal każde dziecko mogło znaleźć 
się na slajdach, które ukazywały 
ich dokonania. Świadczy to jedno-
znacznie o tym, że młodzi ludzie nie 
są obojętni na zagadnienia dotyczą-
ce ochrony środowiska i ta kwestia 
jest dla nich ważna . 

W dniu 12 marca 2012 roku 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
Energie Cités zorganizowało w Kra-
kowie konferencję, podsumowującą 
realizację projektu edukacyjnego pn. 
EURONET 50/50 w Polsce. Wzięli w 
niej udział dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, przedstawiciele urzędów miast 
oraz reprezentanci organizacji, wspie-
rających edukację ekologiczną dzieci 
i młodzieży z całej Polski. Już po raz 
kolejny nasza Ekologiczna Szkoła 
Podstawowej nr 7  mogła zaprezento-
wać swój dorobek w tak znamienitym 
gronie. Wśród zaproszonych gości 
była pani Grażyna Król – koordyna-
tor projektu. Po  raz pierwszy dzia-
łalność ESP7 została zademonstro-
wana na  konferencji w Krakowie we 
wrześniu 2010 r., gdzie koordynator 
zaprezentował  przedsięwzięcia prze-
prowadzone w placówce. W  spotka-
niu brało udział ponad 90 uczestni-
ków – burmistrzów (m.in. zastępca 
burmistrza Mariusz Pach), dyrekto-
rów szkół, osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie energią w gminach. Miło 
było usłyszeć, iż „warto brać przy-
kład z Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Bielawie.( …) Prowa-
dzone działania pokazują wyraźnie, 
jak aktywnie dzieci angażują się w 
kampanie, dotyczące oszczędza-
nia energii.”(internet) 

Tegoroczna prezentacja, 
przedstawiająca poświecenie i pra-
cę dzieci, spotkała się z dużym za-
interesowaniem. Dyrektor biura  
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités” -  pani Maria Stan-
kiewicz w bardzo pochlebny sposób 
wyrażała się o pracy naszej placów-
ki. Podczas rozmów z dyrektorami 
i nauczycielami szkół w Dąbrowie 
Górniczej, Bielsku Białej, Cieszynie  
gratulowano pomysłowości, a Pan 
Zenon Telman -  członek zarządu 
organizacji REBA O.O. S.A., realizu-
jącej program zbiórki zużytych bate-
rii i akumulatorów był zadowolony, iż 
we wszystkich bielawskich placów-
kach oświatowych dzieci są zaanga-
żowane w zbiórkę baterii, chroniąc 
tym samym swoje środowisko.

Nie ma wątpliwości, że 
uczniom Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 nie są obojętne za-
gadnienia dotyczące oszczędzania 
energii i zmian klimatycznych, które 
ściśle się z tym wiążą. Możemy za-
tem śmiało powiedzieć, że nasze 
dzieciaki DZIAŁAJĄ LOKALNIE, 
ALE MYŚLĄ GLOBALNIE!

Działać lokalnie, myśleć globalnie – czyli 
ESP7 realizuje projekt EURONET 50/50

Od lewej: Anna Mroczek, Anna Grużlewska, Elżbieta Błachuta, Urszula Bielak, Urszula 
Ubych, Anna Kot, Dorin Blau, Maria Siewruk. Autor zdjęcia: Izabela Fiedler

Na spotkaniach Dyskusyj-
nego Klubu Książki rozmawiamy 
o różnorodnych książkach, dzię-
ki którym poznajemy świat innych 
ludzi, ich tradycje oraz kulturę. W 
grudniu ubiegłego roku, omawia-
jąc książki Mariusza Szczygła, po-
ruszyło nas odmienne traktowanie 
przez Czechów religii, wiary oraz 
śmierci. Kwestia odmienności w 
podejściu do religii przez nas i inne 
nacje wydała nam się bardzo inte-
resująca i warta refleksji. I tak zro-
dził się pomysł, by przyjrzeć się 
naszej społeczności i jej wielokul-
turowości. 

31 maja klubowiczki udały się 
do dzierżoniowskiej synagogi i na 
cmentarz żydowski. Synagoga w 
Dzierżoniowie, która została zbudo-
wana w 1875 r., jest nietypową boż-
nicą, bowiem sala modlitewna znaj-
duje się na piętrze, a nie na dole jak 
w innych synagogach. Miasto, któ-
re wydało pozwolenie na budowę 
synagogi, postawiło warunek, żeby 
wejście do niej było od strony uli-
cy, a w tradycji żydowskiej główna 
część synagogi, czyli święta szafa 
(miejsce na zwoje Tory), musi być 
też od wschodniej strony. Dlatego 
znaleziono kompromis – salę mo-
dlitewną przeniesiono na piętro. Ta-
kimi m.in. ciekawymi historiami ra-
czyła nas Anna Grużlewska, która 
wraz z Dorin i Rafaelem Blau go-
ścinnie przyjęli nas w synagodze. 
Dzięki uprzejmości państwa Blau 
miałyśmy możliwość poznania tego 
wyjątkowego miejsca i obcowania z 
kulturą żydowską. Pan Blau pocho-
dzi z Dzierżoniowa, z którego, jako 
dziecko, wraz z rodzicami wyjechał 
do Izraela. W 2004 r. założył Fun-

dację Beiteinu Chaj, której celem 
było ocalenie dzierżoniowskiej sy-
nagogi od całkowitego zniszczenia 
i stworzenia tam miejsca zarówno 
kultu jak i centrum edukacyjno-kul-
turalnego służącego całej lokal-
nej społeczności. Państwo Blau są 
ogromnie zaangażowani w ten pro-
jekt, a Dzierżoniów stał się już ich 
drugim domem. Dzięki nim synago-
ga stała się również miejscem, któ-
re uczy tolerancji oraz poszanowa-
nia dla innej kultury.

Dzierżoniowski cmentarz ży-
dowski, który był kolejnym punktem 
naszej wycieczki, powstał w 1826 
r. i nadal jest cmentarzem czyn-
nym, czyli takim, gdzie dalej doko-
nuje się pochówku zmarłych. Anna 
Grużlewska niezwykle interesują-
co i z wielką pasją opowiadała o 
tej jednej z czterech czynnych ne-
kropolii żydowskich na Dolnym Ślą-
sku, które nie uległy zniszczeniu 
podczas II wojny światowej. Poka-
zywała nam najciekawsze nagrobki 
zwane macewami, pochodzące z II 
poł. XIX w., i opowiadała o ludziach 
tam spoczywających. Cmentarz, 
który według tradycji żydowskiej 
jest nienaruszalny, którego nie wol-
no zniszczyć ani nawet podnieść 
leżącego nagrobka, zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Anna Gruż-
lewska, która opowiadała o historii 
dzierżoniowskich Żydów, barwnie 
przybliżyła nam dzieje obiektów i 
losy ludzi. Miałyśmy mnóstwo py-
tań, m.in. dotyczących świąt i ob-
rzędów żydowskich, ale pozostał 
nam duży niedosyt. Ogromnie dzię-
kujemy naszym przewodnikom.

Urszula Ubych
Izabela Fiedler

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach
Trochę historii…

14 czerwca w dziale dziecię-
co-młodzieżowym Filii nr 2 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Biela-
wie rozmawialiśmy o wrażliwości. 
Wrażliwość to zdolność przeżywa-
nia emocji i odczuwania wrażeń np. 
plastycznych, muzycznych, literac-

kich. Dzieci z kl. IV-V Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go pod opieką Justyny Pawłowskiej 
i Doroty Wanszewicz kolejny raz 
uczestniczyły w zajęciach pod ha-
słem „Bez emocji ani rusz!”. Wraż-
liwość, podobnie jak nieśmiałość, 

WRAŻLIWOŚĆ jest często wrodzoną cechą osobo-
wości. Niektóre dzieci przychodząc 
na świat wymagają więcej czułości, 
uwagi, silniej reagują na hałasy, za-
mieszanie, niż te, które mają wro-
dzoną odporność psychiczną i nie 
reagują tak impulsywnie na bodź-
ce pochodzące z zewnątrz. Dzieci 
wrażliwe - te które wolniej przysto-
sowują się do nowych ludzi i sy-
tuacji, trudniej akceptują wszelkie 
zmiany. 

 Nasze spotkania w bi-
bliotece miały za zadanie oswo-
ić świat emocji przy pomocy ksią-
żek. Uczniowie z ośrodka dzielili 
się wrażliwością na smak, zapach, 
słuch, ruch. Okazało się, że każdy z 
nas lubi słodkie smaki, a kolory już 
różniły się. Jesteśmy wrażliwi na 
siebie i zachowanie innych. Uczu-
cia dziecka odznaczają się dużą 
intensywnością i każda nadarzają-
ca się okazja może być ważna dla 
rozwoju jego uczuciowej wrażliwo-
ści.  W atmosferze akceptacji, spo-
koju i bezpieczeństwa można lepiej 
odczytywać uczucia innych ludzi 
i być bardziej spostrzegawczym i 
lubianym. W spotkaniu o wrażliwo-

ści poznaliśmy kilka utworów z se-
rii „Wierszem napisane”. Justyna 
Pawłowska, Dorota Wanszewicz 
przeczytały o dziwnych Rupakach 
i wesołej mumii a Jolanta Pawlak 
zabawną i pouczającą opowieść 
o wartości różnych talentów i sile 
prawdziwej przyjaźni pod tytułem 
„Piękna i mądra bajka o troskach 
Zająca Grajka”.  Dowcipne ilustra-
cje i piękny tekst to efekt twórczej 
współpracy Ewy Kozyry-Pawlak i 
Pawła Pawlaka. 

 Miłym akcentem była roz-
mowa o meczach piłki nożnej, któ-
re mogą dostarczać dużych emocji 
i wykonanie kolorowanek z posta-
ciami piłkarzy. Bibliotekarka Jolanta 
Pawlak otrzymała od dzieci słodką 
laurkę z wpisem „Naszej miłej pani 
Joli co czytelników od widzów woli, 

zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
w bibliotece mnóstwo radości i jak 
najwięcej wypożyczających gości 
życzą wdzięczni uczniowie SOSW 
w Bielawie”. 

 Ze strony działu dziecię-
co-młodzieżowego Filii nr 2 MBP 
serdecznie dziękujemy za owocną 
współpracę podczas 9 spotkań w 
ramach cyklu „Biblioteczne baja-
nie” oraz „Bez emocji ani rusz!”(rok 
szkolny 2011/2012). Oto wrażliwi i 
cierpliwi uczestnicy naszych zajęć: 
Katarzyna Knysak, Sławomir Dą-
browski, Oskar Januszkiewicz, To-
masz Morawski, Paweł Pośpiech, 
Sylwester Wojtasik (uczniowie), 
Agnieszka Brylińska, Justyna Paw-
łowska, Dorota Wanszewicz (na-
uczycielki).                                                                                  

    Jolanta Pawlak
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Znamy już laureatów jubile-
uszowej, dwudziestej edycji Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki 
„PIOSENKOBRANIE”. Impreza od-
była się 2 czerwca na opolskim Pla-
cu Wolności. Jury w składzie: Mie-
tek Szcześniak (przewodniczący), 
Daria Pakosz, Agnieszka Włoch i 
Bogdan Żulewski, po wysłuchaniu 
52 uczestników konkursu, postano-
wiło przyznać następujące nagrody:

kategoria III - uczniowie 
gimnazjum - wyróżnienie Aleksan-
dra Czop za piosenkę „Ale jestem”

kategoria IV - uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i stu-
denci - I nagroda – Patrycja Mizer-
ska za piosenkę „Z tobą w górach”

Bardzo dobrze zaprezen-
towali się również Mateusz Sub-
ocz, Kacper Siekirka, Aleksandra 
Nast i Aleksander Styrcz.

Wyśpiewane nagrody w Opolu

W Młodzieżowym Centrum 
Kultury w Legnicy 25 i 26 maja od-
był się XVII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Ekologicznej „Ekopiosen-
ka 2012” . Honorowy patronat nad 
festiwalem objął prezydent Tadeusz 
Krzakowski. W tegorocznej edy-
cji festiwalu w jury zasiadali: Beata 
Pazio-Grygiel - pedagog śpiewu z 
Zespołu Szkół Muzycznych w Le-
gnicy, Janusz Tylman z Warszawy 
- kompozytor oraz pianista, twórca 
muzyki filmowej, teatralnej i musicali 
oraz Jarosław Piątkowski - muzyk, 
kompozytor, dyrektor Ogólnopol-
skiego Festiwalu „Wygraj Sukces” w 
Tarnobrzegu. Do udziału zostało za-
kwalifikowanych 55 solistów oraz 5 

Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu EKOPIOSENKA 2012
zespołów z różnych rejonów nasze-
go kraju, w tym nasza liczna grupa 
z Bielawy. Po wysłuchaniu wszyst-
kich wykonawców jury postanowiło 
nagrodzić:

w kat. zespoły - I m-ce Ze-
spół Farcik

w kat. klas 1-3 szkół podsta-
wowych - III m-ce Natalia Skwarek

w kat. klas 4-6 szkół podsta-
wowych - wyróżnienie Weronika Ma-
kowska, II m-ce Patrycja Czyżewska

w kat. klas gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych - III m-ce 
Weronika Krystek, I m-ce Karoli-
na Łopuch

GRAND PRIX otrzymała PA-
TRYCJA MIZERSKA

3 czerwca zakończył się 33 
Międzynarodowy Dziecięcy Fes-
tiwal Piosenki i Tańca Konin 2012 
. Konin - jak co roku na początku 
czerwca - gościł najlepszych w kra-
ju wokalistów i tancerzy, 2 tysiące 
młodych artystów z Polski, Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy, Mołdawii, 

Słowacji, Niemiec - 93 wokalistów 
oraz zespoły wokalne i 103 prezen-
tacje taneczne.

Występ w Koninie jest dla 
niektórych nieosiągalnym mar-
zeniem. Młodzi artyści, którzy 
otrzymują nominację do udziału 
w festiwalowym konkursie są już 

najlepszymi z najlepszych. Wśród 
zakwalifikowanych do konkursu zna-
leźli się wokaliści i zespoły z Biela-
wy: Agnieszka Letniowska, Martyna 
Abram, Zespół Fantazja, Zespół Far-
cik, Weronika Krystek, Jagoda Ró-
życka, Marcelina Słomian, Karolina 
Łopuch i Emilia Hamerlik. Wszyscy 
zaprezentowali przygotowane pio-
senki znakomicie, otrzymując po-
chlebne opinie jurorów. W tym roku 
wokalistów i zespoły oceniali: Zbig-
niew Górny – dyrygent, kompozytor, 
aranżer – Poznań, Anna Serafińska 
– wokalistka jazzowa, pedagog, dok-
tor w dziedzinie śpiewu rozrywkowe-
go – Warszawa, Joanna Matraszek 
– solistka Warszawskiej Opery Ka-
meralnej, pedagog – Warszawa, 
Mieczysław Szcześniak – wokali-
sta, kompozytor, aranżer – Warsza-
wa, Janusz Tylman – muzyk, aran-
żer, kompozytor, przewodniczący 
jury – Warszawa i Ryszard Pi-
otrowski – sekretarz jury – Konin.

Nagrody otrzymali: w kategorii 
14-16 lat  BRĄZOWY APLAUZ - EMIL-
IA HAMERLIK, w kategorii ZESPÓŁ 
WOKALNY DO 12 lat ZŁOTY 
APLAUZ - Zespół „FANTAZJA”, który 
debiutował na festiwalu.

Międzynarodowe sukcesy bielawskich wokalistów

9 czerwca na Rynku Głównym 
w Krakowie odbył się koncert finało-
wy 8. edycji Festiwalu Zaczarowa-
nej Piosenki im. Marka Grechuty. 
U boku finalistów wystąpiły wspa-
niałe gwiazdy: Grażyna Łobaszew-
ska, Ania Wyszkoni, Kasia Wilk, 
Artur Rojek, Łukasz Zagrobelny 
i zespół Pectus. Koncert poprowa-
dzili: Anna Dymna, Paweł Króli-
kowski i Zbigniew Zamachowski. 
W repertuarze finalistów można 
było usłyszeć największe przeboje 
Seweryna Krajewskiego.

Zmagania finalistów oceniało 
profesjonalne jury, w którym zasia-
dali : Danuta Grechuta, Katarzyna 
Klich, Magdalena Waligórska (se-

kretarz jury), Marek Kościkiewicz, 
Zbigniew Preisner (przewodniczą-
cy jury), Andrzej Seweryn, Jacek 
Wójcicki i Michał Żebrowski. 

W finale wystąpiły trzy nasze 
wspaniałe wokalistki. W kategorii do 
16 lat Patrycja Nocuń, która zaśpie-
wała z  zespołem Pectus, w kategorii 
powyżej 16 lat z Kasią Wilk zaśpie-
wała Klaudia Borczyk, a z Łuka-
szem Zagrobelnym Alicja Sówka.

Laureatką 1 miejsca i zwy-
ciężczynią festiwalu została KLAU-
DIA BORCZYK

Zaśpiewała fenomenalnie z 
Kasią Wilk „Do kiedy jesteś”, a w 
piosence solowej „Co to jest czu-
łość”, oczarowała jury i publiczność.

Klaudia Borczyk zwyciężczynią Festiwalu 
Zaczarowana Piosenka w Krakowie

3 
czerwca br. 
podczas ob-
chodów Dni 
Bielawy w sie-
dzibie Zespo-
łu Szkół Ce-
chu Rzemiosł  
Różnych w 
Bielawie od-

był się IV Międzycechowy Konkurs 
Fryzjerstwa dla Juniorów. Konkurs 
od czterech lat organizowany jest 
przez Izbę Rzemieślniczą i Małej 
Przedsiębiorczości w Świdnicy przy 
współorganizacji Cechów Rzemiosł 
Różnych z Bielawy, Dzierżoniowa, 
Świdnicy i Ząbkowic Śląskich. W 
tym roku, w celu promocji kształce-
nia zawodowego oraz promocji fry-
zjerstwa i stylizacji fryzur, organiza-
cją wraz z Izbą Rzemieślniczą zajął 
się bielawski Cech. W tegorocz-
nym konkursie udział wzięło szes-
naście uczennic z klas od I do III 
Zasadniczych Szkół Zawodowych 
z Bielawy (4 uczennice), Dzierżo-
niowa (2 uczennice), Świdnicy (3 
uczennice), Żarowa (1 uczennica) 
oraz Ząbkowic Śląskich (6 uczen-
nic), wytypowanych przez swoich 
mistrzów szkolących, za pośrednic-
twem macierzystych Cechów.  

Konkurs został ogłoszony w 
dwóch konkurencjach: dla uczniów 
klasy I i II „fryzura wieczorowa”, a 

dla uczniów klasy III „fryzura fan-
tazyjna – wieczorowa”. Każda z 
uczestniczek na wykonanie swojej 
fryzury na żywej modelce miała 60 
minut. W związku z faktem, że do 
drugiej konkurencji liczba uczestni-
ków była zbyt mała, organizatorzy 
wraz z komisją oceniającą zadecy-
dowali, że w ramach konkursu od-
będzie się tylko jedna konkurencja 
„fryzura wieczorowa” dla wszyst-

IV MIĘDZYCECHOWY KONKURS FRYZJERSTWA DLA JUNIORÓW
kich klas.

Komisja oceniająca składała 
się z wykwalifikowanych fryzjerów, 
prowadzących na co dzień swoje 
własne salony fryzjerskie. Członka-
mi komisji zostali: Katarzyna Kró-
licka i Arkadiusz Katyński z Ce-
chu w Świdnicy, Barbara Buczek 
z Cechu w Bielawie, Anna Łasz-
czewska z Cechu w Ząbkowicach 
Śląskich, Anna Opiela i Małgo-
rzata Jóźwiak z Cechu w Dzierżo-
niowie oraz Ewa Kordecka z Izby 
w Świdnicy, jako przewodnicząca 
komisji. Po burzliwych obradach, 

komisja oceniająca zdecydowa-
ła, że I Miejsce zajęła uczennica 
klasy II Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej CRRiMP w Bielawie MAJA 
URBAŃSKA, szkoląca się w zakła-
dzie fryzjerskim Pani Barbary Bu-
czek. II Miejsce zajęła uczennica 
klasy II Zespołu Szkół nr 2 w Dzier-
żoniowie MAŁGORZATA RAKO-
WIECKA, szkoląca się u Pani Do-
roty Koperskiej. III Miejsce zajęła 
uczennica klasy III Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej CRRiMP w  
Ząbkowicach Śląskich EWELI-
NA DUDZIEC, szkoląca się pod 
okiem Pani Anny Łaszczewskiej. 
IV Miejsce zajęła uczenni-
ca klasy II Zespołu Szkół nr 
1 w Świdnicy PATRYCJA RU-
DYK, szkoląca się w zakładzie 
fryzjerskim Pana Jarosława 
Cały. V Miejsce ex aequo za-
jęły uczennice klasy II KA-
ROLINA WOJCIECHOWSKA 
z Zespołu Szkół nr 1 w Świd-
nicy, szkoląca się u Pani Kata-
rzyny Królickiej oraz ALEK-
SANDRA KOS z Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej „Rzemieśl-
nik” w Świdnicy, szkoląca się u 
Pana Arkadiusza Katyńskie-
go. Pozostałe uczestniczki zo-
stały wyróżnione przez komisję 
dyplomami za udział w kon-
kursie oraz otrzymały drobne 
upominki. W tym roku, po raz 
pierwszy w konkursie wręczo-

ne zostało przez Prezesa Jedności 
Rzemieślniczo – Kupieckiej z Biela-
wy Pana Mirosława Przychodnia-
ka specjalne wyróżnienie - puchar 
dla najładniejszej zdaniem Preze-
sa fryzury. Nie było tu zaskoczenia 
komisji oceniającej, ponieważ wy-
różnienie przypadło zdobywczy-
ni Miejsca I MAJI URBAŃSKIEJ z 
ZSZ CRRiMP w Bielawie. 

Jak sama nazwa konkursu 
mówi, był to Międzycechowy Kon-
kurs Fryzjerstwa dla Juniorów, a więc 
o główną nagrodę walczyły także 
cztery podległe pod Izbę w Świdnicy 

Cechy. Uzyskana przez uczestniczki 
konkursu punktacja zadecydowała, 
który Cech zwyciężył. I tak I Miejsce 
(już po raz trzeci) zajął Cech Rze-
miosł Różnych z Dzierżoniowa, II 
Miejsce Cech Rzemiosł Różnych 
ze Świdnicy, III Miejsce Cech Rze-
miosł Różnych w Bielawie, a IV 
Cech Rzemiosł Różnych z Ząbko-
wic Śląskich. Wszystkim uczestni-
kom konkursu serdecznie gratuluje-
my zdolności, umiejętności i fantazji 
oraz życzymy samych sukcesów w 
branży fryzjerskiej. 

mgr inż. Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Cechu w Bielawie
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Nasze bielawskie synchronki 
odniosły ogromny sukces na Stre-
fowych Mistrzostwach Młodziczek 
we Wrocławiu, które odbyły się w 
dniach 04-05 czerwca. Synchron-
ki przywiozły aż pięć medali we 
wszystkich kolorach tęczy.

Złoty medal w konkuren-
cji Team zdobyły Asia Bełtowska, 
Agatka Ogórek, Zuzanna Mika i 
Nataszka Białek, w tej samej kate-
gorii medal brązowy zdobył zespół 
2 w składzie: Socha Kasia i Basia, 
Sienkiewicz Justynka i Ania oraz 
Łyś Jagódka i Zuza. W kategorii 
zespołów swój debiut miały i zaję-
ły 6 miejsce zawodniczki z zespo-
łu 3: Cios Julka, Pakosz Martynka, 
Słomkowska Olivka, Zimnowoda 
Karola, Szymczykiewicz Matylda 
i Justynka Izdebska (gratulujemy 
pokonania tremy i udanego pierw-
szego występu). 

Nasze solistki zaliczyły bar-
dzo udany start zajmując 2 miejsce 
-Asia Bełtowska i 3 miejsce Agatka 
Ogórek, Zuzia Mika również zali-
czyła udany start zajmując 5 miej-

sce, a Nataszka Białek – 7 miej-
sce. Nasz duet Bełtowska - Ogórek 
wręcz zdeklasował rywalki zdoby-
wając złoty medal z przewagą... 
prawie 9 pkt, pozostałe nasze za-
wodniczki zajęły miejsca około me-
dalowe  czyli Natasza i Zuzia – 4 
miejsce, małe Sochy – 5 miejsce i 
Łyśki - miejsce 7.

Występ naszych młodziczek 
zalicza się do punktacji współza-
wodnictwa dzieci i młodzieży i bie-
lawski klub zdobył tam najwięcej 
punktów. Warto dodać, że w kon-
kurencji technicznej (figury) debiu-
tował nasz tegoroczny „narybek”, 
zajmując miejsca w połowie listy 
(Rozalii Franczyszczyk, Jakubczak 
Paulina, Owczarkiewicz Weronika i 
Falikowska Ewa).

To ogromny sukces poprze-
dzony ciężką pracą i wiarą w sens 
tego co się robi. W zawodach bra-
ły udział zawodniczki z Wrocławia, 
Warszawy, Gdańska i Bielawy. Gra-
tulacje dla zawodniczek, rodziców i 
trenerki Magdaleny Szymczykie-
wicz.

SUKCES NAJMŁODSZYCH SYNCHRONEK

W tym roku po raz drugi 
zagości w Bielawie Bike Maraton 
– jedna z największych imprez 
kolarstwa górskiego w kraju. Po-
rozumienie w sprawie organizacji 
zawodów MTB w naszym mieście, 
zostało podpisane 20 czerwca. 
Porozumienie podpisali: Maciej 
Grabek, dyrektor zawodów oraz 
wiceburmistrz Mariusz Pach. 

W ubiegłym roku na starcie 
stanęło niemal 1000 zawodników, 
dlatego też podczas zbliżającej się 
edycji spodziewamy się w Bielawie 
jeszcze większej liczby kolarzy – 
powiedział Maciej Grabek, utytuło-
wany zawodnik MTB i zarazem dy-
rektor zawodów. 

Bike Maraton 2012 odbędzie 
się w Bielawie 28 lipca i jak 
poprzednio zawodnicy wystartują 
z Ośrodka Wypoczynkowego Su-

dety, by po chwili zmagać się z trud-
nymi trasami w Górach Sowich. 

Już teraz zachęcamy wszyst-
kich fanów MTB do wzięcia udzia-
łu w lipcowej imprezie. Jak za-
powiadają organizatorzy, dzięki 
szerokiemu wachlarzowi tras i dy-
stansów, każdy uczestnik znajdzie 

coś dla siebie. Zapisów można 
dokonywać poprzez stronę 
internetową www.bikemaraton.
com, a szczegółowych infor-
macji udziela Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Bielawie (tel. 74 833 
95 10). 

  Łukasz Masyk

Bike Maraton ponownie w Bielawie

W Bielawie gościła grupa uta-
lentowanych sportowców z Włoch. 
Byli to uczniowie elitarnej szkoły 
sportowej „Sportoberschule Mals 

Südtirol” Region Południowego Ty-
rolu - to raj dla narciarzy i miejsce 
gdzie szkoli się również nasz polski 
narciarz alpejski Paweł Babicki. To 

Sportowcy z Włoch w Bielawie dzięki jego zaproszeniu Włosi wybra-
li Bielawę i Góry Sowie na swój tygo-
dniowy trening kondycyjny. Mieszkali 
w hotelu ,,Pałac Bielawa’’, a za zaba-
wę i rekreacje po treningu odpowia-
dała firma dobraintegracja.pl 

Warto podkreślić , że w przeby-
wającej w Bielawie grupie były praw-
dziwe gwiazdy narciarstwa należące 
do włoskiej kadry narodowej, wśród 
nich mistrz Włoch juniorów Alex Ho-
fer. 

Jako super atrakcje młodzi Wło-
si wspominają wyjazd w góry na 3 ko-
łowcach Trikke. Poznali nasze piękne 
góry w aktywny i ciekawy sposób. 

Firma dobraintegracja.pl za-
prosiła na jazdę trikkem również 
kadrę trenerską włoskiej reprezen-
tacji. Dzień zakończył się długim 
szybkim zjazdem z Przełęczy Ju-
gowskiej do Kamionek. 

W dniu 16 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zorgani-
zował na Pływalni Miejskiej Aquarius VIII Mistrzostwa Przedszkolaków w 
Pływaniu. W zawodach udział wzięło 64 dzieci z bielawskich przedszkoli. 
Każdy startujący miał do przepłynięcia 25m stylem dowolnym. 

Uzyskano następujące wyniki:
Konkurencja 1 / styl dowolny / 25m chłopcy

Mikołaj Łazarczyk Przedszkole Ekologiczne  0:28:05
Piotr Garnys Przedszkole nr 2 Montessori  0:29:81
Michał Poborczyk Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” 0:31:32
Olaf Nowakowski Przedszkole Ekologiczne  0:31:75
Jakub Kulik Nowosad Przedszkole Ekologiczne  0:33:40
Oliwier Sordyl Przedszkole Ekologiczne  0:33:42

Konkurencja 2 / styl dowolny / 25m dziewczęta
Olaf Czapiga Przedszkole nr 5 „Pod Lipkami” 0:29:30
Zuzanna Smaga Przedszkole Ekologiczne  0:29:31
Nikola Kumiec Przedszkole nr 2 „Montessori” 0:32:91
Weronika Smaczyńska Przedszkole nr 7 „Kubusia Puchatka 0:35:35
Natalia Mucha Przedszkole nr 7 „Kubusia Puchatka” 0:38:93
Maja Kuleta Przedszkole Ekologiczne  0:39:35

Zwycięzcy zajmujący miejsca I-VI otrzymali medale, certyfikaty, dy-
plomy i maskotkę. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy me-
dal, certyfikat oraz słodki upominek. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy jak najlepszych wyników.  

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

VIII Mistrzostwa Przedszkolaków w 
Pływaniu

W dniu 26 maja w Tychach 
odbyły się Eliminacje do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. Klub 
ZKS „BIELAWIANKA” Bielawa re-
prezentowali: Grzegorz Majkut, Pa-
tryk Sieradzki, Bartosz Pestkowski, 
Remigiusz Wiśniewski.

Grzegorz Majkut wywal-
czył pierwsze miejsce i pewny 

awans do olimpiady. Wszystkie 
walki wygrał przed czasem. Tym 
większa radość z naszej strony, 
ponieważ Grzesiu tydzień temu 
w takim samym stylu zakwalifi-
kował się na Olimpiadę w Stylu 
Klasycznym i będzie reprezen-
tował nasz klub w dwóch sty-
lach.

Grzegorz Majkut Mistrzem dwóch stylów w eliminacjach do olimpiady!
Zajmowane miejsca: Grze-

gorz Majkut I miejsce kat. wag 42 
kg, Bartosz Pestkowski III miejsce 
kat. wag 85 kg, Remigiusz Wiśniew-
ski V miejsce kat. wag 63 kg, Patryk 
Sieradzki V miejsce kat. wag 42 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka, Jacek Zamirski

Opracował Sebastian Moskal 

W dniu 2 czerwca odbył się 
w Kątach Wrocławskich turniej PO-
LAND OPEN VI EDYCJA -   MIĘDZY-
NARODOWA LIGA ZAPAŚNICZA. 
Klub ,,Bielawianka” Bielawa repre-
zentowali w kategorii dzieci: Adam-
ski Krystian, Moskal Sebastian, 
Potyrała Bartosz, Szyngier Seba-
stian, Pakosz Daniel, Stolarczyk 
Piotr, a w kategoria młodzik: Majkut 
Grzegorz, Sieradzki Patryk, Habas 
Sebastian, Drążewski Piotr, Nurkie-
wicz Damian. Po zakończeniu walk 
indywidualnych między reprezenta-
cjami Polski kontra reszta Europy, w 
których brało udział się dwóch bielaw-
skich zawodników Patryk Sieradzki i 
Grzegorz Majkut, mieli szansę na 
rewanż, z której skorzystali i zdobyli 
punkty dla polskiej reprezentacji. 

Zajmowane miejsca w ka-
tegorii dzieci: Adamski Krystian I 
miejsce kat. wag 35 kg, Moskal Se-
bastian III miejsce kat. wag 50 kg, Po-
tyrała Bartosz V miejsce kat. wag 32 
kg, Szyngier Sebastian V miejsce kat. 

BIELAWSCY ZAPAŚNICY NA MIEDZYNARODOWEJ LIDZE MŁODZIKÓW W ZAPASACH STYL KLASYCZNY!

wag 66 kg, Pakosz Daniel V miejsce 
kat. wag 60 kg, Stolarczyk Piotr III 
miejsce kat. wag 25 kg

Zajmowane miejsca w ka-
tegorii młodzik: Sieradzki Patryk II 
miejsce kat. wag 38 kg, Majkut Grze-
gorz II miejsce kat. wag 42 kg, Habas 

Sebastian III miejsce kat. wag 85kg, 
Drążewski Piotr V miejsce kat. wag 
73 kg, Nurkiewicz Damian VII miej-
sce kat. wag 47 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Artur 
Czypionka, Jacek Zamirski, Kujawa 
Marcin, Stolarczyk Władysław.  
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WYNIKI
Moto Show 

Bielawa 2012
Klasa regulaminowa 
Miejsce NAZWISKO I IMIĘ nr zawodnika Punkty
1 GŁOWACKI MARCIN ( KORZEŃ ) 52 283
2 BEŁZ ŁUKASZ (ŁUKASZ FRS) 54 221
3 KOZIOŁ WOJCIECH ( BEKU ) 57 200
4 MOSIEK MARCIN  ( MOCHU ) 53 184
5 FRĄCKIEWICZ PIOTR ( FRAGMENT ) 56 182,5
6 KARBOWNIK PAWEŁ 49 180
7 PAKOSZ MICHAŁ ( MŁODY 125) 77 160
8 KANIK RAFAŁ 46 153
9 SIRĘGA RADOSŁAW (TOSTER) 75 141,5
10 GRADKOWSKI PIOTR 26 141
11 MUSIELINSKI ŁUKASZ 37 140
12 PIAŚCIK KRYSTIAN 94 137
12 ROMANIUK TOMASZ 88 137
13 GRYZIO KAMIL 48 135

Klasa nieregulaminowa 
Miejsce NAZWISKO I IMIĘ nr zawodnika Punkty
1 SULUK PAWEŁ 98 187
2 BANAŚ KAROL 58 180
3 JEWCZYK ERNEST 95 151
4 ZDUN KAMIL 41 145
5 KRZYSZTOŃ EMIL 45 144
6 DURBAJŁO JAKUB 42 132,5
7 KULBACKI KAROL 38 121
8 FORNALCZYK RAFAŁ 76 115

KONKURSY
Jazda na przednim kole (stoppie):
Zwycięzca – Łukasz Bełz (Łukasz FRS) – odległość 71m
Konkurs na największą ilość wykręconych cyrkli w ciagu 30 sekund:
Zwycięzca  – Marcin Głowacki (Korzeń) – 17,5 cyrkla
Konkurs „Last Man Standing”:
Zwycięzca  – Krystian Piaścik

W rozegra-
nym 9 czerwca 
meczu 6. kolejki 
PLFA I drużyna Gli-
wice Lions pokona-
ła zespół Bielawa 
Owls 9:7. Lwy wy-
grały trzeci mecz 
w sezonie. Sowy 

przegrały drugi raz. 
Sobotni mecz był rewanżem za 

starcie, które 5 maja odbyło się w Bie-
lawie. Pierwszą batalię Sów i Lwów w 
ramach PLFA I 2012 siedmioma punk-
tami wygrała drużyna z województwa 
dolnośląskiego.

Ważny dla układu tabeli Grupy 
Południowej PLFA I mecz toczył się pod 
dyktando formacji obronnych obu dru-
żyn. Licznie zgromadzeni kibice obser-
wowali wiele krótkich serii ofensywnych 
regularnie kończonych odkopnięciem 
piłki. Niedługo po rozpoczęciu drugiej 
kwarty, jeden z ataków gliwiczan pozwo-
lił gościom zbliżyć się w okolice 20. jarda 
od pola punktowego rywali. Po nieuda-
nych trzech próbach Lwy zdecydowały 
się na próbę kopnięcie z pola. Trzy punk-
ty zapewnił gościom Szymon Bukowski i 
do przerwy Owls przegrywali 0:3.

Na początku trzeciej kwarty brze-
mienny w skutkach błąd w ataku popeł-
nili gliwiczanie. Przy wprowadzaniu piłki 
do gry futbolówkę upuścił rozgrywający. 
Ta została odzyskana w polu punkto-
wym Lions przez zawodnika drugiej linii 
obrony Sów Mateusza Ramusa. Dzięki 
udanej próbie podwyższenia za jeden 
punkt w wykonaniu Tomasza Mieczkow-
skiego bielawianie prowadzili czterema 
punktami. 

Po ostatniej zmianie stron do ata-
ku przystąpili gliwiczanie. Ładną serię 
ofensywną 6-punktową akcją zwień-
czył bardzo dobrze tego dnia dyspono-
wany Tomasz Soboń. Lwom nie udała 
się próba podwyższenia za jeden punkt 
i Sowy, by wygrać potrzebowały tylko 
skutecznego kopnięcie z pola.

W następującej serii ataku go-
spodarze ponownie zmuszeni byli od-
kopywać futbolówkę. Niedługo później 
Lwy sprawiły im kolejny prezent w po-
staci ponownego zgubienia piłki. Wtedy 
rozpoczęła się nerwowa, jak się mia-
ło okazać później ostatnia w tym me-
czu szarża bielawian. Sowy znalazły 
się w bardzo trudnym położeniu, gdy w 
czwartej próbie miały duży dystans do 
pokonania by otrzymać premię w po-
staci kolejnych czterech szans. Wtedy 
długie, precyzyjne podanie rozgrywa-
jącego gospodarzy Mateusza Morasza 
złapał jego kolega. Po chwili sędziowie 
orzekli, że Owls zabrakło około 20 cen-
tymetrów do zdobycia pierwszej próby. 

W następującym zagraniu gliwiczanie 
mogli już wprowadzić piłkę do gry w tak 
zwanej formacji zwycięstwa. 

Lions pokonali Owls 9:7 po raz 
pierwszy triumfując w historii starć tych 
drużyn. W przypadku gdy oba zespoły 
będą miały tę samą liczbę zwycięstw w 
sezonie (a inną liczbę triumfów będzie 
miała drużyna Steelers) to bielawianie 
zajmą wyższe miejsce w tabeli. 

- Cieszy wynik, ale nie wiem czy 
wygraliśmy zasłużenie. Zgubiliśmy dzi-
siaj piłkę 5 lub 6 razy, raz tak napraw-
dę oddając rywalom przyłożenie. Nasza 
formacja obrony na szczęście zagrała 
dzisiaj znakomicie. To pozwoliło nam 
nieznaczenie wygrać, ale jest nad czym 
pracować – skomentował Paweł Kla-
wender, trener Gliwice Lions. - Przed 
nami starcie z Knights, których zna-
my bardzo dobrze. Rycerze przegrali 
wszystkie mecze w tym sezonie, ale ab-
solutnie ich nie lekceważymy. Naszym 
celem jest utrzymanie pierwszego miej-
sca w tabeli przed play-off - dodał Kla-
wender.

- Zagraliśmy dzisiaj fatalnie. 
Szwankowały wszystkie aspekty gry re-
zultatem czego jest porażka. Mecz był 
bardzo słaby i mało widowiskowy a do 
tego okraszony licznymi flagami rzuca-
nymi przez sędziów - powiedział Prze-
mysław Klinger, prezes Bielawa Owls. 
- Przed nami dwa mecze domowe. 
Każdy z nich jest z kategorii ‘być albo 
nie być’. Może się zdarzyć tak, że trzy 
czołowe drużyny będą miały taką samą 
liczbę zwycięstw i jeden z tych zespo-
łów odpadnie z play-off - dodał Klinger.

Wśród bielawskich Sów najlep-
szym zawodnikiem był Marcin Kocha-
nowski, który popisywał się wieloma 
ładnymi biegami.

W szeregach Lwów wyróżnili 
się Tomasz Soboń i Paweł Klawender. 
Znakomicie zagrała cała formacja obro-
ny, która nie pozwoliła rywalom zdobyć 
punktów. 

Bielawa Owls - Gliwice Lions 7:9 
(0:0, 0:3, 7:0, 0:6)

Mecz obejrzało 450 widzów.
Aktualne informacje, wyniki, ta-

bela oraz relacje ze spotkań znajdują 
się na stronie www.plfa.pl

******
Hutnicy już w play-off

W rozegranym w sobotę 23 
czerwca meczu 7. kolejki PLFA I druży-
na Zagłębie Steelers Interpromex poko-
nała Bielawa Owls 28:12. Dzięki zwy-
cięstwu Hutnicy zapewnili sobie awans 
do półfinału rozgrywek. Druga porażka 
bielawian w tym sezonie spowodowała 
to, że ich ewentualny awans do play-off 
jest zależy od rozstrzygnięć w innych 
meczach ich rywali.

- Rozegraliśmy dzisiaj bardzo do-
bry mecz, który mógł się podobać wi-
dzom. Skrzydłowy Sów Krzysztof Paw-
laczek powiedział po meczu z Będzinie, 
że wygraliśmy niezasłużenie. Nie po-
dzielam jego zdania. Dzisiejszy mecz 
dodatkowo potwierdził, że mamy lepszą 
drużynę - powiedział po meczu Szymon 
Widera, prezes Zagłębie Steelers Inter-
promex. - W kontekście tego, że mamy 
nowego rozgrywającego czeka nas 
jeszcze trochę pracy nad zgraniem. Je-
śli będziemy się dobrze rozumieć w ata-
ku jestem spokojny o końcowy sukces 
w tym sezonie - dodał Widera.

- W drugiej połowie zabrakło nam 
konsekwencji. Wygraliśmy pierwszą 
12:9, ale potem nasza gra się zepsu-
ła. Wydaje się, że Hutnicy w przerwie 
dostosowali się do naszych ustawień i 
skuteczniej przeszkadzali nam w ata-
ku - skomentował Przemysław Klinger, 
prezes Bielawa Owls. - Teraz mamy już 
tylko matematyczne szanse na awans 
do play-off. Oczywiście nie składamy 
broni - dodał Klinger.

By Sowy mogły zagrać w półfina-
le PLFA I Gliwice Lions muszą przegrać 
dwa pozostałe mecze w rundzie zasad-
niczej. Dodatkowo, bielawianie muszą 
pokonać w ostatniej kolejce Kraków 
Knights.

W ataku Owls wyróżnili się uzu-
pełniający się running backowie Jakub 
Płaczek i Marcin Kochanowski. Dobrze 
zagrał też tight end Piotr Sawicki, który 
w szeregach bielawian wystąpił po raz 
pierwszy od roku. Co ciekawe Sawic-
ki specjalnie przyjechał na ten mecz z 
Trójmiasta, gdzie studiuje.

Najlepszymi graczami Hutników 
byli rozgrywający Maciej Szczerba i Ma-
riusz Ostapowicz. Pierwszy z nich trzy 
razy podał na przyłożenie. Drugi kilka 
razy w ekwilibrystyczny sposób złapał 
piłkę po podaniach swojego kolegi.

Bielawa Owls - Zagłębie Steelers 
Interpromex 12:28 (6:7, 6:2, 0:13, 0:6)

 Mecz obejrzało 300 widzów.

 

15 LIPCA (NIEDZIELA)  PRZYSTAŃ  ŻEGLARSKA (OWW Sudety) 
Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” i  Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 

 
 

zapraszają  na: 

PIKNIK ŻEGLARSKI 
 

 

 

 
 

„rzucenie cumy na ląd” godz.14.00 
W programie pikniku m.in. 

Zdobywanie certyfikatu sprawności żeglarskich: nauka wiosłowania, wiązanie węzłów, 

poznanie podstaw ratownictwa wodnego i żeglowania. śpiewanie szant  

Imprezę rozpoczną: rejsy żaglówkami klasy „omega” po zbiorniku o godzinie 14.00. 
ok. 17.30 Przybycie świty Neptuna 

 

Godzina  18.00 Koncert gwiazdy imprezy:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po koncercie:  SZANTOWE KARAOKE 

 
ZAPRASZAMY!!! 

 

 
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE 

Lwy gubiły, ale się nie zgubiły

14 lipca 
SUDECKIE LATO 2012 – Fe-

styn rekreacyjny  organizowany 
wspólnie z  OSiR  Bielawa – OWW 
Sudety - szczegóły afisz  

15 lipca  
SUDECKIE ŻAGLE – kolejna 

edycje Pikniku Żeglarskiego organi-
zowana wspólnie z klubem Żeglar-
skim „Wielka Sowa”  - Przystań Że-
glarska OWW Sudety - szczegóły 
afisz  

24 - 25 sierpnia 
REGAŁOWISKO - XIV edycja 

festiwalu odbędzie się tradycyjnie 
na terenie OWW Sudety w Bielawie 
Powstaną dwie regularne muzyczne 
sceny: General Stage, na której wy-
stąpią najwięksi artyści i najciekawsze 
zespoły oraz Sound Stage – namiot 
soundsystemowy. Najważniejszymi 
gośćmi tegorocznej edycji imprezy 
zostali: legendarny SIZZLA KALON-
JI & THE FIREHOUSE CREW, król 
dancechallu BEENIE MAN & ZAGGA 
ZOW BAND, energetyczny wokalista 
TARRUS RILEY i DEAN FRAZER & 
BLACK SOIL BAND oraz wschodzą-
ca gwiazda roots reggae RAGING 

MOKIS informuje i zaprasza
FYAH – wszyscy z Jamajki. Wśród 
polskich wykonawców: JAMAL, KA-
CEZET & FUNDAMENTY, DUP! ft. 
Ras Luta, TABU, ZEBRA i BETHEL. 
W namiocie soundsystemowym za-
grają: RICKY TROOPER, DEADLY 
HUNTA, JOEY FEVER, JUGGLERZ, 
SPLENDID SOUND, DANCEHALL 
MASAK-RAH, SENSITHIEF SO-
UND, REVOLDA SOUND i TALLIB & 
SZTOSS.

Zaplanowano także warsztaty 
taneczne dancehall, które poprowa-
dzi Dancehall Queen – Ula Afro Fryc. 
Dodatkową atrakcją będzie Jama-
ican Style Food Corner, czyli trzecia 
niezależna scena festiwalu łącząca 
rozmaite formy muzyki jamajskiej z 
miejscem na relaks i regenerację sił. 
Więcej na www.regalowisko.pl i na-
stępnym wydaniu WB

P  R  O  M  O  C  J  A !  
Tylko do końca lipca karnet 30 zł !
Do nabycia w Bielawie - Punkt 

Informacji Turystycznej ul.Wolno-
ści 128 (naprzeciw kościoła) tel.74 
8334024 

oraz sieci Ticketpro. Ilość ogra-
niczona !
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