
31 października odbyła się 
sesja Rady Miejskiej Bielawy, której 
szczególnym gościem był Konsul 
Honorowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Calgary (Kanada) Zygmunt 
Potocki. Konsul przybył na sesję 
Rady wraz z małżonką Wiesławą 
i bratem Tadeuszem. Szacowne-
go gościa powitał przewodniczący 
Rady Leszek Stróżyk, który po-
wiedział m.in.: „Konsulat powstał w 
Calgary w 2003 roku, gdzie miesz-
ka ponad 30 tysięcy Polaków, któ-
rzy w konsulacie załatwiają swoje 
sprawy emerytalne, rentowe, ro-
dzinne, spadkowe i wiele innych. 
Rząd Polski wybiera konsula, za-
przysięga i przekazuje zakres za-
dań. Wszystkie koszty związane z 
pełnieniem urzędu ponosi konsul. 
Pan Zygmunt Potocki służy Polonii 
i Polsce. Jest jednym z tych, któ-
rzy uratowali Dom Polski w Calga-
ry przed bankructwem i bezzwrotną 
jego stratą.”

Konsul Zygmunt Potocki wyra-
ził wielką radość, że mógł odwiedzić 
swoje miasto, bo przede wszyst-

kim czuje się bielawianinem i to so-
bie najbardziej ceni. Podkreślił rów-
nież, iż jest dumny z osiągnięć Rady 
i burmistrza, gdyż pomimo że mia-
sto przeszło tyle transformacji, osią-
gnięto tak znakomity efekt. „Miasto 
pięknieje i jestem z tego dumny, 
chylę czoła przed Państwem. Biela-
wa w dobie transformacji doskonale 
sobie radzi. Macie olbrzymie osią-
gnięcia i tak trzymać. Wierzę głę-
boko, że Wasz talent, wiedza i do-
świadczenie będą się przyczyniać 
do dalszego rozwoju miasta.” Na 
zakończenie swojego wystąpienia 
konsul powiedział: „Są dwa magicz-
ne słowa: dziękuję i przepraszam. 
Dziękuję za możliwość wystąpienia 
i przepraszam za zabrany czas”.

Konsul uhonorował listami gra-
tulacyjnymi przewodniczącego Rady 

Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka, 
burmistrza Ryszarda Dźwiniela i 
moją skromną osobę. Ciepłe słowa 
skierował również do bielawskich 
kombatantów, dziękując za ich dzia-
łalność i propagowanie patriotyzmu.

Por. Bronisław Wilk – prezes 
Zarządu Miejskiego Związku Komba-
tantów otrzymał z kolei podziękowa-
nia za wkład kombatantów w utworze-
nie działu wojskowości w bielawskiej 
placówce muzealnej. Wręczyli je prze-
wodniczący Rady i burmistrz miasta.

W dalszej części sesji prezes 
Bronisław Wilk wręczył Złoty Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej księdzu Danielowi Marcinkie-
wiczowi z parafii pw. WNMP oraz 
Medal Srebrny Agnieszce Miko-
łajczyk-Denis. 
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W auli Collegium Novum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie odbyła się gala finałowa II 
edycji Ogólnopolskiego Progra-
mu Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Sa-
morządowy Lider Edukacji”. Lau-
reatem programu Fundacji Ro-
zwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego, obok takich miast jak 
Poznań, Szczecin i Lublin, była 
również Bielawa. 14 listopada 
Certyfikat „Samorządowego Lidera 
Edukacji” odebrał Burmistrz Biela-
wy Ryszard Dźwiniel.

O przyznaniu tytułu 
decydowało jury złożone z wybit-
nych przedstawicieli świata pol-
skiej nauki, specjalizujących się 
w problematyce rozwoju systemu 
edukacji i promocji szkolnictwa. 
Komisji przewodniczył prof. dr hab. 
Dariusz Rott – członek Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
rzeczoznawca Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i ekspert Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W ramach projektu, komisja 
oceniała Bielawę i inne samorządy 
pod kątem jakości prowadzonej po-
lityki edukacyjnej. Eksperci bada-
li m.in. działania na rzecz rozwoju 
infrastruktury oświatowej, pozyski-
wania środków zewnętrznych na 
szkolnictwo, podnoszenia jakości 

kształcenia, prowadzenia edukacji 
zgodnej z potrzebami rynku i lokal-
nych społeczności oraz wspiera-
nia innowacyjnych metod pracy z 
uczniem. W rankingu ekspertów 
nasze miasto zostało ocenione 
bardzo wysoko, szczególnie za 
rozwój i unowocześnianie bazy 
dydaktycznej, inwestowanie 
środków unijnych w oświatę oraz 
bardzo dobre efekty kształcenia. 

Odbierając certyfikat bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel po-
wiedział m.in. - Nagroda jest nie 
tylko sukcesem bielawskiego 
samorządu, ale przede wszyst-
kim nauczycieli, dyrektorów szkół 
i przedszkoli oraz uczniów, bez 
których nadanie naszemu miastu 
certyfikatu byłoby niemożliwe. 

Przyznając tytuł 
„Samorządowego Lidera Edu-
kacji” jury doceniło przede 
wszystkim, że w tak trudnych 
ekonomicznie czasach, Bielawa 
przeznaczyła w ciągu minionych 
5 lat około 20 mln zł na rozwój 
bazy oświatowej (z tego 16 mln 
zł z funduszy zewnętrznych). 
Tak znaczące nakłady w widoczny 
sposób wpłynęły na poprawę wa-
runków do nauki, a także na pod-
wyższenie jakości kształcenia w 
mieście.

  Łukasz Masyk 

Bielawa “Samorządowym Liderem Edukacji 2012”

24 października odbyła się sesja nadzwyczajna, podczas której radni rozpatrzyli projekt uchwały w spra-
wie zmian budżetu gminy. 

Z kolei 15 listopada odbyła się się sesja nadzwyczajna, podczas której rozpatrzono projekt uchwały 
w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza 
Miasta oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr 
XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

           BL

Obradowali bielawscy radni
Sesje nadzwyczajne

W 94. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, na Pla-
cu Kombatantów odbyły się z tej 
okazji miejskie uroczystości, które 
rozpoczęło wysłuchanie hymnu pań-
stwowego, po czym uczniowie Ze-

społu Szkół Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego zaprezentowali 
program artystyczny o charakterze 
patriotycznym. 

Miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

List gratulacyjny dla Burmistrza od Konsula

Konsul uhonorował także bielawskich kombatantów

Wręczenie medalu Agnieszce Mikołajczyk-Denis
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Sudeckie Kryształy 2012 
- największa tego typu impreza w 
regionie Sudetów, której głównym 
celem jest promocja przedsiębior-
czości – za nami. Już pierwsza 
edycja zgromadziła blisko 50 naj-
lepszych firm i instytucji, a gośćmi 
gali finałowej było ponad 160 

znamienitych gości. 
9 listopada podczas uroczy-

stej gali w Hotelu Zamek na Ska-
le w Trzebieszowicach, statuetki 
„Sudeckich Kryształów” w katego-
rii „Najlepsza impreza promująca 
region”, „Najlepsza firma rodzin-
na” oraz „Najlepsza inicjaty-
wa proekologiczna” - trafiły 
do bielawskiego samorządu 
i firm działających na terenie 
Bielawy. Miasto otrzymało głów-
ną nagrodę plebiscytu w katego-
rii „Najlepsza impreza promująca 
region” za Bielawa Reggae Fes-
tiwal (Regałowisko). W katego-
rii „Najlepsza firma rodzinna” sta-
tuetkę przyznano bielawskiemu 
Zakładowi Przetwórstwa 
Mięsnego Jerzy Gawrycki. Pierw-
sze miejsce wśród nominowanych 
(nominacja dla Szkoły Leśnej) 
do nagrody w kategorii „Najlepsza 
inicjatywa proekologiczna” zajęło 
Ekologiczne Centrum Odzysku 
w Bielawie, którego właścicielem 
jest firma ZUK Pieszyce. 

Plebiscytową Galę poprowa-
dził znany z programu pierwszego 
Telewizji Polskiej i radiowej trójki 
– Artur Orzech, a całość uświet-
niły recitale Stanisława Soyki, 
Jarosława Wasika, a także pokaz 
mody z jesienno-zimowej kolekcji 
firmy Relis oraz uroczysty bankiet. 

Wśród finalistów Plebiscy-
tu, którego organizatorem była 
Telewizja Sudecka, znalazły się 
firmy, instytucje i samorządy z po-

wiatów świdnickiego, dzierżoniow-
skiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. 

9 listopada została 
wręczona także statuetka dla 
zwycięzcy Plebiscytu w kategorii 
Osobowość Regionu. Otrzymał 
ją Jerzy Wester - absolwent Woj-
skowej Akademii Medycznej w Ło-

dzi, specjalista gastroenterolog i 
menedżer służby zdrowia. Przez 
wiele lat był kierownikiem Zakładu 
Endoskopii Zabiegowej Szpitala 
Wojskowego we Wrocławiu. Od lat 
związany z pieszycką służbą zdro-
wia, a obecnie pełni funkcję dyrek-

tora SP ZOZ Przychodnia Miejska 
w Pieszycach. 

Nagrody wręczali zwycięz-
com członkowie Kapituły Sudeckich 
Kryształów, honorowi goście Gali, a 
wśród nich m.in.: dr Jerzy Tutaj - 
wicemarszałek województwa dol-
nośląskiego, Jadwiga Rybiańska 
- dyr. Banku Zachodniego WBK w 
Bielawie, Maciej Awiżeń – staro-
sta kłodzki, Zbigniew Nojszews-

ki – prezes Zamku na Skale oraz 
Adam Pachura – właściciel Telewi-
zji Sudeckiej. 

Podczas uroczystej gali 
Telewizja Sudecka uczciła swoje 
18-lecie działalności na medial-
nym rynku. Z okazji wkroczenia 
w „pełnoletność”, goście plebiscytu 
życzyli całej redakcji Telewizji Su-
deckiej, dalszego rozwoju i kolej-
nych wspaniałych jubileuszy.

Pełne wyniki plebiscytu:
Najlepsza impre-

za promująca region: 1. 
Bielawa Reggae Festiwal, 
2. Międzynarodowy Festiwal Ba-
chowski, 3. Dni Twierdzy Kłodzko, 
wyróżnienie: Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru Nowa Ruda.

Najlepsza inwestycja: 1. Ga-
leria Świdnicka – Rank Progress, 1. 
Rewitalizacja Rynku – Gmina Miej-
ska Nowa Ruda, 2. Drukarnia-Wy-
dawnictwo Edytor – Dzierżoniów, 
3. Przychodnia Miejska Pieszyce, 
wyróżnienie: Szpital Uzdrowiskowy 
Dąbrówka - Długopole Zdrój.

Najlepszy produkt turystycz-
ny: 1. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, 
2. Spływy Przełomem Bardzkim – 
Ski-Raft, 3. Winterpol - kompleks 
sportów zimowych Zieleniec, wyróż-
nienie: Hotel Dębowy w Bielawie. 

Najlepsza firma rodzinna: 1. 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Jerzy Gawrycki, 2. Domino, 3. 

Grupa Łapaj - Hotel Verde Monta-
na, 3. Centrum Stomatologiczne 
Twój Uśmiech, wyróżnienie: Pro-
ducent Konfekcji Damskiej - Relis, 
Hotel Sowia Dolina. 

Najlepsza inicjatywa pro-
ekologiczna: 1. Ekologiczne Cen-
trum Odzysku - ZUK Pieszyce, 
2. BIO-WAT Świdnica, 3. Szkoła 
Leśna – Bielawa.

  Łukasz Masyk

Następnie radni i goście obej-
rzeli film autorstwa Rafała Brze-
zińskiego – dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej „Bielawscy 
kombatanci”, poświęcony  naszym 
kombatantom, dzięki którym po-
wstał w muzeum dział Wojskowość 
i Kombatanci.

Konsul Honory RP w Calgary gościem bielawskich radnych 
Sesja z podziękowaniami i medalami

Ponadto radni rozpatrzyli pro-
jekty uchwał w sprawach:

- stwierdzenia zgodności projek-
tu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu ulicy Lipowej 
w Bielawie z ustaleniami studium, 

- miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego re-
jonu ulicy Lipowej w Bielawie,

- określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
oraz określenia wzorów formularzy 
w podatku od nieruchomości,

- określenia wzoru formula-
rza informacji o gruntach oraz wzo-
ru formularza deklaracji na podatek 
rolny,

- określenia wzoru formularza 
informacji o lasach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek leśny,

- podziału miasta Bielawa na 
stałe obwody głosowania,

- przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa 
na lata 2012-2027,

- zmian budżetu gminy na 
2012 rok,

- zmiany uchwały Nr V/60/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 
lutego 2011 roku w sprawie zasad 
i trybu wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bielawa,

- uzupełnienia składu osobo-
wego Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych z Zdrowia Rady Miejskiej 
Bielawy.

    Barbara Lesiewicz

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił gospodarz uroczysto-
ści, przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk., który na 
wstępie powiedział: „Dzień dzisiejszy 
skłania nas do refleksji nad słowem 
patriotyzm. Patriotyzm to mój dom, 
moja rodzina, tradycje i korzenie. 
Jesteśmy narodem, który może po-
chwalić się wspaniałą historią i osią-
gnięciami. Można być patriotą przez 
codzienną pracę i postawę, dumę, że 
jesteśmy Polakami. Patriotyzm to też 
pamięć o tych, którzy oddali swoje ży-
cie za wolną i niepodległą Ojczyznę, 
i o tych, którzy tu są obecni i o nią 
walczyli.”

Następnie przewodniczący 
Rady powitał przybyłych na uroczy-
stość: senatora Stanisława Jurce-
wicza, przedstawicieli: poseł Anny 
Zalewskiej, Zarządu i Rady Powia-
tu, majora Marka Tomaszewskiego 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Kłodzku, bielawskich kombatantów 
z prezesem Bronisławem Wilkiem, 
Jana Filipiaka z rodziną, czcigod-
nych księży: ks. prałata dr. Stanisła-
wa Chomiaka – proboszcza parafii 
WNMP, ks. dr. Roberta Begierskie-
go – proboszcza parafii Miłosierdzia 
Bożego, ks. kanonika Cezarego Ciu-
piaka – proboszcza parafii Bożego 
Ciała, delegację Związku Inwalidów 
Wojennych w Dzierżoniowie, wła-
dze miasta Bielawa, wiceprzewod-
niczących Rady Miejskiej Bielawy i  
jej radnych, przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Kresowian Ziemi Dzierżo-
niowskiej, dyrektorów, nauczycieli i 
uczniów bielawskich placówek oświa-
towych publicznych i niepublicznych, 
przedstawicieli Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Bielawie, Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości, przedstawicieli działają-
cych w mieście organizacji politycz-
nych i pozarządowych, dyrektorów i 
prezesów jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, przedstawicieli Poli-
cji i Straży Miejskiej, Orkiestrę SART 
oraz mieszkańców Bielawy.

W swoim dalszym wystąpieniu 
przewodniczący Rady podkreślił, iż: 
„Każdy człowiek chce przynależeć 
do jakiegoś narodu, mieć swój kraj i 

język. Pięć pokoleń Polaków czekało 
na niepodległość. Zaborcy niszczyli 
nasz naród, chcieli by Polacy prze-
stali istnieć. Zakazali posługiwania 
się językiem polskim w urzędach i in-
nych miejscach publicznych. Zabroni-
li nauki języka polskiego w szkołach. 
To domy i rodziny były stróżami pol-
skości. Dbano tam, by dzieci mówiły 
po polsku, by znały polskie obrzędy 
i obyczaje. Polski nie było na mapie 
Europy, ale była w sercach i umy-
słach Polaków, którzy byli Jej oddani i 
czekali na dzień niepodległości.”

Przewodniczący przedstawił 
trudną polską drogę do wolności, a 
zwracając się do bielawskich komba-
tantów, powiedział: „To wasza histo-
ria jest naszym przewodnikiem, uczy 
nas przechodzić przez życie w posza-
nowaniu prawdy, mądrości, odwagi i 
umiłowania Ojczyzny.” Przedstawił też 
wojenne losy jednego z bielawskich 
kombatantów – porucznika Jana Fi-
lipiaka.

Kończąc swoje wystąpienie, 
przewodniczący Rady podziękował 
wszystkim obecnym za uczestnicze-
nie w uroczystości, księżom za po-
moc i współorganizację święta, har-
cerzom za obecność i pełnioną wartę 
honorową, Zespołowi Szkół STO za 
przygotowanie części artystycznej, a 
Orkiestrze SART za muzyczną opra-
wę uroczystości.

Po złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem i wysłuchaniu Roty, zebrani na 
uroczystości przemaszerowali do ko-
ścioła pw. WNMP, gdzie uczestniczy-
li w uroczystej mszy świętej w intencji 
Ojczyzny, koncelebrowanej przez ks. 
kanonika Cezarego Ciupiaka.

W ten świąteczny dzień w bie-
lawskim muzeum  można było obej-
rzeć ekspozycję „Wojskowość i Kom-
batanci”, a w kinie MOKiS obejrzeć 
film dokumentalny w reżyserii Mai 
Baczyńskiej „Miła Padnij!”, będący 
filmowym portretem zmarłej w 2009 
roku Teresy Lewtak-Stattler z domu 
Szuch - „Miry” z batalionu „Parasol”, 
czternastoletniej uczestniczki zama-
chu na kata Warszawy Emila Brauna, 
„Miłej” z batalionu „Żubr”, piętnasto-
letniej uczestniczki Powstania War-
szawskiego, więźniarki Oberlangen.

 Barbara Lesiewicz

Miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Sudeckie Kryształy 2012

Po kilkumiesięcznych pra-
cach budowlanych nastąpiło uro-
czyste otwarcie ulicy Grunwaldz-
kiej. Bielawa wykonała inwestycję w 
oparciu o pozyskane fundusze w wy-
sokości 1 mln zł, z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Natomiast cała modernizacja ulicy 
Grunwaldzkiej na długości około 800 
metrów, kosztowała 2,7 mln zł.

Przed przebudową ulica Grun-
waldzka pokryta była szutrem, a teraz 
jej nowa nawierzchnia asfaltowa wy-
trzyma przejazd nawet najcięższych 
pojazdów. Wykonanie drogi w najwyż-
szych parametrach użytkowych było 
koniecznością, gdyż w sąsiedztwie 
ulicy Grunwaldzkiej znajdują się te-
reny Podstrefy Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Warto było 
zainwestować w nową drogę tym 
bardziej, ponieważ już w trakcie 
uroczystego otwarcia odbywały się 
wstępne prace, związane z budową 
pierwszego przedsiębiorstwa na te-
renie podstrefy. 

Symboliczne przecięcie wstęgi 
otwierające ulicę Grunwaldzką odby-
ło się 8 listopada. Dokonali go wspól-
nie Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwi-
niel, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk, a także wykonawca 
inwestycji Paweł Dąbrowski. W wy-
darzeniu uczestniczyli również radni 
Rady Miejskiej oraz przedstawiciele 
ościennych samorządów. 

Przebudowa ulicy Grun-
waldzkiej trwała od kwietnia do 
października. W tym czasie wyko-
nano nową nawierzchnię, chodnik 
wraz ze ścieżką rowerową, oświe-
tlenie, kanalizację sanitarną i wod-
ną, a także plac do zawracania dla 
samochodów dostawczych. 

Nowa droga, obok dobrej 
lokalizacji bielawskiej podstrefy 
oraz dogodnymi warunkami ofe-
rowanymi przez miasto, jest więc 
kolejnym atutem w rozmowach z 
następnymi inwestorami, którzy 
obecnie interesują się Bielawą. 

  Łukasz Masyk

Inwestycja warta 2,7 mln zł została otwarta

Złoty medal otrzymał ks. Daniel Marcinkiewicz
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Piętnaście par małżeńskich, 
które 50 lat temu powiedziały so-
bie sakramentalne „tak”, wzięło 
udział w uroczystości Złotych 
Godów. Organizatorem okrągłego 
jubileuszu, który odbył się 10 listopa-
da był Burmistrz Miasta Bielawa oraz 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Tego dnia jubilaci uczestni-
czyli w uroczystej mszy świętej w 
kościele pw Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, a następnie 
obchody Złotych Godów przeniosły 
się do kinoteatru, gdzie odbyła się 
główna część jubileuszu. 

Na początku przed jubilat-
ami wystąpił zespół Polonezi-
aki ze Spółdzielczego Centrum 
Kultury, z nowym programem 
artystycznym - „Piosenki z lat 
dwudziestych i trzydziestych”. 

Następnie Burmistrz Miasta 
Ryszard Dźwiniel wręczył jubila-

Złote Gody
tom dyplomy i odznaczenia pamiąt-
kowe nadane przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. 
Medale otrzymali państwo: Anna 
i Józef Chumowie, Maria i 
Władysław Jemiołowie, Janina 
i Stanisław Kamińscy, Janina i 
Henryk Kuleszowie, Zofia i Karol 
Lekki, Danuta i Edward Majewscy, 
Maria i Mieczysław Marciniakow-
ie, Anna i Henryk Michalakowie, 
Józefa i Edward Mundzielowie, 
Helena i Stanisław Nowakowie, 
Krystyna i Jan Stolarczykow-
ie, Teresa i Mieczysław Stolar-
czykowie, Janina i Wacław Szc-
zypiorowie, Stefania i Stanisław 
Walkoszowie oraz Joanna i Fran-
ciszek Zającowie. 

Wszystkim parom życzymy 
kolejnego jubileuszu, czyli Dia-
mentowych Godów. 

  Łukasz Masyk

Burmistrz Bielawy wziął 
udział w corocznej gali Niemieck-
iej Fundacji Ochrony Środowiska 
DBU. Tym razem rozdanie tzw. 
„Ekologicznych Oskarów” odby-
ło się 28 października w Lipsku. 
Ryszard Dźwiniel uczestniczył 
w niedzielnym wydarzeniu obok 
m.in. prezydenta Republiki Fede-
ralnej Niemiec Joachima Gaucka, 
ministra ochrony środowiska Nie-
miec Petera Altmaiera i premiera 
Saksonii Stanislawa Tillichema. 
Transmisję z uroczystości można 
było obejrzeć w telewizji SAT3.

Najważniejszym punktem nie-
dzielnej gali było wręczenie nagród 
fundacji DBU osobom najbardziej 
zasłużonym dla rozwoju ekologii i 
poszanowania środowiska w Niem-
czech i Europie. Tegoroczne na-
grody o równowartości 500 tys. 
euro trafiły do współzałożyciela 
i prezesa zarządu SMA Solar 
Technology AG, Günthera Cra-
mera oraz duetu naukowców i 
przedsiębiorców Andreasa Bet-
ta i Hansjörga Lerchenmüllera. 
Wszyscy nagrodzeni mogą się po-
chwalić sukcesami w dziedzinie 
techniki fotowoltaicznej, a ich doko-
nania mają ogromne znaczenie dla 
obszarów, na których brak jest sieci 
energetycznych. 

Uroczystość była okazją 
dla burmistrza Bielawy do spot-

kania z sekretarzem generalnym 
DBU Fritzem Brickwedde, który 
po wielu latach kończy pracę dla 
Fundacji. Burmistrz zaprosił sekre-
tarza generalnego DBU do Biela-
wy, a także rozmawiał o kolejnych 
ekologicznych projektach z przed-
stawicielem Fundacji, dr Ulrichem 
Witte. Ponadto Ryszard Dźwiniel 
spotkał się z byłym ministrem 
ochrony środowiska Maciejem 
Nowickim. 

Niemiecka Fundacja Och-
rony Środowiska DBU ist-
nieje od 1989 roku, a jej kapitał 
założycielski wynosi 1 mld euro. 
Z kolei uroczysta gala, na której 
wręczane są Niemieckie Federal-
ne Nagrody Środowiskowe, organi-
zowana jest od 1993 roku i zawsze 
uczestniczą w niej najważniejsi 
przedstawiciele władzy w Niem-
czech. 

  Łukasz Masyk

Federalne Nagrody Środowiskowe z nagrodą 500 tys. euro

Przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Urzędu Miasta 
Wrocławia byli gośćmi burmis-
trza Bielawy. Wizyta wrocławskich 
urzędników jest efektem konferen-
cji ekologicznej w Dreźnie, w któ-
rej wspólnie uczestniczyli przedsta-
wiciele dolnośląskich samorządów. 
Wrocławscy specjaliści z zakresu 
edukacji i ochrony środowiska byli 
pod dużym wrażeniem osiągnięć na-
szego miasta w dziedzinie ekologii.

Dlatego też już w Niemczech 
wyrazili chęć przyjazdu na wizytę 
studialną do Bielawy i obejrze-
nia inwestycji z zakresu edukacji 
ekologicznej. Najpierw 9 listopada 
odwiedzili nasze miasto pracownicy 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskie-
go Wrocławia. Z kolei trzy dni później 
pojawili się w naszym mieście przed-
stawiciele Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego. 

Oprócz spotkania z burmi-
strzem, wrocławscy goście zwiedzi-

li m.in. Szkołę Leśną, Interaktywne 
Centrum Poszanowania Energii, 
Centrum Odnawialnych Źródeł 
Energii, Ekologiczne Centrum Od-
zysku, a także Przedszkole Ekolo-
giczne „Parkowe Skrzaty”. 

Wizyta w Bielawie była na tyle 
ciekawa dla wrocławskich urzędni-

Wrocław uczy się od Bielawy ków, że zapowiedzieli oni szeroką 
promocję bielawskich placówek 
ekologicznych we wszystkich 
instytucjach zajmujących się 
ochroną środowiska, a także 
w podległych placówkach 
oświatowych. Władze Bielawy li-
czą na to, że spowoduje to wzrost 
ruchu turystycznego w naszym 
mieście. 

  Łukasz Masyk

Burmistrz Bielawy spotkał się 
z Radą Rodziców i Radą Pedago-
giczną Ekologicznego Gimnazjum nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi. Ro-
zmawiano o przyszłości szkoły, a 
także działaniach, jakie władze mia-
sta wraz z dyrektorem gimnazjum, 
nauczycielami oraz rodzicami i uc-
zniami, podejmą w kierunku roz-
woju placówki przy ulicy Lotniczej.

Na początku spotkania bur-
mistrz podkreślił, że obecne 
władze miasta nie zamierzają 
wracać do pomysłu likwi-
dacji gimnazjum i zapewnił, 
że społeczność szkolna może 
liczyć na wsparcie bielawskiego 
samorządu. W trakcie wizyty w 
szkole, która odbyła się 25 paź-
dziernika, burmistrz odpowiedział 
również na pytania rodziców i na-
uczycieli oraz poinformował, że mi-
asto rozpocznie starania o po-
zyskanie funduszy na budowę 
boiska sportowego przy Ekolog-
icznym Gimnazjum nr 3. 

  Łukasz Masyk

Burmistrz spotkał się z nauczycielami i rodzicami uczniów 
w Ekologicznym Gimnazjum nr 3

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
*****

podjęte na sesji w dniu 26 września 2012 roku
UCHWAŁA Nr XXVI/278/12 w sprawie podziały 

Gminy Bielawa na okręgi wyborcze
Zgodnie z uchwałą Gmina Bielawa zostaje podzielo-

na na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych. W za-
łączniku do uchwały określono granice oraz liczbę radnych 
wybieranych w poszczególnych okręgach.

UCHWAŁA Nr XXVI/279/12 w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2012 rok

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: docho-
dy – 98.530.463 z, wydatki – 100.891.143 zł.

UCHWAŁA Nr XXVI/280/12 zmieniająca Uchwałę 
Nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grud-
nia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2012-2026

Zmiana polega na uchyleniu załączników nr 1, 2 i 3 
i wprowadzenie w ich miejsce nowych załączników.

UCHWAŁA Nr XXVI/281/12 zmieniająca Uchwałę 
Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 paź-
dziernika 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy 
Bielawa do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”

§2 otrzymał brzmienie: „Wyraża się zgodę na 
wniesienie do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dzier-
żoniowie, w latach 2012-2014 wkładu pieniężnego w 
wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.803.578 złotych 
(słownie: trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćset sie-
demdziesiąt osiem złotych)”.

*****
podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 paź-

dziernika 2012 roku
UCHWAŁA Nr XXVII/282/12 w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2012 rok
Po dokonanych zmianach budżet na 2012 rok wy-

nosi: dochody – 99.005.161 zł, wydatki – 101.365.841 zł.
*****

podjęte na sesji w dniu 31 października 2012 roku
UCHWAŁA Nr XXVIII/283/12 w sprawie stwier-

dzenia zgodności projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lipo-
wej w Bielawie z ustaleniami studium

Radni stwierdzili zgodność projektu planu z usta-
leniami studium.

UCHWAŁA Nr XXVIII/284/12 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulicy Lipowej w Bielawie

Teren rejonu ulicy Lipowej przeznaczony jest dla za-
budowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszcze-
niem usług na wydzielonych terenach, w tym o ponadlokal-
nym charakterze.

UCHWAŁA Nr XXVIII/285/12 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
określenia wzorów formularzy w podatku od nierucho-
mości

Szczegóły w następnym wydaniu gazety.
UCHWAŁA Nr XXVIII/286/12 w sprawie określe-

nia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru 
formularzy deklaracji na podatek rolny

Szczegóły w następnym wydaniu gazety.
UCHWAŁA Nr XXVIII/287/12 w sprawie podziału 

miasta Bielawa na stałe obwody głosowania
Na mocy tej uchwały dokonano podziału obszaru 

miasta Bielawa na stałe obwody głosowania.
UCHWAŁA Nr XXVIII/288/12 w sprawie zmian bu-

dżetu gminy na 2012 rok
Budżet na 2012 rok po dokonanych zmianach wyno-

si: dochody – 95.410.441 zł, wydatki – 100.771.121 zł.
UCHWAŁA Nr XXVIII/289/12 w sprawie określenia 

wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek leśny

Szczegóły w następnym wydaniu gazety.
UCHWAŁA Nr XXVIII/290/12 w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na 
lata 2012-2027

Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Gmi-
ny Bielawa na lata 2012-2027 oraz wykaz przedsięwzięć 
realizowanych w tym okresie.

UCHWAŁA Nr XXVIII/291/12 w sprawie uzupełnie-
nia składu osobowego Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Rady Miejskiej

Do składu komisji został powołany radny Stanisław 
Lenartowicz.

UCHWAŁA Nr XXVIII/292/12 zmieniająca uchwa-
łę  w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bie-
lawa

W uchwale Nr V/60/11 z 23 lutego 2011 r. wprowa-
dzono następujące zmiany: zmianę treści §1 ust. 2, §2 pkt 
5 oraz §20 ust.3 pkt 2.

    B.Lesiewicz
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Podziękowania za wyjątko-
wą postawę i pomoc bielawskim 
dzieciom przekazał Pani Alicji 
Chęcińskiej Burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel, podczas spo-
tkania w Urzędzie Miejskim. Pani 
Alicja jest właścicielem firmy ga-
stronomicznej i prowadzi stołów-
kę w Szkole Podstawowej nr 10. 
Mieszkanka Bielawy udowadnia, 
że można łączyć biznes z działal-
nością charytatywną. Firma Pani 

Alicji Chęcińskiej od kilkunastu lat 
prowadzi w swojej stołówce akcję 
dożywiania dzieci.

Na pomoc mogą tutaj liczyć 
uczniowie z rodzin niezamoż-
nych, nie tylko ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10. Dziękując Pani Chę-
cińskiej za działalność społeczną, 
burmistrz powiedział między inny-
mi: Bezinteresowne wsparcie, jakie 
od Pani firmy otrzymali nasi ucznio-
wie, ma nie tylko wartość finanso-

Podziękowania za akcję dożywiania dzieci
wą ale także pozamaterialną, która 
w obecnych czasach jest wyjątko-
wym przykładem ludzkiej dobroci i 
życzliwości. 

Jak się okazuje trudno jest 
policzyć ilu dzieciom pomogła Pani 
Chęcińska na przestrzeni ostatnich 
lat. Co ważne mieszkanka nasze-
go miasta robi to z wielką satys-
fakcją, a za okazaną pomoc ni-
gdy nie liczyła na nagrodę. 

  Łukasz Masyk

„Senior to człowiek w tzw. „je-
sieni życia”, a więc pewnego etapu 
w życiu, na którego określenie uży-
wa się różnych synonimów, takich 
jak: starość, późna dojrzałość, trzeci 
wiek, złoty wiek. Starość jest zjawi-
skiem jednostkowym i społecznym, 
bo starzeje się człowiek i całe spo-
łeczeństwo.

Trudno stwierdzić, kiedy starość 
się rozpoczyna. Jej oznaką może być 
pierwszy siwy włos, zmarszczka, za-
dyszka na schodach, ślub własnego 
dziecka, zostanie babcią czy dziad-
kiem, przejście na emeryturę itp. Nie 
ma na to jednoznacznej odpowiedzi. 
Ale bez względu na to, kiedy się za-
czyna, jest pewnym etapem w życiu 
człowieka i należy przeżyć go jak naj-
lepiej. A kluczem do udanej starości 
jest aktywność zarówno fizyczna jak i 
umysłowa. 

Zajęcie się seniorami, wzmoc-
nienie ich pozycji jest wyzwaniem 
naszych czasów i organizacji, które 
powinny pomagać ludziom w późnej 
dorosłości. Z tego też względu insty-
tucje i stowarzyszenia naszego tere-
nu winny kłaść nacisk na tworzenie 
warunków sprzyjających godnemu 
i aktywnemu życiu seniorów. Dzia-
łania te polegać mogą na wspoma-
ganiu jednostek w radzeniu sobie z 
kryzysami typowymi dla tego wieku, 
zapewnieniu odpowiedniej pozycji 
w społeczeństwie oraz kształtowa-
niu pozytywnego obrazu człowieka 
starszego w świadomości społecz-
nej” - tymi słowami sekretarz Zarzą-
du Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Wanda Stępień-Kowalczyk,  przy-
witała wszystkich przybyłych na uro-
czystą akademię  z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Seniora.

Gośćmi akademii byli: prze-
wodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy Leszek Stróżyk, wiceburmistrz 
Mariusz Pach, Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Biela-
wy, Jan Gładysz – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz 
Edward Szatkowski – przewodni-
czący Zarządu Związku Emerytów w 
Pieszycach. 

Były życzenia od Zarządu 
Okręgowego Związku, które odczy-
tał przewodniczący bielawskiej or-
ganizacji Tadeusz Kowalczyk, od 
przewodniczącego organizacji w 
Pieszycach. a także od władz mia-
sta Bielawa, które przekazali Leszek 
Stróżyk i Mariusz Pach. Oto treść 
listu gratulacyjnego, podpisanego 
przez przewodniczącego Rady i Bur-
mistrza Miasta:
„Szanowny Panie Przewodniczący
Szanowni Seniorzy

Dzisiejszy dzień, Dzień Senio-
ra, przypomina nam, że jesień ży-
cia może być pięknym, aktywnym i 
pełnym satysfakcji okresem w życiu 
człowieka.

Dzień Seniora to także symbol 
wdzięczności Tym, którzy pamiętają 
dobre i trudne lata ubiegłego wieku, 
którzy troszczyli się o siebie, bliskich 
i rodzinę, często zaznali niedostat-
ku, a jednak dokonali rzeczy niezwy-
kłych – wychowali kolejne pokolenia, 
zapewnili swoim dzieciom i wnukom 
prawdziwy dom, rodzinne ciepło i 
szacunek dla drugiego człowieka. 

Może nie wszystkie marzenia 
i oczekiwania się spełniły, ale za ten 
heroizm dnia codziennego jesteśmy 
niezwykle wdzięczni.

Z okazji tego szczególnego dnia 
życzymy bielawskim Seniorom, by w 
kolejnych latach Waszego życia towa-
rzyszyło Wam zdrowie, poważanie, 
miłość i zrozumienie najbliższych.

Życzymy również, by każ-
dy dzień przynosił Wam radość, 
uśmiech i wiele ciepłych chwil.

Bądźcie z nami, gdyż jesteście 
dla nas wyjątkowo ważni i nadal bar-
dzo nam potrzebni. Trudy i życiowe 
doświadczenia Waszego pokolenia 
są wspaniałym darem w naszą, spo-
łeczną pamięć.”

Uroczystość stała się również 
okazją do podsumowania kończącej 
się w lutym przyszłego roku kaden-
cji Zarządu związku. Podsumowania 
dokonał jego przewodniczący Tade-
usz Kowalczyk:

„Szanowni Państwo!
W związku z kończącą się 

kadencją obecnego Zarządu (luty 
2013r) pragnę w ogromnym skró-
cie podsumować naszą pięcioletnią 
działalność i podziękować Państwu 
za uiszczanie składek członkow-
skich, a naszym władzom miasta za 
dotacje, które pozwalały realizować 
nasze plany i zamierzenia.

Otóż od stycznia 2008 roku 
liczba naszych członków wzrosła 
z 367 do 522 osób, to jest wzrost o 
44% . W siedzibie naszego Związ-
ku dzięki naszym staraniom i po-
mocy władz miasta wymieniliśmy 
wszystkie okna oraz wyremontowali-
śmy nasze WC. We własnym zakre-
sie zamontowaliśmy nowe wieszaki, 
wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy 
w nowe meble zaplecze kuchenne, 
a do naszego lokalu zakupiliśmy 60 
nowych krzesełek. Nie udało nam 
się do chwili obecnej zmienić podło-
gi i ogrzewania lokalu, mamy jednak 
nadzieję, że dzięki naszemu Urzędo-
wi Miasta, który zawsze nam chętnie 
pomaga, załatwimy te sprawy w roku 
następnym. 

Dla naszych członków i ich ro-
dzin  co roku organizowaliśmy kilka 
turnusów wczasowych. A więc by-
liśmy w: Dąbkach, Darłówku, Świ-
noujściu, Jastrzębiej Górze, Ła-
zach, Rewalu i  Dźwirzynie. Łącznie 
nad Bałtykiem  wypoczywało 1010 
osób. Zorganizowaliśmy wycieczki 
krajoznawcze jedno i kilkudniowe 
do: Węgierskiej Górki, Poznania, 
Warszawy, Częstochowy, Krako-
wa, Lichenia, Torunia, Pragi Cze-
skiej. Zwiedzaliśmy: Skalne Miasto, 
Wrocław, Książ, Kletno, Henryków, 
Kudowę Zdrój i jej okolice, Ziemię 
Opolską, Wambierzyce oraz pa-
łac w Pieszycach. W tych wszyst-
kich wycieczkach uczestniczyło 825 
osób.

Zorganizowaliśmy kilka ognisk 
integracyjnych, między innymi obok 
Leśnego Dworku i w Przerzeczynie 
Zdroju dla 380 naszych członków. 
Kilkadziesiąt razy spotkaliśmy się z 
państwem na imprezach w siedzibie 
naszego Związku, takich jak:

Ostatki, Dzień Kobiet, „Jajecz-
ko”, Światowy Dzień Inwalidy, An-
drzejki, Spotkania opłatkowe, Syl-
wester. Łącznie uczestniczyło w nich 
1713 osób.

Oprócz działalności integrują-
cej naszych członków, staraliśmy się 
w miarę naszych skromnych możli-
wości pomagać najbardziej potrze-
bującym, udzielając zapomóg pie-
niężnych i rzeczowych ze środków 
własnych oraz Banku Żywności.

Każdego roku, w paździer-
niku, dzięki uprzejmości dyrektora 
tego obiektu – pana Jana Gładysza 
możemy się spotykać z państwem, 
aby uczcić Międzynarodowy Dzień 
Seniora.

Korzystając z okazji, że jestem 
przy głosie, pragnę podziękować ca-
łemu Zarządowi za dotychczasową 
współpracę, a państwu za tak liczne 
przybycie.”

Obchody Dnia Seniora to rów-
nież dobry moment, by uhonorować 
osoby szczególnie zasłużone dla 
związku. Aurelia Bielawska i Ge-
nowefa Adamiak otrzymały Złote 
Odznaki Zasłużony dla Polskiego 
Związku Emerytów, a Jadwiga Ja-
skólska i Stanisław Wąsik – dyplo-
my przyznane przez Zarząd Główny 
Związku w Warszawie. Wręczenia 
dokonali przewodniczący Tadeusz 
Kowalczyk, zastępca przewodniczą-
cego Maria Czyżewska oraz sekre-
tarz Jadwiga Stępień-Kowalczyk.

Uroczyste spotkanie uświetni-
ły występy: „Kapeli wiejskiej” z Pi-
ławy Górnej, zespołu „Siwy włos” z 
Piławy Górnej oraz bielawskiego ze-
społu „Czerwona jarzębina”, który 
prowadzi Anna Rataj. 

Na zakończenie sekretarz 
związku Wanda Stępień-Kowal-
czyk podzieliła się myślami: Nadziei 
Druckiej - „Starość jest okresem, gdy 
kończą się obowiązki, gdy kończą 
się rozterki miłosne i światopoglą-
dowe, gdy kończy się walka i można 
w spokoju konsumować przyzwoicie 
przebyte życie. I można tak jak za 
młodu cieszyć się wiosną, słońcem, 
zapachem kwitnącego bzu i muzyką 
i widokiem tych, których się kocha.”, 
Beniamina Franklina - „Nie starzeje 
się ten, kto nie ma na to czasu” oraz 
cytatatami zaczerpniętymi z „DEZY-
DERATY”, napisanej przez MAXA 
EHRMANNA w 1927 roku. 

A ja relację z tej uroczystości 
zakończę słowami refrenu jednej z 
piosenek wykonanych przez „Czer-
woną Jarzębinę”: „Życie jest pięk-
ne, życie jest śliczne, życie nastra-
ja optymistycznie. Życie to bajka i co 
tu kryć, warto, ach warto na świecie 
żyć”.

I tak trzymać.
Barbara Lesiewicz

Bielawscy emeryci świętowali DZIEŃ SENIORA

Pomysł wybudowania siłowni 
plenerowej w Bielawie wyszedł od słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku. Władze 
miasta przychyliły się do tej propozycji i 
tak 28 września w parku miejskim siłow-
nia plenerowa oficjalnie została otwarta. 

Od momentu jej wybudowa-
nia, jeśli tylko sprzyja pogoda, si-
łownia cieszy się dużym powodze-
niem u osób starszych, które chcą 
aktywnie spędzać wolny czas. 
Można z niej korzystać bezpłatnie 
w każdy dzień i o każdej porze.

Przypomnę, że siłownia ple-
nerowa powstała w ramach pro-
jektu realizowanego w partnerstwie 
z czeskim miastem Hronov pn. 
„Polsko-czeska zdrowa jesień 
życia”. Całkowita wartość projek-
tu 124.000,00 zł, w tym: wartość 
dofinansowania z Unii Europej-
skiej - 105.400,00 zł, wartość do-
finansowania z budżetu państwa - 
12.400,00 zł, wkład własny Gminy 
Bielawa - 6.200,00 zł.

   BL

To był strzał w „dziesiątkę”

25 października „Nestor” 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
był organizatorem spotkania inte-
gracyjnego „Dzień Seniora”, któ-
rego gośćmi byli: Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, burmistrz Ryszard Dźwi-
niel oraz ks. Daniel Marcinkie-
wicz z parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Burmistrz i przewodniczący 
Rady przekazali na ręce jednej z 
seniorek, Stanisławy Nowak, bukiet 
kwiatów i specjalnie przygotowane 
życzenia: „Z okazji tego uroczyste-

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora
go spotkania prosimy przyjąć jak 
najlepsze życzenia długich lat w 
zdrowiu, szczęściu, towarzystwie 
najbliższych, abyście zawsze byli 
otaczani miłością, sympatią i do-
brym słowem.

Niech każdy dzień dostarcza 
Wam radości, a uśmiech zawsze 
gości w Waszych sercach. Dobra 
doczesne są ważne, ale ponad 
wszelką wątpliwość najważniejsze 
jest wzajemne zrozumienie, szacu-
nek jednego człowieka dla drugie-
go. Tego wszystkiego Państwu ży-
czymy. Wszystkiego najlepszego.”

Natomiast ks. Daniel Marcinkie-
wicz podziękował, w imieniu probosz-
cza parafii, wszystkim przybyłym na 
spotkanie seniorom za zaproszenie, 
za dobre serca i za dobro, które prze-
kazują innym oraz za udział w przygo-
towaniu festynów parafialnych.

Spotkanie na pewno uatrak-
cyjnił występ pań terapeutek oraz 
członków klubu „Nestor”. Był wspól-
ny śpiew, poczęstunek i tańce. 

   BL

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

ności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
i 13 do zarządzenia nr 292/2012 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 22.11.2012 r.

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

pl. Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści przeznaczone do zbycia stanowiące załączniki nr 1,2 do Zarządzenia 
nr 293/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku. 
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22 października Bielawski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku był 
organizatorem konferencji nauko-
wej „Senior XXI wieku”, zorganizo-
wanej z okazji Europejskiego Roku 
Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej. Patronat nauko-
wy nad konferencją objął Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
natomiast patronatem honorowym 
konferencję objęli: starosta dzier-
żoniowski Janusz Guzdek, bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
burmistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun oraz burmistrz Pieszyc 
Mirosław Obal. Konferencję za-
szczycili także swoją obecnością: 
dr Andrzej Dyszewski z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
Leszek Stróżyk – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, Robert 
Kubaś – asystent europoseł Lidii 
Geringer de Oedenberg, dyrek-
torzy bielawskich szkół, przedsta-
wiciele Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Biela-
wie – st. cechu Kazimierz Racho-
wiecki oraz członek Zarządu Bar-
bara Buczek, Ewa Glura – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących wraz z nauczycielką 
Danutą Myśliwiec, Anna Petruk 
– dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz słuchacze Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku z Wrocławia, 
Nowej Rudy, Świebodzic i oczywi-
ście Bielawy.

Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonał burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, który zwracając się do 
uczestników konferencji, powie-
dział:

„Z wielką przyjemnością ob-
jąłem patronatem honorowym dzi-
siejszą konferencję naukową pod 
nazwą „Senior XXI wieku”. Nie bez 
przyczyny rok 2012 ogłoszony zo-
stał przez Parlament Europejski 
„Rokiem Aktywności Osób Star-
szych i Solidarności Międzypoko-
leniowej”. Wszyscy, na świecie, w 
Polsce i naszej Bielawie jesteśmy 
świadomi, że społeczeństwo sta-
rzeje się, w związku z czym pro-
blem ten wymaga od nas, także 
władz gmin, nowych wyzwań, aby 
pomóc osobom starszym godnie 
przejść przez ten etap życia. Ozna-
cza to konieczność tworzenia wa-
runków sprzyjających aktywności 
osób starszych i niepełnospraw-
nych.

Jako władze miasta staramy 
się stworzyć w Bielawie dobry kli-
mat dla wszystkich organizacji po-
zarządowych, a szczególnie dla 
tych, których zadaniem jest podej-
mowanie takich działań, by oso-
by starsze odczuwały, że się o nie 
troszczymy, szanujemy je i otacza-
my życzliwością. 

Są w naszym mieście orga-
nizacje i instytucje zrzeszające se-
niorów i działające na ich rzecz. Są 
to Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, kluby seniorów, 
związek kombatantów, Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej „Nestor”, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
zespół śpiewaczy seniorów oraz 
Bielawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, który liczy już sobie blisko 
250 członków. Miasto wspiera te 
organizacje finansowo, meryto-
rycznie i lokalowo.

Dzisiejszy emeryt różni się od 
tego sprzed kilkunastu lat. Nie wy-
starcza mu świadomość, że swoje 
aktywne życie już przeżył i teraz 
potrzebuje tylko wypoczynku i spo-
koju. Dzisiejszy emeryt to człowiek, 
który chce zdobywać wiedzę i roz-
wijać swoje zainteresowania, dbać 
o swoją kondycję, poznawać no-
winki tego świata. To właśnie Uni-
wersytety Trzeciego Wieku stały 
się doskonałym miejscem, w któ-
rym można realizować swoje ma-
rzenia. A ten pęd do wiedzy świad-

czy o wyjątkowości ich słuchaczy, 
czyli Państwa. W tym miejscu do-
dam, że sam fakt, iż tutaj jesteście, 
jest dobrą i mądrą decyzją.  
Aktywny senior nie może się dzisiaj 
obejść bez komórki, komputera, 
czy laptopa, czyta książki, uprawia 
nordic walking. Życie udowadnia, 
że jeśli się stworzy dobre warunki, 
znajdzie właściwych ludzi i środki, 
to aktywność edukacyjna, zawodo-
wa i społeczna ludzi starszych sta-
je się rzeczą naturalną. Jeśli chodzi 
o właściwych ludzi, to Bielawa chy-
ba trafić lepiej nie mogła, gdyż pani 
prezes Grażyna Smolińska i człon-
kowie Zarządu mają w sobie niewy-
czerpane pokłady energii i pomy-
słów, by każdy znalazł tu miejsce 
dla siebie.

Z satysfakcją stwierdzam, że 
ta aktywność seniorów jest przez 
nas doceniana i propagowana. 
Staramy się wsłuchiwać w Wa-
sze potrzeby, a przykładem może 
być tu otwarcie we wrześniu w na-
szym parku siłowni plenerowej, któ-
ra cieszy się dużą popularnością. 
Zresztą to od waszych pomysłów 
i waszego zaangażowania zależeć 
będzie w sumie przyszłość tych, 
którzy obecnie uczą się, czy wkra-
czają w dorosłe życie. 

Świat idzie do przodu, me-
dycyna również, więc starszego 
człowieka coraz częściej traktu-
jemy jako nie tego, który wymaga 
bezwzględnej opieki, ale jako tego, 
który jest w pełni uprawniony do 
wszystkich życiowych zajęć.

W tym Roku Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej należy też pamię-
tać, jak ważna jest wymiana mię-
dzy starszymi i młodymi i jak wiele 
z tej wymiany mogą czerpać obie 
strony, ponieważ Państwo to do-
świadczenie i życiowa mądrość, z 
których młodzi ludzie mogą i po-
winni korzystać, ale także energia, 
optymizm i radość życia, cechująca 
obie strony. Jest więc się czym wy-
mieniać.

Kończąc swoje wystąpienie 
chciałbym przytoczyć powiedzenie, 
iż  późna dorosłość to nie tyle wiek 
emerytalny, ile stan umysłu i du-
cha. Trzymajmy się tego, bo takie 
nastawienie poprawia stan zdro-
wia, wpływa na długowieczność, 
a przede wszystkim ułatwia życie, 
pokonywanie problemów, akcepta-
cję wszelkich zmian.

Życzę wszystkim Państwu 
dobrego zdrowia, pogody ducha, 
uśmiechu na co dzień, jak najmniej 
problemów i jak najwięcej chęci do 
aktywnego życia. Jak mówił pisarz 
Paulo Coelho „To możliwość speł-
nienia marzeń sprawia, że życie 
jest tak fascynujące”. Niech zatem 
spełniają się Państwa marzenia.

Konferencję naukową „Senior 
XXI wieku” uważam za otwartą.”

Niestety, w konferencji nie 
mogła wziąć udziału osobiście Eu-
roposeł Lidia Geringer de Oeden-
berg, ale dzięki technice, prze-
mówiła do wszystkich z ekranu, 

podkreślając m.in., iż starzejące 
się społeczeństwa mogą być szan-
są dla Europy i coraz częściej do-
ceniany jest potencjał, który w nich 
drzemie. Ważne, by jak najdłużej 
pozostać młodym duchem.

Grażyna Smolińska – pre-
zes Bielawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zwróciła uwa-
gę na fakt, iż konferencja „Senior 
XXI wieku” wpisuje się w działania 
trwającego właśnie Europejskie-
go Roku Aktywności Osób Star-
szych i Solidarności Międzypo-
koleniowej, ustanowionego przez 
Komisję Europejską. Jego celem 
jest zwrócenie uwagi opinii publicz-
nej na wkład, jaki do społeczeń-
stwa wnoszą osoby starsze. Jest to 
również okazja, by zachęcać poli-
tyków i inne zainteresowane stro-
ny do podejmowania konkretnych 
działań z myślą o tworzeniu warun-
ków sprzyjających aktywności osób 
starszych i wzmacnianiu solidarno-
ści międzypokoleniowej.

„Aktywizacja i wykorzystanie 
potencjału osób starszych to głów-
ny cel UTW. Bielawski Uniwersytet 
TRZECIEGO wieku działa już ósmy 
rok. Nadmieniam, że nasi seniorzy 
to osoby bardzo aktywne. Świad-
czyć mogą o tym zrealizowane go-
dziny zajęć, nie tylko edukacyjne, 
ale również godziny przeznaczo-
ne na sport. Przeciętnie w tygodniu 
nasz słuchacz przeznacza m.in. 5 
godzin zegarowych na ćwiczenia fi-
zyczne, 2-3 godziny na naukę języ-
ków obcych, itd.

Ambicją jednak  BUTW jest 
wzmacnianie roli seniorów w życia 
społecznym . w tym celu współpra-
cujemy z samorządem lokalnym. 
Pojawiają się wspólne inicjatywy i 
pomysły. Które w miarę możliwości 
realizujemy i realizować będziemy.

Dzisiejszy obraz seniora róż-
ni się od obrazu sprzed kilku, kilku-
nastu lat. Sami seniorzy to dostrze-
gają.” 

Prezes zachęciła również 
do wysłuchania, co w powyższych 
kwestiach mają do powiedzenia 
młodzi. I w tym miejscu wystąpił 
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, który pięknie powiedział, 
że starsi i młodzi tworzą całość, a 
seniorzy są fundamentami, na któ-
rych stoją młodzi.

W specjalnie przygotowanym 
programie zaprezentowali się rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi.

Kolejnym punktem konferen-
cji były warsztaty w grupach o te-
matyce: wizaż dla seniora, senior 
XXI wieku, śladami przeszłości oraz 
zdrowie, relaks i sport, które podsu-
mowano po przerwie. Wówczas też 
zebrani wysłuchali wykładu prof. 
Stefana Bednarka poświęconego 
„Buntowi trzeciej młodości”, a za-
kończył bielawską konferencję krót-
ki program muzyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 
z Oddziałami Sportowymi.

     Barbara Lesiewicz

 „Senior XXI wieku” - konferencja z okazji Europejskiego Roku 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

16 października Środowi-
skowy Dom Samopomocy był 
organizatorem pikniku integra-
cyjnego „Święto pieczonego ziem-
niaka”, realizowanego w ramach 
programu „Gdybym wiedział...”. 
Deszczowa pogoda sprawiła, że 
impreza musiała odbyć się w po-
mieszczeniach, ale i tak wszyscy 
sympatycznie spędzili czas. 

W imprezie uczestniczy-
li m.in.: wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj, Barbara Buczek – czło-
nek Zarządu Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści, Katarzyna Wierzbicka – dy-
rektor bielawskiego Cechu, Maria 
Tomsia – dyrektor Zespołu Szkół 
Cechu, Elżbieta Niemczyk – dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi, grupa 
uczniów z Zespołu Szkół Cechu 
oraz członkowie Klubu Seniora, 
Dziennego Domu Pomocy Spo-

„Święto pieczonego ziemniaka”

łecznej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Były konkursy i zabawy, a 
przede wszystkim degustacja po-
traw z ziemniaków.

  B. Lesiewicz

Warto znać swoje prawa. 30 
października w ZSO w Bielawie od-
były się warsztaty dotyczące Praw 
Człowieka, prowadzone przez wo-
lontariuszy ze Stowarzyszenia Sem-
per Avanti z Wrocławia. Uczniowie 
klas drugich liceum w dwóch gru-
pach mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę na temat Praw Człowieka, 
a następnie dokonać wyboru, które 
sprawy są dla nich priorytetowe. 

Zajęcia z pierwszą grupą pro-
wadzili: Anja Fischer (Niemcy), 
Kristiina Siirus (Estonia) i tłumacz 
Aleksander Białek. W drugiej gru-
pie prowadzącymi byli: Alvaro de 

Prado Sanz (Hiszpania), Domeni-
co Corniola (Włochy) oraz tłumacz 
Tomasz Hasik. Inicjatorem projek-
tu był Wojciech Kubasik, a współ-
pracowały z nim: Katarzyna Ha-
łaczkiewicz, Katarzyna Woźnicka 
i Urszula Rutkowska z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie. 

Warsztaty te dały uczniom 
nie tylko większą znajomość Praw 
Człowieka, ale również możliwość 
podszlifowania języka angielskie-
go. Zajęcia były prowadzone bar-
dzo interesująco, dlatego każdy 
chętnie brał w nich udział.

Darek Miller kl.2 a LO

„Poznajemy Prawa Człowieka”
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Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny ?

Tlenek węgla potocznie zwany 
czadem jest gazem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym, nieco lżejszym 
od powietrza, co powoduje, że łatwo się 
z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. 
Powstaje w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, 
benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, 
spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku do-
pływu świeżego (zewnętrznego) powie-
trza do urządzenia, w którym następuje 
spalanie albo z powodu zanieczyszcze-
nia, zużycia lub złej regulacji palnika 
gazowego, a także przedwczesnego 
zamknięcia paleniska pieca lub kuch-
ni. Jest to szczególnie groźne w miesz-
kaniach, w których okna są szczelnie 
zamknięte lub uszczelnione na zimę. 
Czad powstaje także często w czasie 
pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek węgla jest 
gazem niewyczuwalnym dla człowieka. 
Dostaje się do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłania-
ny do krwioobiegu. W układzie odde-
chowym człowieka tlenek węgla wiąże 
się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż 
tlen, blokując dopływ tlenu do organi-
zmu. Stwarza to poważne zagrożenie 
dla zdrowia i życia człowieka. Uniemoż-
liwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu 
we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów Następstwem 
ostrego zatrucia może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego, niewydolność wieńcowa i 
zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć 

jest niepełne spalanie, do którego może 
dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknię-
te są okna, brak jest właściwej wenty-
lacji . Powoduje to powstawanie tlenku 
i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wy-
płynie na zewnątrz ile świeżego powie-
trza napłynie do pomieszczenia. Przede 
wszystkim należy więc zapewnić moż-

liwość stałego dopływu świeżego po-
wietrza do paleniska (pieca gazowego, 
kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub 
pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby: 
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy ko-
rzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia 
(pieca gazowego z otwartą komorą spa-
lania, kuchenki gazowej lub węglowej), 
• nie zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiewnych, 
• przy instalacji urządzeń i sys-
temów grzewczych korzystaj z 
usług wykwalifikowanej osoby, 
• dokonywać okresowych przeglądów 
instalacji wentylacyjnej i przewodów 
kominowych oraz ich czyszczenia. Za-
rządca budynku lub właściciel ma obo-
wiązek m.in. przeglądu instalacji wen-
tylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku 
• użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania zgodnie z instruk-
cją producenta: kontrolować stan 
techniczny urządzeń grzewczych, 
• stosować urządzenia posiadają-
ce stosowne dopuszczenia w za-
kresie wprowadzenia do obrotu; 
w sytuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez producen-
ta lub importera urządzenia tzw. de-
klaracji zgodności, tj. dokumentu za-
wierającego informacje o specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i za-
kresie stosowania danego urządzenia, 
• w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania wen-
tylacji, ponieważ nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczelne w 
stosunku do wcześniej stosowanych w 
budynku i mogą pogarszać wentylację, 
• systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu, bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wen-
tylacji, kartka powinna przywrzeć do 
wyżej wspomnianego otworu lub kratki, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w 
których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w ter-
my gazowe), a najlepiej zapewnić, na-
wet niewielkie, rozszczelnienie okien. 

• rozmieścić czujniki tlenku węgla 
w części domu, w której sypia two-
ja rodzina. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa, dodatkowe czujniki warto 
umieścić w każdym pomieszczeniu, 
• nie spalaj węgla drzewnego w 
domu, garażu, na zamkniętej we-
randzie itp., jeżeli pomieszczenia te 
nie mają odpowiedniej wentylacji, 
• nie zostawiaj samochodu w gara-
żu na zapalonym silniku, nawet jeże-
li drzwi do garażu pozostają otwarte 
• nie bagatelizuj objawów duszności, 
bólów i zawrotów głowy, nudności, wy-
miotów, oszołomienia, osłabienia, przy-
spieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegasz zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znajduje-
my i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlen-
kiem węgla?

- ból głowy, zawroty głowy, ogól-
ne zmęczenie, duszność, trudnościami 
z oddychaniem, oddech przyspieszo-
ny, nieregularny, senność, nudności. 
Osłabienie i znużenie, które czuje za-
czadzony, oraz zaburzenia orientacji i 
zdolności oceny zagrożenia powodują, 
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), tra-
ci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie 
mu z pomocą – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić do-
pływ świeżego, czystego powietrza, 
• jak najszybciej wynieść osobę po-
szkodowaną w bezpieczne miejsce, na 
świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie 
– rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbie-
rać go, gdyż nie można doprowadzić do 
jego przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – 
tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powie-
trze zaczadzony nie oddycha, należy 
niezwłocznie przystąpić do wykonania 
sztucznego oddychania i masażu serca.

Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy, dlatego Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Bielawa  

o zapoznanie się z informacją Komendy Głównej PSP
(1)

Narodowe Święto Niepodle-
głości stało się okazją do zbiórki 
drużyn Hufca Ziemi Dzierżoniow-
skiej ZHP. Drużyny uczestniczyły 
w uroczystościach patriotycznych 
w Dzierżoniowie i w Bielawie. Pod 
Pomnikiem Pamięci Losów Ojczy-
zny na Skwerze Solidarności war-
tę honorową wystawiła 12 Dru-
żyna Harcerska „Kosodrzewy”, 
natomiast na Placu Kombatantów 
w Bielawie 8 Harcerska Drużyna 
Czerwonych Beretów „Bugaje”. W 
obu uroczystościach brał udział 
także poczet sztandarowy Hufca w 
składzie pwd. Przemysław Rabiej, 
pwd. Aleksandra Leśniewska i pwd. 
Karolina Sienkiewicz. ZHP był naj-
liczniej reprezentowaną na uroczy-
stościach organizacją społeczną.

Następnie harcerze udali się 
do Szkoły Leśnej w Bielawie, gdzie 
wzięli udział w VII Powiatowej Im-
prezie na Orientację. Przed wyj-
ściem na trasę biegu drużyny zapo-
znały się z informacjami na temat 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 1918 roku. Największą 
wiedzą wykazały się ex equo 8 
HDCzB „Bugaje” i 12 DH „Koso-
drzewy”. Kolejne miejsca zajęły 39 
DSH „Enigma”, 32 DH „T.O.M.C.I-
.A.” i 13 DH „Brzozy”. Oczekujący 
na start w PInO wzięli udział także 
w śpiewankach z druhem Sławkiem 
Wasiem. Śpiewano piosenki patrio-
tyczne w klimacie poetyckim, roc-
kowym i wojskowym m.in. „Jedena-
sty Listopada” Elżbiety Buczyńskiej 
i Jarosława Piątkowskiego (znana 
także jako „Niepodległość”), „Ko-
cham wolność” zespołu „Chłopcy z 
Placu Broni” oraz „Legiony”.

Po powrocie z biegu na orien-
tację na uczestników PInO czekał 
poczęstunek przy ognisku i gorą-
ce napoje. Trasa biegu ustawiona 
przez druha Andrzeja Bobińskiego 
przysporzyła wielu z 49 uczestni-
ków niemało trudności. Po podsu-

mowaniu wyników druhny phm. Na-
talia Bart i pwd. Agnieszka Okopna 
ogłosiły zwycięzców VII PInO w 
poszczególnych kategoriach. Zo-
stali nimi: Wiktor Gonerski, Blanka 
Gonerska, Damian Trela, Karolina 
Bielarczyk, Wioletta Bejda, Ange-
lika Nowosad i Jarosław Słonec-
ki. Miejsca na podium przypadły 
także Witoldowi Herbusiowi i Da-
widowi Włodarczykowi. Natomiast 
na wyróżnienie zasłużyli: Daria 
Bronowicka, Konrad Cichostępski, 
Mateusz Duda, Jakub Horbaczyk, 
Sylwia Horodecka, Katarzyna Kar-
gul, Monika Kępa, Michał Kurza-
wa, Damian Leśniewski, Karolina 
Mazur i Karolina Waś. Nagrody dla 
organizatorów wręczyła Komen-
dantka Hufca Ziemi Dzierżoniow-
skiej hm. Krystyna Waś. Wszyscy 
uczestnicy PInO otrzymali też upo-
minek od Nadleśnictwa Świdnica, 
które nieodpłatnie udostępniło te-
ren leśny na imprezę.

Na zakończenie zbiórki har-
cerze wzięli udział w indywidu-
alnym konkursie wiedzy o odzy-
skaniu Niepodległości. Najwięcej 
punktów (po 80%) zdobyli: Daria 
Bronowicka z 39 DSH „Enigma”, 
Michał Kurzawa z 8 HDCzB „Bu-
gaje” oraz Wioletta Bejda, Karolina 
Bielarczyk i Aleksandra Flegel z 12 
DH „Kosodrzewy”.

Zbiórkę drużyn odwiedziły 
zastępczynie Komendantki pwd. 
Dominika Szafrańska i phm. Anna 
Sylwestrzak z druhem Michałem 
Zubą. Nie zabrakło także przed-
stawiciela Komisji Rewizyjnej Huf-
ca phm. Tomasza Patrzykąta z całą 
rodziną oraz członkini Komendy 
Hufca phm. Michaliny Wojtas. 

VII PInO odbyło się także 
dzięki wsparciu sprzętowemu Huf-
ca ZHP w Świdnicy oraz grantowi 
samorządu Powiatu Dzierżoniow-
skiego, którym serdecznie dzięku-
jemy!

Harcerskie Święto Niepodległości

1 listopada przy grobie Nie-
znanego Żołnierza na cmentarzu 
parafialnym spotkali się bielawscy 
kombatanci z prezesem Bronisła-
wem Wilkiem, by uczcić pamięć 
wszystkich poległych żołnierzy. 
Wspólnie z ks. prałatem dr. Stani-
sławem Chomiakiem – probosz-
czem parafii pw. WNMP modlili się 
za zmarłych, a następnie zapali-
li znicze i złożyli kwiaty na grobie. 
Grób też odwiedzili Konsul Honoro-

Uczcili pamięć zmarłych i poległych  żołnierzy
wy RP w Calgary Zygmunt Potoc-
ki oraz ks. Daniel Marcinkiewicz z 
parafii pw. WNMP (obaj na zdjęciu 
z kombatantami). 

Prezes Bronisław Wilk w 
imieniu Zarządu Koła Miejskiego 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych dziękuje 
mieszkańcom Bielawy, a szczegól-
nie dzieciom i młodzieży za modli-
twę i zapalenie zniczy na grobie.

  B.Lesiewicz

W dniu 8 listopada grupa nauczy-
cieli z powiatu dzierżoniowskiego, na 
zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół 
Społecznych STO w Bielawie p. Doroty 
Kosteckiej, uczestniczyła w wyjazdo-
wej konferencji edukacyjno–historycz-
nej  we wrocławskim oddziale IPN. Te-
mat spotkania brzmiał „Polski stalinizm 
– postawy, dokumenty, poszukiwania”. 
Nauczyciele i uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z dokumentami zgroma-
dzonymi w archiwum IPN – Oddział IPN 
we Wrocławiu, zwiedzili pomieszczenia 
Oddziałowego Biura Udostępniania i 
Archiwizacji Dokumentów. Szczególnie 
dużo uwagi pracownicy archiwum po-
świecili zagadnieniom otrzymywania, a 
bardziej nieotrzymywania zgody na wy-
jazdy zagraniczne, tzn. wnioskowania o 
paszport przez obywateli PRL. 

W dalszej części konferencji od-
była się lekcja historii na Cmentarzu 
Osobowickim. Cmentarz Osobowicki 
we Wrocławiu jest prawdopodobnie je-
dyną nekropolią w Polsce, na której za-
chowały się w prawie niezmienionym 
kształcie kwatery więźniów – ofiar ter-
roru komunistycznego. W latach 1945–
1956 na zlecenie Więzienia Nr I, przy ul. 
Kleczkowskiej, Więzienia Nr II, przy ul. 
Sądowej, Wojskowej Prokuratury Rejo-
nowej i UB we Wrocławiu, na 22 polach 
pochowano blisko 840 osób. Do ujaw-
nienia faktu istnienia na Cmentarzu 
Osobowickim kwater więźniów okresu 
stalinowskiego doszło w 1987 r. Za-
nim jednak świadomość wyjątkowości 
zachowanych kwater stała się sprawą 
publiczną, miejscom tym przez dziesię-
ciolecia towarzyszyła zmowa milczenia; 
pola „zarosły gęstwiną chwastów i dziko 
rosnących krzewów akacji tworzących 
prawdziwą dżunglę”. O istnieniu mogił 
wiedzieli tylko nieliczni, którzy odnaleźli 
tu swoich bliskich, lecz ze względu na 
grożące im i ich rodzinom niebezpie-
czeństwo, wiedzą tą nie dzielili się na-
wet z najbliższymi. 

 Pierwsze kroki w celu upa-
miętnienia ofiar terroru komunistycz-
nego poległych we Wrocławiu, podję-

POLA PAMIĘCI – Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu

to już na fali wydarzeń sierpniowych 
1980 r. Za sprawą inicjatywy ocalałych 
kolegów i przyjaciół ofiar na kwaterze 
81A ustawiano duży krzyż udekorowa-
ny narodową szarfą, który został szyb-
ko usunięty przez „nieznanych spraw-
ców”. Motyw dewastacji krzyży i tablic 
pamiątkowych na kwaterach więzien-
nych powtarzał się jeszcze w latach 
1987–1989 i 1999–2000. W 1987 r. 
władze miasta postanowiły przeprowa-
dzić niwelację terenu kwater i przezna-
czyć je na pochówki dla zasłużonych 
kombatantów ZBOWiD. Spontaniczna 
inicjatywa uratowania kwater zrodziła 
się w środowisku słuchaczy Chrześci-
jańskiego Uniwersytetu Robotniczego, 
działającego przy parafii Św. Klemensa 
Dworzaka we Wrocławiu. Latem 1987 r. 
do kierownictwa Cmentarza Osobowic-
kiego we Wrocławiu zgłosiła się licząca 
kilkanaście osób grupa przedstawiają-
ca się jako mieszkańcy Wrocławia, z 
propozycją dobrowolnego uporządko-
wania zaniedbanych kwater 81A i 120. 
W krótkim czasie wykarczowano dziko 
rosnące krzaki i chaszcze, oczyszczo-
no pola, a na całym ich obszarze usy-
pano groby z jednakowymi, białymi 
krzyżami. Na tabliczkach umieszczono 
napis „Żołnierz Nieznany Polski Wal-

czącej prosi o modlitwę”.  Wiadomość 
o odkryciu we Wrocławiu pól ze zwło-
kami więźniów okresu stalinowskiego 
szybko obiegła miasto. Ewentualna re-
akcja kierownictwa cmentarza była już 
spóźniona. 1 VIII 1987 r. obok kwater 
zorganizowano pierwszy apel pole-
głych. Uroczystość powtórzono w dniu 
inwazji sowieckiej na Polskę – 17 wrze-
śnia. 

Trzecia uroczystość – 11 Listopa-
da zgromadziła już tłumy Wrocławian, 
powracających z cmentarza w asyście 
licznych oddziałów milicji. 27 paździer-
nika 1990 r. odbył się symboliczny po-
grzeb ofiar terroru komunistycznego. Za 
zakończenie dziesięcioletniego wysiłku 
grupy entuzjastów, dzięki którym oca-
lały największe i najlepiej udokumen-
towane w Polsce kwatery więzienne, 
uważa się odsłonięcie 25 maja 1996 r. 
pomnika „Ofiarom terroru komunistycz-
nego 1945-1956”.

Obecnie na terenie tej części 
cmentarza ustawionych jest sto kilka-
dziesiąt kamiennych krzyży, przypo-
minających kształtem krzyże pokutne 
oraz prowadzone są przez wrocławski 
Oddział IPN prace ekshumacyjne.

Maria Myszka
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W dniach 13-14 października 
we Wrocławiu uczniowie klasy poli-
cyjnej z Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Biela-
wie Małgorzata Jarowicka i Adrian 
Klisiewicz, uczestniczyli pod opieką 
nauczyciela przedmiotu Wiedza o 
Policji i instruktora samoobrony w 
naszej szkole senseja Pana Ma-
riusza Moszyńskiego w Międzyna-
rodowym Seminarium Jiu-Jitsu i 
technik interwencji we Wrocławiu. 
Co roku w tym spotkaniu bierze 
udział duże grono zacnych gości, 
zarówno z Polski jak i z zagranicy. 
Tradycją już jest, że każda z zapro-
szonych szkół i sekcji przygotowuje 

kilkuminutowy  pokaz. Prezentacje 
były bardzo interesujące i pouczają-
ce. Różnorodność stylów, a przede 
wszystkim umiejętności mistrzów 
zaowocowały pełnym wachlarzem 
ciekawych zajęć z zakresu samo-
obrony, a także technik interwencji. 
Warto wspomnieć, iż zajęcia zosta-
ły przeprowadzone z podziałem na 
grupy, osobno dla adeptów Jiu-Jit-
su i samoobrony oraz osobno dla 
służb mundurowych. 

Seminarium to nie tylko ćwi-
czenia i doskonalenie technik, jest to 
również świetna okazja, aby spotkać 
się z przyjaciółmi z zaprzyjaźnionych 
sekcji krajowych i zagranicznych. 

Uczniowie klasy policyjnej na międzynarodowym seminarium

„Aby człowiek wiedział dokąd 
idzie, musi wiedzieć, skąd przycho-
dzi. Naród bez historii błądzi jak 
człowiek bez pamięci.” (N. Davies) 

Słowa te były mottem uro-
czystej akademii z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości, która 
odbyła się 09 listopada w Ekolo-
gicznej Szkole Podstawowej nr 7 
w Bielawie, przygotowanej przez 
uczniów pod kierunkiem pani Ur-

szuli Spring, Bożeny Halczuk i 
Anny Kuś-Smaga. 

Honorowym gościem był pre-
zes  Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych RP, po-
rucznik Bronisław  Wilk. 

Uczniowie słowami polskich 
poetów uczcili tych, którzy wywalczy-
li wolność dla naszej Ojczyzny, dzię-
ki którym tylko z kart historii poznają 
dziś niewolę.  Podkreślali, że obo-

wiązkiem nas wszystkich jest znajo-
mość polskiej historii, kultury, trady-
cji, aby w przyszłości nasz naród nie 
zamienił się w bezimienny kraj. 

Obecny na uroczystości Pan 
Bronisław Wilk nie krył wzruszenia, 
bowiem wiersze i pieśni prezento-
wane przez uczniów przepełnione 
były miłością do Ojczyzny, a cała 
uroczystość była lekcją historii i na-
uką poszanowania wartości naro-
dowych. Widok dzieci i młodzieży z 
kotylionem na piersi, składających 
deklarację: ”Jesteśmy Polakami – 
to znaczy, że należymy do narodu 
polskiego zarówno dziś jak i w wie-
kach ubiegłych i w przyszłości. Je-
steśmy Polakami i wszystko co pol-
skie jest nasze i niczego się wyrzec 
nie możemy. Jesteśmy Polakami, 
więc mamy obowiązki polskie. Są 
one tym większe i tym silniej się do 
nich poczuwamy, im lepszymi je-
steśmy ludźmi” był dla przedstawi-
ciela bielawskich kombatantów na-
grodą za lata pracy kombatanckiej i 
współpracy z naszą szkołą.

W tym samym dniu program 
słowno-muzyczny został zaprezen-
towany również pensjonariuszom  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie. 

opr. U.Spring, A. Kuś-Smaga

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7

Jak co roku w tym szcze-
gólnym Dniu Edukacji Narodowej 
wszyscy uczniowie mają okazję 
podziękować swoim nauczycielom 
i wychowawcom za ich wytrwałość i 
cierpliwość, którą niewątpliwie mu-
szą wykazywać się na co dzień. 
Również w ZSZ CRRiMP odbyła 
się uroczystość, zaszczycili ją swą 
obecnością: wiceprezes Świdnic-
kiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Kir-
klo, przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk, zastępca 
burmistrza Andrzej Hordyj,  prezes 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej 
Mirosław Przychodniak, komen-
dant ŚHP Małgorzata Bieżanow-
ska, a także przedstawiciele orga-
nu prowadzącego: Starszy Cechu 
Kazimierz Rachowiecki, dyrektor 
Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka 
oraz członkowie Zarządu. 

Najważniejsi w tym dniu jed-
nak byli uczniowie i nauczycie-
le, bo to jest Święto Szkoły; Dzień 
Edukacji Narodowej i ślubowanie 
uczniów klasy I. Choć okazja była 
poważna, część artystyczna trakto-
wała temat „pół żartem - pół serio”. 
Wiadomości dziennika telewizyjne-
go (z życia szkoły) oraz trawestacja 
wiersza  Stanisława Jachowicza 
,,Chory kotek” (,,Pan belfer był cho-
ry ...”) odkrywały prawdę o bolącz-

kach i problemach współczesnej 
edukacji, a tym samym o sytuacji 
zapracowanych nauczycieli. Było 
trochę dydaktyzmu, ale i na weso-
ło, a wszyscy naprawdę dobrze się 
bawili – zarówno wykonawcy jak i 
widzowie. Nie zabrakło życzeń dla 
nauczycieli od uczniów i od przyby-
łych gości. 

Szczególne chwile wzrusze-
nia przeżywali pierwszoklasiści, 
którzy po raz pierwszy przekroczy-
li we wrześniu próg naszej szkoły, 
rozpoczynając kolejny etap swojej 
edukacji, także zawodowej. W Dniu 
Edukacji Narodowej, w obecności 
gości, nauczycieli, pracodawców 
uczniowie złożyli uroczyste ślubo-
wanie na sztandar szkoły, symbol 

,,Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo” 
(Piotr Szreniawski)

tradycji i chluby szkoły, po którym 
dyrektor szkoły Maria Tomsia paso-
wała każdego z nich na pełnopraw-
nego ucznia. Na pamiątkę tego wy-
darzenia uczniowie podpisali Rotę 
ślubowania i otrzymali okazjonal-
ne Dyplomy pasowania. Po trzech 
latach, po zdaniu egzaminów uzy-
skają tytuł czeladnika w zawodzie 
i rozpoczną swoją pierwszą pracę 
zawodową. Powodzenia !. Dalsza 
część Święta Szkoły to pasowanie 
absolwentów na czeladników.

,,Szkoła powinna dążyć do 
tego, by młody człowiek opuszczał 
ją jako harmonijna osobowość, a 
nie jako specjalista” (Albert Einste-
in). 

             Jadwiga Łakomska

W siedzi-
bie Związku Rze-
miosła Polskiego 
w Warszawie – w 
Pałacu Chodkiewi-
czów, w ostatnich 
dniach październi-
ka br. z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej odbyła się 
uroczysta Akademia Mistrza Szko-
lącego. Celem Akademii było wy-
różnienie roli mistrzów szkolących, 
którzy poza prowadzeniem wła-
snych działalności gospodarczych, 
znajdują czas i ochotę na naucze-
nie młodych adeptów rzemiosła da-
nego zawodu.

Uroczysty charakter spo-
tkania podkreślał rolę rzemiosła, 
jaką ono pełni w procesie eduka-
cji zawodowej. Podkreślano przede 
wszystkim, że dobre przygotowanie 
zawodowe młodzieży, to doskona-
ły przykład propagowania eduka-
cji zawodowej, która jest niezwykle 
ważna zarówno w życiu społecz-
nym, jak i gospodarczym naszego 
kraju. Prezes Związku Rzemiosła 
Polskiego Jerzy Bartnik stwier-
dził, że „Mistrzowie nie tylko uczą 
zawodu, ale kształtują również cha-
rakter młodego człowieka i są jego 
wychowawcami. Ciąży na nich od-
powiedzialność za edukację mło-
dzieży, ale również za przyszłość 
gospodarczą naszego kraju”. 

Głównym punktem uroczy-
stej Akademii z okazji Dnia Mistrza 
Szkolącego Uczniów było wręcze-
nie szkolącym rzemieślnikom Me-
dali Komisji Edukacji Narodowej. 
Wśród 27 mistrzów wytypowanych 
do odznaczenia był Kazimierz Ra-

chowiecki – Starszy Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie.

Akademia zakończyła się 
koncertem Królewskiej Orkiestry 
Symfonicznej Przy Pałacu w Wi-
lanowie oraz degustacją wyrobów 
rzemieślników - cukierników. W uro-
czystości udział wzięli m.in. Tade-
usz Sławecki - sekretarz stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Zbigniew Włodkowski - zastępca 
przewodniczącego sejmowej Ko-
misji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 
Mirosław Marczewski - dyrektor 
generalny Fundacji Rozwoju Syste-
mu Edukacji i Iwona Hickiewicz - 
Główny Inspektor Pracy.

Dzień Mistrza Szkolącego, 
podobnie jak bielawskie Święto 
Czeladnicze, może dać początek 
nowej tradycji pokazywania ludzi, 
którym nie wystarcza prowadzenie 
firmy, którzy chcą swoje doświad-
czenie i wiedzę przekazywać mło-
dym pokoleniom.

/-/ Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor CRRiMP w Bielawie

AKADEMIA MISTRZA SZKOLĄCEGO

W dniach 
26–28 październi-
ka w Dreźnie od-
były się Między-
narodowe Targi 
Rzemieś ln icze 
„Me is te rha f t ” , 

organizowane w ramach impre-
zy „Dresdner Herbst”. Ta corocz-
nie odbywająca się wystawa, cie-
szy się dużą popularnością i jest, 
zwłaszcza dla małych i średnich 
firm, szansą na promocję własne-
go przedsiębiorstwa. W tym roku 
na zaproszenie Drezdeńskiej Izby 
Rzemieślniczej, z ramienia Izby 
Rzemieślniczej w Świdnicy, w hali 
skupiającej rzemieślników, zoba-
czyć mogliśmy członka bielaw-
skiego Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości -  Pa-
nią Danutę Kopytko z Rudnicy, 

Członek bielawskiego Cechu na Międzynarodowych 
Targach Rzemieślniczych w Dreźnie

właścicielkę Firmy „KOPYTKO”, 
zajmującą się rękodziełem arty-
stycznym. Odwiedzający stoisko 
p. Danuty Kopytko mogli podziwiać 
przepięknie ręcznie malowane róż-
norodne bombki oraz pisanki. Jej 
stoisko sąsiadowało z ekspozycja-
mi jednej firmy ze Świdnicy, dwóch 
firm gostyńskich, a także rzemieśl-
ników z Czech i Francji. 

Na targach w Dreźnie, łącz-
nie swą ofertę przedstawiło 330 
wystawców. Od piątku do niedzie-
li drezdeńską wystawę odwiedzi-
ło około 14 tysięcy osób – oprócz 
Niemców były także grupy zwie-
dzających z Czech i Polski. Ręcz-
nie malowane bombki przez Firmę 
„KOPYTKO”, z osobistą dedykacją 
na życzenie, będzie można podzi-
wiać również w Bielawie 16 grud-
nia podczas II Jarmarku Bożona-

rodzeniowego, organizowanego 
przez Gminę Bielawa, Cech Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w 
Bielawie. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy na Jarmark do bie-
lawskiego rynku na rodzinne ko-
lędowanie.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  
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Przed kilkoma miesiącami za-
łożona została pierwsza w Bielawie 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjal-
na. Jej inicjatorami jest Stowarzyszenie 
Nowa Nadzieja oraz Fundacja Sychem 
z Bielawy. Spółdzielnia socjalna jest for-
mą przedsiębiorstwa społecznego, które 
aktywizuje zawodowo osoby bezrobotne 
oraz daje szansę na zdobycie nowych 
kwalifikacji. - Zdecydowaliśmy się na za-
łożenie spółdzielni socjalnej, aby pomóc 
osobom, które wygrały walkę z nałogiem i 
chcą podjąć pracę lub po prostu nauczyć 
się zawodu – mówi Jarosław Pilecki ze 
Stowarzyszenia Nowa Nadzieja.

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna „Arte” z Bielawy zatrud-
nia 10 osób, głównie z branży bu-
dowlanej, remontowej, instalacyjnej, 
pielęgnacji zieleni, a także ceramiki 
artystycznej. Dzięki pozyskanym fun-
duszom unijnym, rzemieślnicy mają do 
dyspozycji wysokiej jakości sprzęt bu-
dowlano-remontowy, ale także samo-
chód dostawczy, odśnieżarki, kosiarki. 

Na brak zleceń bielawska spółdzielnia 
socjalna nie może narzekać. Zamówie-
nia składają firmy, różnego rodzaju in-
stytucje, osoby prywatne, a nawet mia-
sto. Pierwszą dużą inwestycją, jaką 
wykonali pracownicy spółdzielni, 
jest całkowita przebudowa budynku 
przy ulicy Nowobielawskiej 5, w któ-
rym Misja Nowa Nadzieja pomaga lu-
dziom wygrać z nałogiem i wyjść z ży-
ciowego zakrętu. 

- Jestem bardzo zadowolony, że 
udało nam się założyć spółdzielnię i zdo-
być pieniądze na jej wyposażenie. Dzięki 
wspólnej inicjatywie wiele osób, które nie 
miałyby szans na rynku pracy, znajduje u 
nas zatrudnienie lub otrzymuje pomoc w 
przekwalifikowaniu zawodowym – pod-
kreśla Jarosław Pilecki.

Mimo, że Wielobranżowa Spół-
dzielnia Socjalna „Arte” działa od nie-
dawna, to jej założyciele chcą dzielić 
się własnymi doświadczeniami oraz 

Pierwsza w Bielawie Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arte”

8 listopada w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie miało 
miejsce uroczyste podsumowanie Po-
wiatowego Konkursu Małych Form 
Literackich. Młodzi literaci mieli za za-
danie napisać blog lub esej na jeden z 
wybranych tematów: „To był szczegól-
ny dzień – fragment mojego blogu”, „Są 
obok nas… Inni… Warto poznać ich 
świat”, „Rozstanie – koniec czy począ-
tek?”. 

I miejsce w konkursie zajęła Moni-
ka Olejnik, uczennica Gimnazjum nr 1 
w Bielawie, wykazując się największym 
kunsztem literackim w powiecie, w kate-
gorii gimnazjalnej.

Uczennica Gimnazjum nr 1 w Bielawie 
najlepsza w powiecie

Poezja na ustach uczniów 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie

19 października, w ramach XXIII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Pieszycach odbył się finał 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej dla powiatu dzierżoniowskiego. 

Biorący w nim udział uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bielawie: Katarzy-
na Podhalicz i Mateusz Milejski, w sposób mistrzowski popisali się swoim 
warsztatem artystycznym i w kategorii poezji śpiewanej zajęli II miejsce. 

W dniach 19-20 października 
dziesiątka uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława Chrobre-
go w Bielawie, wytypowana poprzez 
pisemny test wiedzy o Niemczech, 
wzięła udział w wycieczce do Słubic, 
Frankfurtu i Berlina. Udali się tam 
pod opieką pana Remigiusza Przy-
chodniaka i pani Doroty Kot. Lice-

aliści zakwaterowani byli w akademi-
ku „Gaudium” w Słubicach. 

Pierwszy dzień zaczął się od 
zwiedzenia Uniwersytetu Viadri-
na. Tam młodzież dowiedziała się 
o warunkach, jakie należy spełnić, 
aby studiować w Niemczech. Pani 
Agnieszka Schmid, koordynatorka 
do spraw polskiego marketingu, za-

Berlin oczami przyszłych studentów
poznała też przyszłych studentów z 
dostępnymi kierunkami studiów. 

Następnie wraz z Markusem i 
Julią, studentami Viadriny, młodzież 
udała się pociągiem do Berlina. Jaz-
dę urozmaicało zadanie polegające 
na rozpoznaniu berlińskich zabyt-
ków i osobliwości po opisach – oczy-
wiście w języku niemieckim. Po do-
tarciu do stolicy Niemiec zwiedzili 
siedzibę Angeli Merkel, budynek Re-
ichstagu oraz przeszli ulicą 17 Juni 
(17 Czerwca), która łączy Sieges 
Seule (Kolumnę Zwycięstwa) i Bran-
denburgen Tor (Bramę Brandenbur-
ską). Następnym punktem wycieczki 
był Pomnik Ofiar Holocaustu i Fern-
seher Turm (wieża telewizyjna). Do 
akademika uczniowie dotarli późnym 
wieczorem, po przebyciu trasy me-
trem, pociągiem i tramwajem.

Drugiego dnia licealiści udali 
się do Frankfurtu. Tam do dyspozy-
cji mieli czas wolny – niektórzy wy-
korzystali go na zrobienie zakupów, 
inni zwiedzali pobliski Lennepark. 

Po ciekawej wycieczce zadowoleni 
uczniowie wrócili wieczorem do domów. 

Krystyna Podłęcka
Klaudia Rokoszna
IIIa LO

Od roku szkolnego 2012/2013  
Zespół Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego w Bielawie 
uczestniczy w projekcie Come-
nius - Uczenie się przez całe ży-
cie, którego tematem przewodnim 
jest „Energia jednoczy kultury – 
Energy unites cultures”.  Szkoły 
partnerskie pochodzą z Niemiec, 
Chorwacji, Słowacji, Słowenii, 
Czech i Turcji.

„Energia jednoczy kultury – Energy unites cultures”
W dniach od 15 do 19 paź-

dziernika gościło w bielawskim Ze-
spole Szkół 19 nauczycieli z tych 
właśnie sześciu państw. Program 
wizyty pozwolił zapoznać się go-
ściom z naszą szkołą, systemem 
edukacji w Polsce, zasobami geoter-
malnymi oraz zastosowaniem ener-
gii odnawialnych w budownictwie w 
Bielawie i okolicach. Nauczyciele z 
partnerskich szkół spotkali się z Bur-

mistrzem Miasta, od którego dowie-
dzieli się w jaki sposób realizowana 
jest edukacja  ekologiczna w naszym 
mieście. Potwierdzeniem tego były 
odwiedziny w Szkole Leśnej oraz In-
teraktywnym Centrum Poszanowa-
nia Energii. Uczestnicy projektu mieli 
okazję także zwiedzić serce nasze-
go regionu, Wrocław, oraz pobliską 
Krzyżową i Świdnicę.

Oprócz aspektu kulturowego, 
realizowany był także główny cel 
spotkania, a mianowicie przygoto-
wanie kolejnych wizyt, które będą 
miały miejsce kolejno w Chorwacji 
w styczniu 2013 roku oraz Słowenii 
w marcu tegoż samego roku. Efek-
tem  pracy uczniów i nauczycie-
li poszczególnych państw będzie 
umiejętność  wykorzystania energii 
odnawialnych w życiu prywatnym, 
szkolnym i zawodowym. Uczniowie 
i nauczyciele współtworzyć będą 
stronę internetową i przygotują ma-
teriały dydaktyczne do wykorzysta-
nia na zajęciach lekcyjnych.

Realizacja projektu przewidzia-
na jest  do czerwca 2014 roku, dając 
jednocześnie możliwość odwiedzenia  
wszystkich szkół partnerskich.

Jeszcze w tym roku Ochot-
nicza Straż Pożarna w Bielawie 
będzie miała nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy. Zastąpi on wy-
służony wóz bojowy, którym obecnie 
posługują się bielawscy strażacy. 
Koszt zakupu samochodu, którym 
sprawnie i przede wszystkim sku-
tecznie będzie można walczyć z 
ogniem, wyniesie 650 tys. zł.

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Pieniądze na ten cel prze-
znaczy w większości miasto Bie-
lawa, które z własnego budżetu 
wyda 408 tys. zł i dodatkowo 92 
tys. zł, jakie udało się pozyskać 
z funduszy województwa dolno-
śląskiego. Ponadto zakup wozu 
bojowego dla bielawskich ochot-
ników wsparł Krajowy System Ra-
towniczo-Gaśniczy (100 tys. zł), a 

także Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (50 tys. zł). 

Pojazd, który jeszcze w tym 
roku zasili jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bielawie, będzie 
średnim samochodem z napędem 
na cztery koła. Pozwoli on straża-
kom realizować zarówno akcje 
ratunkowe, jak i gaśnicze w każ-
dych warunkach terenowych. 

  Łukasz Masyk

uczyć się od innych spółdzielni. Dlatego 
też 23 listopada odbyła się w Biela-
wie konferencja pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Bielawa, z udziałem 
kilku spółdzielni socjalnych, a także 
przedstawicieli samorządów i insty-
tucji z terenu Dolnego Śląska. Kon-
ferencja organizowana była przy współ-
pracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, w Urzędzie Miejskim (sala 
narad Rady Miejskiej) o godzinie 10.00.

  Łukasz Masyk 
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Public relations to dziedzina 
prężnie rozwijająca się na współ-
czesnym rynku światowym. Doty-
czy publicznych relacji, kontaktów 
rozmaitych instytucji z otoczeniem. 
Od pewnego czasu istnieje bar-
dzo duże zapotrzebowanie na spe-
cjalistów w tej branży. Podążając 
za tym trendem, uczniowie klas o 
kierunku technik organizacji rekla-
my oraz fototechnik Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodo-
wego w Bielawie 30 października 
udali się na warsztaty zorganizo-
wane przez wrocławską Agencję 
Publicon Public Relations. Zajęcia 
zostały przeprowadzone przez pra-
cowników Agencji: Łukasza Mu-
siała i Rafała Tomaszewskiego, 
w Uniwersytecie Wrocławskim na 
Wydziale Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej. 

Tematem przewodnim był pu-
blic relations i branding (tworzenie 
silnej marki). Uczestnicy warszta-

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 
na warsztatach o public relations

tów, posiadający dotychczas wie-
dzę teoretyczną na ten temat, po-
znali specyfikę PR-u i branding-u w 
praktyce. Nabyli nieocenioną wie-
dzę o technikach efektywnej komu-
nikacji, ustalaniu budżetu programu 
PR, na temat PR w social media. 
Przekonali się również jak ważna 

jest kreatywność, twórcze myśle-
nie i zaangażowanie w działania 
związane z public relations. Pro-
wadzący w niebywale interesujący 
sposób podzielili się swoją wiedzą i 
doświadczeniem, otwierając się na 
dalszą współpracę ze szkołą. 

Poza uczestnictwem w warsz-
tatach, uczniowie zwiedzili Muzeum 
Uniwersytetu Wrocławskiego - kom-
pleks Auli Leopolidina, Oratorium 
Marianum i Wieżę Matematyczną.

Na prośbę klientów komunikacji miejskiej ZKM, publiku-
jemy wykaz punktów sprzedaży biletów jednorazowych 
i okresowych. Lista zawiera nazwy i adresy sklepów, w 
których można kupić bilety jednorazowe z terenu: Bielawy, 
Dzierżoniowa, Pieszyc, Piławy Górnej, Niemczy, Przerze-
czyna-Zdroju, Ostroszowic, Grodziszcza, Jodłownika, Rud-
nicy, Rościszowa, Piskorzowa i Nowej Wsi Niemczańskiej. 

BILETY OKRESOWE
BIELAWA
ul.Piastowska 1 pok nr 1  - budynek UM Bielawa (w godz. pracy UM Bielawa)
DZIERŻONIÓW
Rynek 1  –  Ratusz, w przejściu do Biura Obsługi Klienta (w godz. pracy UM 
Dzierżoniów)
BILETY JEDNORAZOWE
BIELAWA
  ul. Brzeżna 18 Sklep „Jurant”
  ul. Berlinga  44 „Drum”
  ul. Berlinga przy bud. Nr 4 Kiosk spożywczy
  ul. Boh. Getta  22 a Sklep Spożywczy „u Beaty”
  ul. Grota Roweckiego 16 Sklep  „Oleńka”
  ul. Hempla 10 Sklep „Małgosia”
  ul. Konopnickiej 2 Sklep „Mini-Sam”
  ul. K.Marksa 28 „Julka”
  ul. Nowobielawska  Kiosk Ogólnospożywczy „Muflon”
  ul. Osiedlowa 1 Sklep Ogólnospożywczy
 Os. XXV-Lecia  30 Kiosk Spożywczy
 Os. XXV-Lecia przy bud. 17 Sklep Ogólnospożywczy
 Os. XXV-Lecia przy bud. 1 Kiosk Firma „Maciej”
 Os. XXV-Lecia przy bud. 9 Przeds. Wielobranżowe „As”
 Os. XXV-Lecia 30-31 Sprzedaż detaliczna
 Os. XXV-Lecia 28b Sklep Ogólnospożywczy „Karolek”
 ul. Piastowska 32 Piekarnictwo-Cukiernictwo
 ul. Piastowska 11  PHU „Ema”
 ul. Piastowska 66 PHU „Klaudia”
 ul. Piastowska 43 PHU „Kawa”
 ul. Piastowska 28  PHU „Kawa”
 ul. Piastowska przy bud. 35 PHU „Alicja”
 ul. Piastowska 12 PHU „Sezam”
 ul. Piastowska 67 PHU „Sezam”
 ul. Piastowska 18 PH „Jola”
 ul. Piławska 3 Sklep Spożywczy „Społem”
 ul. Parkowa przy bud. 48 Sklep Ogólnospożywczy „JM”
 Pl. Wolności 2 Sklep Spożywczy „Społem”
 ul. Prusa 6 Sklep „El Figaro”
 ul. Prusa 2a Kiosk
 ul. Polna 13 Sklep Spożywczy „Fanta”
 ul. Polna 17  Sklep Spożywczy
 ul. Przod. Pracy 9a Sklep Spożywczo-Przemysłowy
 ul. Sikorskiego 2 PHU „Zbych”
 ul. Sowia 1a Sklep „Grześ”
 ul. Słowiańska  19 Sklep Spożywczy „Społem”
 ul. Szkolna  PHU „Okmar”
 ul. Wolności 132 Sklep Ogólnospożywczy
 ul. Wolności 33a Sklep Wielobranżowy
 ul. Wolności 52a  Sklep „u Kazi”
 ul. Wolności 151 a Delikatesy „Centrum”
 ul. Wolności 61  Sklep „Krzyś”
 ul. Wolności 99 Sklep Spożywczy
 ul. Waryńskiego przy bud. 3 Sklep Spożywczy „Maciek”
 ul. Waryńskiego 6 Owoce-warzywa Art. Spożywcze
 ul. Waryńskiego 7 Sklep Spożywczo-Przemysłowy
 ul. Waryńskiego 47 Sklep Spożywczo-Przemysłowy
 ul. Wysoka 14 Sklep Ogólnospożywczy
 Os. Włókniarzy Handel detaliczny Kiosk
 Os. Włókniarzy 1a Sklep Spożywczy „Społem”
 ul. Żeromskiego 67 Sklep Ogólnospożywczy
 ul. Żeromskiego przy bud. 59 Kiosk
 ul. Żeromskiego 34c Sklep „Grześ”
ul. 1-ego Maja 2a „Netto” Tobacco-Press
Kioski „RUCH” i „KOLPORTER” w Bielawie

Dzierżoniów
ul. Bat Chłopskich 5 PHU „Monika”
ul. Garncarska 11 Sklep „Tabak”
ul. Jesionowa 10  PHU Dominiak
ul. Kasztanowa 32  Hurtownia papierosów „Meksyk”
ul. Słowiańska 26  Handel detaliczny „Marica”
ul. Grota Roweckiego  andel Art. Spożywczymi
ul. Grota Roweckiego 5 Przeds. Wielobranżowe -MAK-
Os. Błękitne 27  PPHU „Zdzich”
Os. Błękitne 11-13c  Handel detaliczny „Kiosk”
Os. Różane 21 Sklep „Jonatan”
Os. Różane 19  Sklep „Kubuś”
Os. Różane 23  Firma Handlowo Usługowa „Bodex”
Os. Różane 35 Sklep „Finezja”
Os. Różane 20  Kiosk „Laura”
Os. Tęczowe 1 Delikatesy
ul. Piastowska /przy Os. Kolorowym/ Kiosk
ul..Piastowska /przy Os. Tęczowym/ Sklep Wielobranżowy „Amelia”
ul. Sienkiewicza 7  Handel Art. spożywczo-przemysł.
ul. Świdnicka 32  PH „Jola”
ul. Świdnicka 52 Sklep „Kaprys”
ul. Świdnicka 12  PPHU TOMEX
ul. Sienkiewicza  Handel Detaliczny  „DUET”
ul. Ząbkowicka 54 Przeds. Handlowo-Usługowe „Ola”
ul. Nowowiejska 60  Działalność Handlowa
ul. Nowowiejska 7  Sklep Ogólnospożywczy i przemysłowy
Kioski „RUCH” i „KOLPORTER” w Dzierżoniowie
Piława Górna
ul. Chrobrego 1 „Kamrex”
ul. Kośmińska 33  Sklep Spożywczy
ul. Piastowska 13 Sklep Spożywczo-przemysłowy
ul. Piastowska 56 Sklep Ogólnospożywczy „Merkury” 
ul. Piastowska  Kiosk PHU ATA_BIS
ul. Piastowska 78  Piekarstwo Sklep Spożywczy
ul. Rumiankowa 4  Sklep Spożywczo-przemysłowy „Kama”
ul. Sienkiewicza 104 Sklep Spożywczo-przemysłowy „AGA”
Przerzeczyn Zdrój
ul. Zdrojowa 22 Sklep Wielobranżowy
ul. Zdrojowa 2  Sklep Spożywczo-przemysł. „Kleks”
Niemcza
Rynek 29  Sklep „Tabak”
Nowa Wieś Niemczańska 
Nowa Wieś Niemczańska 24 Sklep Ogólnospożywczy 
Nowa Wieś Niemczańska 25 Sklep Wielobranżowy
Ostroszowice 
ul. Bielawska  35  Handel Detaliczny
ul. Bielawska  55 PHU „Zodiak”
ul. Bielawska  71 Sklep Wielobranżowy
Grodziszcze
Grodziszcze 7 Pawilon Handlowy
Jodłownik
Jodłownik  Sklep Ogólnospożywczy
Rudnica
Rudnica 47a Sklep Spożywczo-przemysłowy
Pieszyce
ul. Bielawska 2/d Sklep Wielobranżowy „Literka”
ul. Ogrodowa 44 Kiosk Wielobranżowy „Zacisze”
ul. Ogrodowa 73 Sklep Wielobranżowy „Imnis”
ul. Ogrodowa 60  „Netto” Tobacco-Press
ul. Kościuszki 3 PHU Sklep 
ul. Kościuszki 26 Sklep Wielobranżowy
ul. Kościuszki 19 Kiosk
ul. Kopernika 105 Przeds. Handlowo-Usługowe
ul. Kopernika 1 Sklep „Jagódka”
ul. Świdnicka 4 Firma Handlowo-Usługowa
ul. Świdnicka 32 HPSP „Rolnik”
ul. Świdnicka 42  HPSP „Rolnik”
ul. Świdnicka 55  Sklep Wielobranżowy
ul. 9-ego Maja 4   Sklep „Delicja”
Rościszów
Rościszów 16a   Sklep „u Mareckiego”
Rościszów 60  PPHU „elJot”
Piskorzów
Piskorzów 48   Pawilon Handlowy

WYKAZ  PUNKTÓW  SPRZEDAŻY  JEDNORAZOWYCH  I 
OKRESOWYCH  BILETÓW  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZKM BIELAWA

W 2007 roku Bielawa wypo-
sażyła autobusy komunikacji miej-
skiej w system GPS, który czuwa 
nad ich prawidłowym kursowaniem. 
Pieniądze wydane kilka lat temu, 
w znacznej części powrócą do 
budżetu miasta dzięki dofinanso-
waniu, jakie Bielawa pozyskała z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego. Dofinansowanie obejmuje 
również refundację części nakła-
dów poniesionych przez Bielawę 
na utworzenie i rozwój miejskiego 
systemu monitoringu.

Oprócz tego unijne fundusze 
pozwolą na zakup dodatkowych 
kamer, które poszerzą zasięg mo-
nitoringu w Bielawie i podniosą po-
ziom bezpieczeństwa. 

Zarząd województwa dol-
nośląskiego przyznał naszemu 
miastu dotację w wysokości 196 
tys. zł, w ramach projektu o nazwie 

„Poprawa bezpieczeństwa turystów 
w Bielawie poprzez zakup i montaż 
systemu GPS oraz systemu moni-
toringu miejskiego”. Wartość całe-
go projektu wynosi 342 tys. zł. 

Trzeba zaznaczyć, że za-
równo system GPS w autobusach, 
jak i monitoring miejski, dobrze się 
sprawdzają. Ten pierwszy pozwala 
sprawdzić m.in. czy autobusy kur-
sują punktualnie, gdzie się obec-
nie znajdują, jaką trasę przejechały 
oraz czy nie omijają przystanków. 
Natomiast monitoring, który ob-
sługuje Komisariat Policji w Biela-
wie, czuwa nad bezpieczeństwem 
mieszkańców i turystów.

Obok Bielawy na liście in-
stytucji zakwalifikowanych do 
dofinansowania w ramach RPO, 
znajdują się m.in. Filharmonia 
im. Witolda Lutosławskiego oraz 
Hala Stulecia we Wrocławiu.

  Łukasz Masyk 

Pieniądze unijne na GPS i monitoring miasta

Podczas uroczystości jubile-
uszowej z okazji 35-lecia Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, przewod-
niczący Rady Miejskie pan Leszek 
Stróżyk wraz z wiceburmistrzem 
panem Mariuszem Pachem wrę-
czyli list gratulacyjny pani Ewie Glu-
rze wraz z upominkiem - aparatem 
fotograficznym. Ponadto listy gra-

35 lat Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
tulacyjne otrzymali: Wojciech Tło-
kiński, Andrzej Świętczak, Krzysz-
tof Pludro, Tadeusz Łazowski, Jan 
Gładysz, Rafał Brzeziński, Tadeusz 
Dzigoński, Tadeusz 

Szermer, Zofia Odjas, Jani-
na Uwsiewicz, Józef Kosiński, Piotr 
Szkudlarek, Jan Sulimowicz i Jaro-
sław Florczak. 

W dniu 9 listopada odbył się 
w Teatrze Robotniczym w Biela-
wie finał Szkolnego Konkursu „O 
Polskę niepodległą i jej granice - 
1908-1922”, w którym uczestniczy-
li uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie. Jego 
celem była popularyzacja wiedzy 
historycznej wśród uczniów oraz 
upamiętnienie Święta Niepodległo-
ści. 

W decydującej rozgrywce 
wzięło udział 9 finalistów wyłonio-
nych w eliminacjach pisemnych, 
które miały miejsce 30 paździer-
nika. Uczestnicy musieli popisać 
się wiedzą dotyczącą postaci hi-
storycznych i najważniejszych wy-
darzeń, które doprowadziły do po-
wstania niepodległego państwa w 
1918 roku oraz przebiegu walk o 
granice Rzeczypospolitej w latach 
1918-22. Duże znaczenie mia-
ła także znajomość postaci, źró-
deł historycznych, mapy historycz-
nej, literatury polskiej i muzyki oraz 
umiejętne wykorzystanie  materiału 
filmowego, który prezentował pol-
ski wysiłek zbrojny w latach I wojny 

światowej i po jej zakończeniu. 
Ostatecznie zwycięstwo od-

niósł Radosław Pohl z klasy I a li-
cealnej, II miejsce przypadło Bar-
toszowi Sobolowi z II a licealnej 
a trzecie Grzegorzowi Bagińskie-
mu z III a licealnej. W prowadzonej 
oddzielnie klasyfikacji gimnazjalnej 
najlepszy był Paweł Rybiński z 
klasy III b. 

Konkurs prowadził p. Andrzej 
Sepełowski a w komisji oceniającej 
uczniów pracowały: pani Krysty-
na Wojtal oraz pani Marzena Ku-
bera. Laureaci zostali uhonorowa-
ni nagrodami, które ufundowano w 
ramach grantu oświatowego przy-
znanego przez Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowie oraz  przez 
posła na Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej – pana Tomasza Smolarza.  
Kolejna edycja tej imprezy mogła 
się odbyć dzięki pomocy dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki w Bielawie – pana Jana Głady-
sza oraz pracowników tej instytucji, 
którym pragniemy gorąco podzię-
kować za udział w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu konkursu.

Finał Szkolnego Konkursu 
„O Polskę niepodległą i jej granice – 1908-1922”
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Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 10 realizujący unijny Projekt 
EKOLOGIA, wraz z rodzicami i na-
uczycielami (panią B. Stokłosą i B. 
Kuś), 13 października przybyli do 
Szkoły Leśnej, aby rozwijać umie-
jętności przyrodnicze, poznawać 
tradycje oraz miło spędzić czas w 
rodzinnej atmosferze.

Odbyło się wiele atrakcyj-
nych zajęć. Ola razem z mamą 
były uczestniczkami biegu orienta-
cyjnego po lesie i we wspomnie-
niach napisały: „Każda rodzina w 
Szkole Leśnej otrzymała busolę, 
mapę trasy, lornetkę, aparat foto-
graficzny i kartę zadań. Podczas 
wędrówki zaobserwowaliśmy bo-
gate w grzyby runo leśne, mijali-
śmy krzewy z owocami czarnych 
jeżyn i dzikiej róży. O tej porze roku 
las mieni się wieloma pięknymi ko-
lorami. Złocą się oraz czerwienie-
ją klony i jawory. Wspinając się w 
górę, podziwialiśmy jesienny krajo-
braz oraz panoramę Bielawy. Zro-
biliśmy wiele zdjęć, a najciekawsze 
zaprezentowaliśmy na dużym ekra-
nie po powrocie do Szkoły Leśnej. 
Zajęcia praktyczne w lesie dosko-
naliły umiejętność wyznaczania 
kierunków świata, posługiwania się 
busolą, pobudzały zmysły i wrażli-
wość na piękną przyrodę.”  Kamila 
i jej mama należały do grupy, któ-
ra została w budynku, aby zająć 
się pieczeniem chleba oraz robie-
niem masła. Kamila tak wspomina 

zajęcia: „Do masielniczki wlaliśmy 
śmietanę. Wszystkie dzieci z na-
szej grupy na zmianę ubijały masło. 
Po 30 minutach zdziwiliśmy się, że 
w masielniczce jest prawdziwe ma-
sło i oczywiście maślanka. Dzielne 
mamy w tym czasie zajęły się wy-
rabianiem ciasta chlebowego. Gdy 
ciasto „rosło”, a masło było już go-
towe, upiekliśmy na ognisku kiełba-
ski.” 

W drugiej części zajęć 
uczniowie pod opieką swoich ro-
dziców, nauczycieli i koordynatora 
Szkoły Leśnej pana Józefa Gajdy 
udali się do pasieki, gdzie mistrz 
pszczelarstwa opowiadał o ży-
ciu społecznym pszczół oraz pro-
duktach pozyskiwanych z pasieki. 
Podczas podziękowania za cie-
kawą opowieść otrzymaliśmy sło-
ik wrzosowego miodu. Po powro-
cie do Szkoły Leśnej upiekliśmy 
wyrośnięte ciasto w piecu chlebo-
wym. Tato Julki podkładał drew-
no do ognia i pilnował, aby chleb 
nie spalił się. Tego dnia wszystko 
było interesujące, ale najpyszniej-
szy był  świeżo upieczony chleb z 
prawdziwym masłem i wrzosowym 
miodem.  Wszystkim oczekującym 
ciekawych wrażeń wśród przyrody 
oraz chcącym zasmakować trady-
cyjnego polskiego poczęstunku, 
polecamy wizytę w Szkole Leśnej 
w Bielawie.

Bożena Kuś – szkolny koor-
dynator Projektu Ekologia

RODZINNE SPOTKANIE W SZKOLE LEŚNEJ 
UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

Dnia 25 października ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Wandy Chotomskiej z Dzierżo-
niowa i delegacje szkół z Praszki, 
Kiełczowa i Bielawy gościły w Le-
śnej Szkole w Bielawie.

Zajęcia poprowadził dyrektor 
- Pan Józef Gajda. Dzieciom bar-
dzo podobał się spacer na bosaka 
po leśnych owocach i ich rozpozna-
wanie poprzez dotyk.

Bardzo ciekawa była również 
wizyta w pasiece pszczół. Po po-
wrocie z lasu dzieci samodzielnie 
zrobiły masło. Ze smakiem zajada-
ły chleb z masłem i miodem.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li legitymacje „Leśnego odkrywcy”.
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6

im. Wandy Chotomskiej
w Dzierżoniowie

Agnieszka Zariczna

Wizyta w Leśnej  Szkole w Bielawie

Dnia 8 listopada w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Bo-
lesława Chrobrego w Bielawie od-
był się VI finał Powiatowego Kon-
kursu Małych Form Literackich. W 
konkursie organizowanym przez 
panią Dorotę Kot i panią Teresę 
Rodak udział brali gimnazjaliści 
oraz uczniowie ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Mogli oni rozwi-
nąć jeden z zaproponowanych te-
matów: ,,To był szczególny dzień 
- fragment mojego blogu’’, ,,Są 
obok nas...Inni...Warto poznać 

ich świat’’ oraz ,,Rozstanie- ko-
niec czy początek’’. Mottem kon-
kursu były słowa poety i pieśnia-
rza Edwarda Stachury, który pisał: 
,,Obok życie toczy się’’ zwracając 
w ten sposób uwagę na problemy i 
radości innych ludzi, pobudzające 
ciekawość świata. 

W naszym regionie miesz-
ka wielu zdolnych i utalentowa-
nych obserwatorów rzeczywisto-
ści, o czym świadczą 52 prace 
- w tym 24 napisane przez gim-
nazjalistów. Grand Prix i złote 

VI FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU MAŁYCH FORM LITERACKICH
pióro otrzymał Kamil Śliwa z 
Gimnazjum Gminnego w Dzierżo-
niowie. I miejsce zajęła Kamila 
Szczepanik z Zespołu Szkół Ra-
diotechnicznych w Dzierżoniowie 
oraz Monika Olejnik z Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie. II miejsce 
- Marcelina Jakubowska z Gim-
nazjum nr 5 w Bielawie oraz 
Aleksander Zawadzki z Liceum 
nr II w Dzierżoniowie, II miejsce 
przyznano Januszowi Twarda-
kowi z Gimnazjum Gminnego w 
Dzierżoniowie oraz Aleksadrowi 
Styrczowi z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie. Wy-
różnione zostały: Alicja Makles 
z Gimnazjum nr 2 w Bielawie, Ka-
rolina Gawlik i Aneta Śmigiel z 
Gimnazjum nr 5 w Bielawie, Jo-
anna Pszeniczna z Liceum nr II 
w Dzierżoniowie oraz Katarzy-
na Panek z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie. Za 
esej zostały nagrodzone: Edyta 
Adamska z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie oraz 
Kamila Czerwińska z Gimna-
zjum nr 5  w Bielawie. 

Wszyscy wymienieni otrzy-
mali nagrody książkowe oraz dy-
plomy. Gratulujemy laureatom i 
życzymy dalszych sukcesów.

Nicole Wasilewska 
kl. II a LO
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...Żyj wiecznie a wraz z Tobą 
poezja w Bielawie (…),  tak napi-
sał w książce dedykację jeden z 
poetów, który odwiedził w listopa-
dowy piątek klub Pozytywka.  9 li-
stopada w klubie Pozytywka przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej  w 
Bielawie odbyła się   VII Noc Po-
etów, zorganizowana wspólnie z 
Towarzystwem Przyjaciół Biela-
wy. Podczas tego wieczoru  zapre-
zentowało się wiele wspaniałych 
osób, które przyjechały z różnych 
stron Polski, ale także z Czech. W 
tej  poetyckiej nocy uczestniczyli 
zarówno  poeci z Bielawy, Dzier-
żoniowa, Ostroszowic, Świdnicy, 
Niemczy, ale także z Broumova i 
Martinkowic k. Broumova. 

Przez zgromadzoną publicz-
ność  zostali ciepło przyjęci tacy 
poeci jak: Urszula Kowalewska,  
Maria Grabowska, Dorota Ci-
szewska, Anna Karasińska, Ta-
mara Hebes,  Krzysztof Sobczak, 
Miłosz Wrzesiński, Piotr Woźniak, 
Jarosław Dzigoński, Jarosław 
Florczak, Stanisław Wojnar i Woj-
tek Koryciński. Podczas spotkania  
zaprezentował się  również publi-
cysta, przewodnik sudecki Tomasz 
Śnieżek, który przedstawił ciekawą 
prezentację o naszych górach.    

Szczególnymi gośćmi  tego 
wieczoru byłi: znany poeta, pro-
zaik, krytyk literacki z Nowej Rudy 

Karol Maliszewski, który promo-
wał swoją najnowszą książkę ”Ody 
odbite” oraz poetka, fotograf, pe-
dagog - Vera Kopecka z Broumo-
va. Ponadto zaprezentowali się  
poeta, prozaik Antoni Matusz-
kiewicz i Iwona Mesjasz - polo-
nistka i anglistka, autorka wierszy 
oraz publicystyki, którzy przyje-
chali z Martinkowic k. Broumova.  
Przedstawili  oni swoje  najnowsze 
wiersze, wcześniej  także prezen-
towane podczas konkurencyjnej 
poetyckiej imprezy, czyli  z wieczo-
ru 13. Dni Poezji w Broumovie, któ-
rych  wraz z Barbarą Pachurą byli 
gośćmi. 

Najmłodszymi uczestniczka-
mi  bielawskiej Nocy Poetów, któ-
re zaprezentowały się ze swoją 
twórczością,  były dziewięcioletnia  
Julia Wąsowicz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie i szesna-
stoletnia Alicja Opiela z pierwszej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego  
im. B. Chrobrego w Bielawie. 

Atrakcją wieczoru była także 
wizyta znanego autora i wykonaw-
cy piosenek, dziennikarza radio-
wego z Wrocławia  Leszka Kop-
cia, który na przemian z Barbarą 
Pachurą wyśpiewywał różne pio-
senki autorskie i poetyckie. Spo-
tkanie, które  poprowadziła w tym 
dniu  Anna Karasińska,   trwało do 
wczesnych godzin porannych.

Wyjątkowa VII Noc Poetów

Po raz drugi w tym roku przy-
szła do Działu Dziecięco–Młodzie-
żowego grupa Misie z Niepublicz-
nego Przedszkola Montessori wraz 
z nauczycielkami: Elżbietą Ryba-
czuk i Grażyną Skoczylas. Przed-
szkolaki przywitały radośnie  bi-
bliotekarkę Jolantę Matuszczak 
piosenką według Klanzy „Chodź-
cie wszyscy tu dokoła”. Następ-
nie dzieci wraz z zaproszonymi na 
to spotkanie bajkowymi postacia-
mi: Tygryskiem, Kłapouchym, Pro-
siaczkiem, Włóczykijem, Mumin-
kiem, Panną Migotką, Reksiem i 
Kotem w butach wysłuchały bajko-
wych opowieści Sowy Przemądrza-
łej ze Stumilowego Lasu. Były nimi 
„Jesienne przygody zajączka Tup-
tusia”. Misiom bardzo podobała się 
bajka, stwierdziły, że lubią tę porę 
roku, gdyż można się wspaniale 
bawić: puszczać latawce w wietrz-
ne dni, rzucać złocistobrązowymi li-
śćmi, robić liściowe korale czy figur-
ki z kasztanów i żołędzi. Następnie 
zaśpiewały wesołą piosenkę o je-
sieni pt. „Idzie jesień” oraz ruszyły 
do zabawy ruchowej według Klan-
zy zatytułowanej „Kasztanki”. 

Później przedszkolaki z wiel-
ką ochotą pooglądały sobie nowe, 
pięknie ilustrowane bajki w „Kąci-
ku dla Malucha”. Chcąc podzięko-
wać pani Joli za spotkanie, dzieci 

Miejska Biblioteka Publiczna
Spotkania w bibliotece z przedszkolakami

przedstawiły w odpowiednich ko-
stiumach inscenizację pt. „Kape-
lusz muchomorka”, która bardzo jej 
się podobała. Braw nie było końca. 

Na zakończenie zajęć Misie 
pobawiły się z mieszkańcami Działu 
Dziecięco-Młodzieżowego, min. kro-
kodylem, żabką, stonogą, chowały 

się w rycerskim namiocie, czołgały 
w kolorowym tunelu i rysowały pięk-
ne obrazki na tablicy. Radości było 
przy tym co niemiara. Na odchodne 
każde z nich otrzymało po  słodkim 
„co nieco”. Dzieci w wesołych na-
strojach wróciły do przedszkola.

 Jolanta Matuszczak

4 października na zaprosze-
nie nauczycielki Elżbiety Stie-
pańczuk i dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 4 (oddział przed-
szkolny działający przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 z OI) bibliotekarka 
Jolanta Pawlak z działu dziecięco-
-młodzieżowego Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielawie 
brała udział w spotkaniu na temat 
zdrowia, witamin i dbaniu o siebie. 

„O zdrowie trzeba dbać” 
Starszaki przywitały gościa piosen-
ką „Idzie jesień plony niesie”, która 
stanowiła świetny wstęp do rozmo-
wy o warzywach i owocach. Wy-
słuchały bajki pt. „Niespodzianka 
owocowa”, rozwiązywały zagadki, 
wymieniały znane im owoce i wa-
rzywa, aby później odszukać je na 
czarno-białych planszach. 

Bibliotekarka przedstawiła kil-
ka książek, które pomogą dzieciom 

przyswoić kolory i kształty produktów 
żywnościowych. Zajęcia obfitowały 
w teksty o jarzynkach, łakociach, ty-
ciu i dbaniu o zdrowie. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zabawie, która pole-
gała na wrzucaniu do koszyczka po-
jedynczych warzyw lub owoców. 

Pani Ela poczęstowała 
uczestników spotkania świeżą mar-
chewką i każdy dzielił się swoimi 
wrażeniami o smaku. Według dzie-
ci marchewka ma słodko-cierpki 
smak. Chrupiąc słuchały o tym jak 
do pewnej marchewki zeszły się 
wszystkie  jarzyny i w kółeczkach 
pięknie tańczyły oraz o muszce ła-
komczuszce, która bardzo utyła i 
zrozumiała, że „zdrowo żyć trzeba 
się nauczyć i wszystko, co tłuste, 
słone i niezdrowe trzeba odrzucić”. 

Przedszkolaki dzieliły się in-
formacjami jak leczyć katar i kto 
pomaga w chorobie. Wiersze „O 
chorym skowronku”, „Chory kotek”, 
„Katar”, „Tran”, „Panie doktorze” 
oraz wierszowana bajka „Pan Ter-
mometr zachorował” w prosty i za-
bawny sposób przedstawiają nie-
zbyt przyjemny czas choroby. 

Na zakończenie wszyscy ru-
szyli do tańca przy piosence „Ja-
rzynowy wóz”. Owoce i warzywa 
zjadamy, ruchu używamy to wygląd 
i samopoczucie znakomite mamy. 

    Jolanta Pawlak 

Tematem październikowe-
go spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki (DKK) była publikacja 
pt. „Każdy szczyt ma swój Czu-
baszek”, w której Arturowi An-
drusowi udało się nakłonić Marię 
Czubaszek, damę polskiej sceny 
satyrycznej, do wspomnień i zwie-
rzeń.

Maria Czubaszek to niezwy-
kle wyrazista postać: pisarka, sa-
tyryk, autorka tekstów piosenek 
i scenariuszy oraz dziennikarka. 
W rozmowie z Arturem Andrusem 
przeniosła czytelnika w dawne cza-
sy, przywołując atmosferę SPATiF-
-u, Radiowej Trójki czy „Szpilek”. 
We wspomnieniach przewija się 
wiele wybitnych nazwisk, z który-
mi Maria Czubaszek  współpra-
cowała (Janusz Kofta, Jacek Jan-
czarski, Adam Kreczmar, Jerzy 
Dobrowolski i wielu, wielu innych). 
Obok barwnych, pełnych humo-
ru opowieści z życia zawodowego 

pojawiają się  przejmujące historie 
osobiste. Osoby uczestniczące w 
spotkaniu DKK różniły się w oce-
nie omawianej książki. Pojawiły się 
głosy, że mnogość wątków sprawi-
ła widoczny brak tematu przewod-
niego tej książki. Maria Czubaszek, 
jak zauważyła jedna z klubowiczek, 
nie była łatwym rozmówcą. Na spo-
tkaniu nie mogło zabraknąć rów-
nież dyskusji o szumie medialnym, 
jaki w ostatnim czasie pojawił się 
wokół naszej bohaterki. Naszym 
zdaniem poglądy  Marii Czubaszek 
nie muszą wszystkim odpowiadać, 
ale niewątpliwie to kobieta szalenie 
odważna.

Przed nami jesienna pogo-
da i długie wieczory, warto więc na 
poprawę humoru sięgnąć po teksty 
Marii Czubaszek. Warto również 
przeczytać „Każdy szczyt ma swój 
Czubaszek”.

ZAPRASZAMY!!!

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

„Każdy szczyt ma swój Czubaszek”

3 listopada nasza bielawska 
grupa 10 wokalistów wzięła udział w 
X Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-
ki Dzieci i Młodzieży  „Nad Wierną 
Rzeką” w Małogoszczy. Do konkur-
su po wstępnych przesłuchaniach 
nagrań zakwalifikowano 44 wyko-
nawców z różnych regionów Polski.

Jury w składzie: przewodni-
czący  Piotr Salata, Ewa Uryga, Ma-
rzena Ślusarska, Michał Pastuszka, 
Andrzej Staniek, po przesłuchaniu 
38 wokalistów postanowiło przyznać 

nagrody i wyróżnienia: w kategorii 
wiekowej do 9 lat - I miejsce Mateusz 
Subocz, w kategorii wiekowej 10-12 
lat - wyróżnienie Natalia Skwarek 
(SP10), III miejsce Martyna  Abram 
(SP10), I miejsce Kacper Siekirka, w 
kategorii wiekowej 13-15 lat - wyróż-
nienie Aleksandra Czop, III miejsce 

Kolejne sukcesy bielawskich wokalistów
Jagoda Różycka, II miejsce Weroni-
ka Makowska, w kategorii wiekowej 
16-18 lat - III miejsce Emilia Hamer-
lik, II miejsce Patrycja Mizerska.

Nagrodę GRAND PRIX Jury po-
stanowiło przyznać Karolinie Łopuch.

Młodzi wokaliści pracują pod 
kierunkiem pani Anny Lutz.



12

prawdę jakże wyrównany poziom 
jest w naszej grupie II ligi.

Tabela Grupy 2 II ligi : http://
bielawianka-siatkowka.pl/index.
php?i=51

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundowa-
nie nagród dla naszej publiczności: 
Pierogarnia I z ulicy Paderewskie-
go 6 w Bielawie (obok Salubrisu) 
– pani Beata Mastalerz, Pierogar-
nia II z ulicy Żeromskiego 28a w 
Bielawie - pani Agnieszka Łomoć, 
Restauracja Rodos z Bielawy z ul. 
Kopernika – Pan Piotr Kiner, Sklep 
Festa-Sport z Dzerżoniowa – Pan 
Andrzej Fedorczuk, Pizzeria Ba-
rizola w Dzierżoniowie, Rynek 24 
– Pani Maria Danuta Matuszczyk, 
Pływalnia miejska Aquarius – OSiR 
w Bielawie.

Zachęcamy także inne firmy 
do współpracy z naszym klubem. 
Wszelkie dane kontaktowe znajdu-
ją się na stronie: www.bielawianka-
siatkowka.pl

Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

W trzecim meczu na własnym 
parkiecie w II lidze odnosimy trze-
cie zwycięstwo. Tym razem w sto-
sunku 3:0 pokonujemy zespół AZS 
Politechniki Opolskiej. Zacięty był 
tylko pierwszy set, w którym od po-
czątku dominowali goście, wygry-
wając w pewnym momencie już 
pięcioma punktami (10:15). Prze-
wagę tę wypracowali sobie między 
innymi konsekwentnym i szczel-
nym blokiem oraz piekielnie mocną 
zagrywką kapitana AZS-u Bartło-
mieja Dzikowicza, który raz po raz 
nękał naszych przyjmujących. Ale 
od tego momentu nasz zespół mo-
zolnie rozpoczął odrabianie strat 
i w konsekwencji pierwszy remis 
na tablicy wyników pojawił się przy 
stanie 23:23. Wówczas to zdobyli-
śmy kolejny punkt i pierwsza piłka 
setowa dla BBB stała się faktem. 
AZS bronił się jak mógł, dlatego set 
toczył się dalej. Ostatecznie przy 
trzeciej piłce meczowej kończy-
my tą ciężką partię (27:25). W se-
cie tym zdecydowanym liderem w 
ataku w naszym zespole był Dawid 
Pacioch.

Drugi set można powiedzieć 
ze był bez historii, bowiem od po-
czątku nasz zespół narzucił własny 
styl gry, konsekwentny blok środko-
wych i błędy w ataku siatkarzy Po-
litechniki pozwoliły odskoczyć na 
bezpieczna przewagę. Przy wyni-
ku 16:13 na zagrywkę powędrował 
Dawid Pacioch i w tym ustawieniu 
zrobiliśmy aż 7 punktów! I już prak-
tycznie było po secie, wygraliśmy 
go ostatecznie do 15.

Set nr 3 podobnie jak dru-
gi był prowadzony pod dyktando 
gospodarzy. Tak od stanu 7:7 za-
częliśmy budować przewagę, któ-
ra w pewnym momencie wynosiła 
już 6-7 punktów (17:10, 19:13). Za 
Kurpiela na parkiecie pojawił się 
Dariusz Król. Opole zbliżyło się na 
trzy oczka (20:17), jednak kolejne 
akcje pozwoliły wypracować sobie 
bezpieczny zapas (23:18) i wów-
czas trener Zemanek wprowadził 
na parkiet drugiego rozgrywające-
go Radosława Duszę. Pewna nie-
poradność naszych w ataku spra-
wiła, że Opole zdobyło 3 punkty z 
rzędu i zrobiło się trochę nerwowo 
(23:21), więc aby uspokoić trzeba 
było zrobić zmianę powrotną roz-
grywających. Powrócił Jerzyk i do-
kończyliśmy tego seta wygrywając 
do 22.

Bielawianka Bester - AZS Po-
litechnika Opole 3:0 (25, 15, 22)

Bielawianka: Kurpiel, Gogo-
la, Borkowski (K), Jerzyk, Pacioch, 
Skibicki, Budziński (libero) oraz 
Król, Dusza.

AZS Opole: Kowalczyk, Dzi-
kowicz (K), Hernik, Raca, Gibek, 
Swodczyk, Łucki (libero) oraz 
Szewczyk, Jarzębowicz, Fijałek, 
Frąc, Judycki.

Widzów: 350.
Po tym zwycięstwie Biela-

wianka Bester awansowała na 5 
miejsce w tabeli grupy 2 II ligi, wy-
przedzając między innymi Victorię 
Wałbrzych.

Tabela Grupy 2 II ligi: http://
bielawianka-siatkowka.pl/index.
php?i=51

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundowa-
nie nagród dla naszej publiczności: 
Pierogarnia I z ulicy Paderewskie-
go 6 w Bielawie (obok Salubrisu) – 
pani Beata Mastalerz (bon o war-
tości 30 zł), Pierogarnia II z ulicy 
Żeromskiego 28a w Bielawie - pani 
Agnieszka Łomoć (bon o wartości 
30 zł), Restauracja Rodos z Biela-
wy z ul. Kopernika – Pan Piotr Ki-
ner (2 x duża pizza + sok), Sklep 
motoryzacyjny AUTO-EXPERT z 
Dzierżoniowa z ul. Świdnickiej 38 
– Pan Paweł Kosowski (2 x bon o 
wartości 50 zł do wykorzystania w 
sklepie)

*****
Młodzicy wygrywają Turniej 

w Bielawie i triumfują w Grupie „B”
Fantastycznie zakończyli 

pierwszą fazę rozgrywek nasi mło-
dzicy wygrywając czwarty turniej i 
dzięki temu ostatecznie wskoczyli 
na pierwsze miejsce w grupie „B”, 
zostawiając za sobą Victorię Wał-
brzych, Kus-Kus Kamienną Górę i 
Opal Kudowę Zdrój. 

Ostatni turniej w tej grupie od-
był się w Bielawie, więc radość tym 
większa, bo zwycięstwo odniesione 
przed własną publicznością. Wia-
domo było przed turniejem, żeby 
wygrać grupę B trzeba było wygrać 
w pierwszym meczu z najsłabsza 
Kudową 2:0 a potem wygrać choć-
by jednego seta z Kamienną Górą. 
I tak tez zrealizowany został ten 
scenariusz. W pierwszym spotka-
niu z Kudową na ławce trenerskiej 
zadebiutował drugi trener młodzi-
ków - Radosław Dusza (zawodnik 
pierwszego zespołu BBB i zarazem 
syn pierwszego trenera młodzieży 
- Jarosława). Pierwszy set trochę 
nerwowy, ale wygrany do 20. Nato-
miast w drugim młodzicy zagrali już 
na swoim poziomie i nie pozwolili 
na wyjście z 10 punktów rówieśni-
kom z Kudowy.

Wiadomo więc było, że o 
pierwszym miejscu w grupie za-
decydować miał mecz z Kamien-
ną Górą, która w przypadku zwy-
cięstwa 2:0 nad naszym zespołem 
wskoczyłaby na pierwsze miejsce w 
Grupie B. Tym razem w roli pierw-
szego szkoleniowca wystąpił Jaro-
sław Dusza i jak powiedział po tym 
meczu, jego zespół rozegrał najlep-
szy mecz w sezonie, wygrywając 
oba sety do 16 i do 12. Młodzicy za-
prezentowali w tym spotkaniu świet-
ne ataki i skuteczne bloki w których 
dominował Tomasz Rekieć. 

Tak więc wygrywając Grupę 
B ominęliśmy w następnej fazie fa-
woryta tych rozgrywek KS Gwardię 
Wrocław. Tak czy tak, aby grać o 
najwyższe cele w tych rozgrywkach 
trzeba będzie wygrać kolejną gru-
pę „F”, w której oprócz Bielawianki 
wystąpią trzy inne zespoły, które w 
swoich grupach pierwszej fazy za-
jęły kolejno drugie, trzecie i czwarte 
miejsce.

Gratulujemy uzyskanego wy-
niku i życzymy powodzenia w kolej-
nych turniejach i powtórzenia wyni-
ku w Grupie „F”.

Tabela końcowa grupy B mło-
dzików: http://bielawianka-siatkow-
ka.pl/index.php?i=52

*****

Łukasz Usowicz powołany 
do Kadry Polski Kadetów !!!

Bardzo miła wiadomość do-
tarła do nas z Turnieju Nadziei 
Olimpijskich, na którym występo-
wał zawodnik Bielawianki Bester 
Bielawa - Łukasz Usowicz. Repre-
zentant Kadry Dolnego Śląska ka-
detów po tym Turnieju dostał po-
wołanie do kadry Polski swojej 
kategorii wiekowej. Gratulujemy 
Łukaszowi tego wyróżnienia oraz 
jego klubowemu trenerowi Jarosła-
wowi Duszy za przygotowanie za-
wodnika do takiego poziomu spor-
towego. Życzymy powodzenia. 

*****
Niesamowite emocje w me-

czu ze Spodkiem Katowice
W czwartym meczu na wła-

snym parkiecie w II lidze Bielawian-
ka Bester Bielawa ponosi pierwszą 
porażkę. Tym razem bardzo trudne 
warunki postawił gospodarzom ze-
spół Spodka Katowice, który - po-
dobnie jak przed tygodniem w meczu 
z wiceliderem - wygrał 3:1 i zgarnął 
komplet  trzech punktów. Szkoda tej 
przegranej bowiem było to spotkanie 
za przysłowiowe 6 punktów. W przy-
padku wygranej, Bielawianka Bester 
odskoczyłaby od Spodka na właśnie 
sześć oczek w tabeli, a teraz oba ze-
społy zrównały się liczbą punktów.

Po raz trzeci zwycięstwo na własnym parkiecie

Początek spotkania nie za-
powiadał takiego obrotu sprawy, 
bowiem gospodarze pierwszą 
partię zagrali wręcz koncertowo, 
a wtórowała im w tym wspaniale 
dopingująca bielawska publicz-
ność, która szczelnie wypełniła 
trybuny w hali SP 10 w Bielawie 
(rekordowa frekwencja ponad  
400 osób). 

Bielawianka Bester – KS Spodek 
Katowice 1:3 (18, -13, -21, -24)

Bielawianka: Kurpiel, Szy-
meczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Pacioch, Skibicki, Botwina (libero) 
oraz Król, Gogola, Dusza, Budziń-
ski (libero).

KS Spodek Katowice: Żło-
becki, Osiński, Divis P. , Jędryczka, 
Łapuszyński, Dzierżanowski, Mę-
drzyk (libero) oraz Ogórek.

Widzów: ponad 400
Po tej przegranej Bielawianka 

Bester spadła na 8 miejsce w tabeli 
grupy 2 II ligi, ale za i przed nami 
straszny ścisk, bowiem od 11-tego 
miejsca dzieli nas tylko 1 punkcik, 
natomiast do 5-tego miejsca traci-
my 2 punkty. To przedstawia tak na-

Wiceburmistrz Mariusz 
Pach gościł w Urzędzie Miejs-
kim zapaśnika ZKS Bielawi-
anka Grzegorza Majkuta, który 

Mistrz Polski w zapasach u Burmistrza Bielawy

wywalczył w październikowym 
Pucharze Polski tytuł Mistrza 
Polski kadetów. Piętnastoletni za-
wodnik pojawił się w Urzędzie w to-

warzystwie trenera Artura Czypi-
onki i wiceprezesa klubu Jacka 
Zamirskiego.

Składając gratulacje utalen-
towanemu zapaśnikowi, wicebur-
mistrz powiedział między innymi 
- Zdobycie mistrzostwa Polski jest 
niecodziennym osiągnięciem nie 
tylko w szeregach Zapaśniczego 
Klubu Sportowego „Bielawi-
anka”, ale także wśród zawod-
ników reprezentujących pozostałe 
dyscypliny w Bielawie. Gratulacje 
i podziękowania składam więc w 
imieniu swoim i wszystkich spor-
towców w Bielawie – dodał Mari-
usz Pach. 

Puchar Polski Kadetów w 
Zapasach w stylu klasycznym 
odbywał się w Radomiu od 19 
do 21 października. ZKS „BIE-

LAWIANKA” Bielawa reprezen-
towali: Grzegorz Majkut, który 
zdobył złoty medal w wadze do 
42 kg oraz Patryk Sieradzki, 

który zajął siódme miejsce w 
kraju, co również jest nie lada 
wyczynem. 

  Łukasz Masyk



13

W dniach 15-21 października 
w całej Polsce miały miejsce różne 
inicjatywy i przedsięwzięcia w ra-
mach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych. W tym roku 
pod hasłem „Praca: zawód czy 
kompetencje”. Uczniowie Gimna-
zjum nr 2 w Bielawie po raz czwar-
ty włączeni zostali do obchodów 
Tygodnia Kariery. Młodzież wzięła 
udział w spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi z pasją, którzy na co dzień 
robią zawodowo to co lubią, reali-
zując się w tym co robią. Gośćmi 
szkoły były pani Anna Zychowicz 
- teatrolog i animator kultury o róż-
norodnych zainteresowaniach i  
ciekawej ścieżce zawodowej oraz 
pani Kinga Kowalczyk - reżyserka 
filmowa, twórczyni filmu „Pan Tade-
usz Szermer”. 

Uczniowie usłyszeli jak waż-
ne jest, by w życiu robić to co się 
lubi, podążać za marzeniami i re-
alizować swoje pasje, nie podda-
jąc się. Pani Ania i pani Kinga są 
prawdziwym przykładem na to, że 
podążanie za marzeniami może się 
udać, z chęcią odpowiadały na py-
tania młodych ludzi i doradzały też 
indywidualnie zainteresowanym 
osobom.

Wśród uczniów klas III prze-
prowadzona została ankieta nt. 
potencjalnych wyborów szkoły po-
nadgimnazjalnej, a wśród uczniów 
klas I-III przeprowadzono sondaż 
uczniowski. Uczniowie odpowie-
dzieli na dwa pytania sondażo-
we: „Kto Twoim zdaniem osiągnął 
sukces zawodowy” oraz „Co Two-
im zdaniem jest ważne by osią-
gnąć sukces zawodowy”. Według 
większości  młodych ludzi sukces 
zawodowy osiągnęli aktorzy, np. 
Małgorzata Socha, piosenkarze, 
np. Justin Bieber, prezenterzy te-
lewizyjni, np. Kuba Wojewódzki 
oraz reżyserzy, np. Steven Spiel-
berg. W drugiej kolejności sportow-
cy,  w szczególności Adam Małysz 
i Robert Kubica, następnie polity-
cy, np. Barack Obama i Lech Wa-
łęsa. To co było zaskakujące, to 
fakt, iż uczniowie wskazywali także 
na swoich rodziców, ciocie, wujków 
i swoich nauczycieli, pisali, że  są 

zadowoleni ze swojej pracy i spra-
wia im  ona satysfakcję - oznacza 
to, że młodzież dostrzega osoby 
ze swojego otoczenia jako autory-
tety i jako  spełnione zawodowo, 
które osiągnęły sukces, a nie tylko 
te, które  kreuje telewizja i internet.. 
Niewielka część uczniów nie poda-
ła konkretnego przykładu, pisząc, 
że nie wie kogo mogliby wskazać 
jako osobę która ich zdaniem osią-
gnęła sukces zawodowy - wciąż 
szukają.

Na drugie pytanie sondażo-
we uczniowie odpowiadali, że aby 
osiągnąć sukces zawodowy waż-
na jest: pomysłowość, determina-
cja, przedsiębiorczość, ciężka pra-
ca, pasja, wykształcenie, nauka,  
szczęście, zaangażowanie, talent, 
wiara w siebie, wytrwałość, od-
waga, umiejętności, systematycz-
ność, marzenia, sukcesywne dąże-
nie do celu. Zadowalające jest, że 
tak młodzi ludzie potrafią wskazać  
co jest ważne,  by osiągnąć suk-
ces zawodowy i wskazują właściwe 
cechy charakteru, które mogą two-
rzyć przepis na karierę zawodową.

W szkole w tych dniach do-
stępna dla uczniów była gazet-
ka z opisem wybranych zawodów, 
uczniowie mogli zapoznać się z no-
wym schematem kształcenia po-
nadgimnazjalnego i terminami taki-
mi jak: zawód, praca, kompetencje. 
Każdy uczeń otrzymał ulotkę spe-
cjalnie przygotowaną na tę okazję. 
W przedsięwzięciu wzięło udział 
ok. 300 osób z Gimnazjum nr 2 w 
Bielawie w wieku od 13-16 lat.

Celem przedsięwzięcia było 
uświadomienie uczniom, że wybór 
ich dalszej ścieżki edukacyjnej jest 
bardzo ważny, bo od tego zależy 
ich przyszłość zawodowa. Właśnie 
już teraz powinni rozwijać  zainte-
resowania, poznawać swoje prefe-
rencje i predyspozycje. Tydzień Ka-
riery miał także na celu pokazanie 
młodym ludziom, że w podejmo-
waniu decyzji zawodowych, okre-
ślaniu swoich predyspozycji nie są 
sami, gdyż są profesjonalni dorad-
cy zawodowi, którzy mogą im w 
tym pomóc.

Małgorzata Bieżanowska
Szkolny Doradca Zawodowy

Tydzień Kariery w Gimnazjum nr 2 w Bielawie

W dniu 21 października w 
sali TKKF w Bielawie odbyły się 
OTWARTE ZAWODY W STRZE-
LANIU Z WIATRÓWKI.

Uzyskane wyniki: kategoria 
KOBIETY - 1 miejsce Julia Kłos 
– 91 pkt., 2 miejsce Małgorza-
ta Styrcz – 82 pkt., 3 miejsce Ma-
rzanna Cukiernik – 71 pkt., 4 miej-
sce Eliza Kłos – 63 pkt., 5 miejsce 
Joanna Ziemianin – 51 pkt., kate-
goria 15–17 lat - 1 miejsce Michał 
Drzyzga – 90 pkt., 2 miejsce Dawid 
Trzciałkowski – 82 pkt., 3 miejsce 
Damian Drzyzga – 81 pkt., 4 miej-
sce Karol Adamczyk – 78 pkt., 5 
miejsce Antoni Kotasek – 66 pkt., 
kategoria: 18–25 lat - 1 miejsce To-
masz Jasiński – 86 pkt., 2 miejsce 
Bartłomiej Cukiernik – 71 pkt., kate-
goria 26–50 lat - 1 miejsce Andrzej 
Kłos – 96 pkt., 2 miejsce Krystian 
Kwiatkowski – 87 pkt., 3 miejsce 
Arkadiusz Ziemianin – 87 pkt., 4 

miejsce Jarosław Kresa – 86 pkt., 
5 miejsce Krzysztof Kwiatkowski – 
81 pkt., kategoria 51 lat i starsi - 1 
miejsce Andrzej Walczuk – 95 pkt., 
2 miejsce Stanisław Ciereszyński 
– 89 pkt., 3 miejsce Roman Styrcz 
– 81 pkt., kategoria PISTOLET – 
OPEN - 1 miejsce Krystian Kwiat-
kowski – 84 pkt., 2 miejsce Arka-
diusz Ziemianin – 83 pkt., 3 miejsce 
Jarosław Kresa – 82 pkt., 4 miejsce 
Andrzej Kłos – 76 pkt., 5 miejsce 
Stanisław Ciereszyński – 75 pkt., 6 
miejsce Małgorzata Styrcz – 45 pkt.

Organizatorzy zawodów: 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko „Sowa” w Bie-
lawie i Powiatowe Zrzeszenie LZS 
Dzierżoniów.

Zawody dofinansowane 
przez: Powiat Dzierżoniowski, 
Gminę Bielawa, Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie.

OTWARTE ZAWODY W STRZELANIU Z WIATRÓWKI

W dniu 10 listopada w Pary-
żu odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Grapplingu NAGA. Udział w za-
wodach tych wzięło dwóch zawod-
ników z Bielawy: Mateusz Urban 
oraz Norbert Warchoł. Nieoczeki-
wanie srebrny medal zdobył MA-
TEUSZ URBAN w kategorii Master 
Białe Pasy -85kg. Niestety, Norbert 
Warchoł musiał zadowolić się V lo-
katą w kategorii elita – 67,5kg. 

Zawody te stały na bardzo 
wysokim poziomie. Startowało w 
nich 500 zawodników z całej Euro-
py. Walki toczyły się na 8 matach 
przez 10 godzin. Walczono zarów-
no w formule NO-GI jak i GI. Tym 
zawodnikom, którym jeszcze bra-
kowało adrenaliny, mogli spróbo-
wać swoich sił na zasadach ADCC.

Po tych zawodach Mateusz 
Urban otrzymał nominację na nie-
bieski pas z rąk swojego trenera 
Norberta Warchoła. 

Mistrzostwa Europy w Grapplingu Naga w Paryżu

24 października w Galerii Ko-
rytarz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa dzierżoniowianina Mar-
ka Cieśli zatytułowanej „SACRUM 
i PROFANUM”, czyli świętość i 
świeckość.

Marek Cieśla to człowiek wie-
lu talentów. W specjalnie przygo-
towanym na wystawę folderze, tak 
napisano o autorze wystawy:

„Marek Cieśla- muzyk, ma-
larz, poeta.

Dla najbliższych: „Duży męż-
czyzna z ogromnym sercem”. Ma-
larstwem zainteresował się w la-
tach 80-tych. Swoją pasję traktuje 
jako: „rozliczenie się z samym sobą 
i ze światem”. Jego artystyczne 
credo brzmi: „Życie jest chaosem. 
Każdy stara się wprowadzić w nim 
jakiś porządek. Ja robię to obra-
zem”.

W swoim malarskim dorobku 
ma wiele wystaw indywidualnych. 
Brał udział w prezentacjach zbio-
rowych i konkursach. Jego obrazy 
znajdują się w wielu zbiorach pry-
watnych na całym świecie. Aktyw-
nie i twórczo uczestniczy w ple-
nerach malarskich i konkursach 
plastycznych. Jest też autorem 
książki „64 piosenki Beatlesów w 

wersji polskiej” oraz tomików poezji 
pt: „Nim”, „ I. Merry”, „Los poetas”.

Urodził się i mieszka w 
Dzierżoniowie, muzyk, multiin-
strumentalista, absolwent insty-
tutu Wychowawczo-Muzycznego 

w Bydgoszczy. Pedagog, artysta, 
malarz, poeta. Prowadził między 
innymi zespoły muzyczne: „Orkie-
stra Klubu Samotnych Serc”, „Con 

brio”, „Ciemny odcień 
światła”, „Ab ovo” „Skąt 
i nond”, „Impromptus” i 
ostatnio „Epitafium”- z 
którymi nagrał kilka płyt 
i zagrał setki koncertów. 
Nauczyciel wielu poko-
leń muzyków i muzy-
kantów. Jako plastyk, 
twórca kilkunastu wy-
staw indywidualnych, 
malarstwa olejnego. 
Najważniejsze z nich 
to „Entropia” „Idiochro-
mia”, „Italiam”, „Ars 
Amandi”, „Sacrum i pro-
fanum”, wystawiane w 
kraju i zagranicą (Lin-
gen - Niemcy), (Troyes 
– Francja).”

Dodam jeszcze, że Marek 
Cieśla to także kompozytor. Na bie-
lawskiej wystawie pokazał ponad 
30 prac olejnych, będących swego 
rodzaju drążeniem duszy – miota-
niem się pomiędzy dążeniem do 
świętości, a zwykłą codziennością. 
Ta wystawa zmusza do głębokiej 
refleksji nad naszym życiem. Cze-
go tak naprawdę pragniemy, a do 
czego zmierzamy? Odpowiedzieć 
na to pytanie jest niezwykle trudno, 
ale myślę, że i autor wystawy cią-
gle jest w trakcie szukanie na nie 
odpowiedzi. 

A tak wrażenia z tej wysta-
wy, która była wystawiana w kilku 
miastach Polski,  opisał włocławski 
kompozytor i dyrygent chóru Ma-
rian Szczepański:

„SACRUM  I  PROFANUM
Jako ludzie wszyscy obra-

camy się między sacrum i profa-
num. Życie każdego z nas pełne 
jest świętości i jednocześnie co-

dzienności (świeckości). Często 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
że tak naprawdę urodziliśmy się 
święci, czy też powołani do świę-
tości. Życie potem koryguje nasze 
plany. Mój przyjaciel Marek przed-
stawia w swoich obrazach tę dwo-
istość istnienia. Tę rozterkę. Co 
w życiu wybrać? Dlaczego akurat 
to, o czym myślę, co pamiętam, 
co zmysły moje słabe potrafią od-
czuć. Wszyscy jesteśmy w drodze 
do wieczności. Przed narodzeniem 
naszym nie istnieliśmy, po śmierci 
nie będzie nas. Jest jednak nadzie-
ja, która niesie Bóg. Rzeczywistość 
i wiara. Jak gdyby znoszące się na-
wzajem, ale tylko jak gdyby. Myśli 
tej nie będę rozwijał. Zostawię ją 
Państwu jako motto tej wystawy. 
Sacrum i profanum. Na koniec za-
uważona kolejność – najpierw sa-
crum, a profanum potem...”

     Barbara Lesiewicz

„SACRUM i PROFANUM” - wystawa Marka Cieśli
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Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się ok 20 grudnia

Obecny rok był bardzo uda-
ny dla naszej najlepszej kolar-
ki górskiej, Aleksandry Podgór-
skiej. Osiemnastolatka z Bielawy 
zdobyła między innymi tytuł Mis-
trzyni Polski MTB i Mistrzyni 
Polski XCM, a także wywalczyła 
Puchar Polski. Ponadto utalento-
wana juniorka z naszego miasta, 
zajęła wysokie szóste miejsce w 
austriackich Mistrzostwach Świa-
ta MTB oraz francuskim Pucharze 
Świata. Właśnie tych sukcesów po-
gratulował Aleksandrze Podgór-
skiej, burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel.

Składając gratulacje podczas 
spotkania w Urzędzie Miejskim, 
które odbyło się 7 listopada, bur-
mistrz powiedział - Zarówno ja, jak i 
wszyscy sportowi kibice w naszym 
mieście, jesteśmy dumni z tych 
sukcesów. Jednocześnie dziękuję 
za to, że poprzez swoją doskonałą 

Mistrzyni Polski w kolarstwie MTB u Burmistrza Miasta

postawę i osiągnięcia w kolarstwie 
górskim, promujesz Bielawę w kra-
ju i Europie.

Aleksandra Podgórska 
uczestniczyła w spotkaniu w towa-
rzystwie swojego trenera Michała 
Gołębiewskiego, który jest współ-
autorem osiągnięć młodej kolarki. 

Podsumowując miniony se-
zon, zawodniczka wraz z trenerem 
zapowiedzieli, że przyszły rok chcą 
poświęcić na udział w większej 
liczbie zawodów zagranicznych. 
Wszystko po to, aby Aleksandra 
Podgórska zdobywała cenne do-
świadczenie, niezbędne w walce o 
najwyższe cele w kolejnych latach. 
Pytana o osobiste marzenia na 
przyszłość, nasza zawodniczka 
odpowiada bez wahania – moim 
celem jest zdobycie mistrzostwa 
Europy i świata oraz olimpijskiego 
złota. I tego właśnie jej życzymy.

  Łukasz Masyk

W dniu 10 listopada w Dzier-
żoniowie odbył się XII MIĘDZYNA-
RODOWY TURNIEJ ZAPAŚNICZY 
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLE-
GŁOŚCI. Klub ZKS „BIELAWIAN-
KA” Bielawa reprezentowało dwu-
dziestu dziewięciu zawodników i 
zawodniczek, którzy zdobyli łącz-
nie 27 medali i tym samym I miej-
sce drużynowo. 

Złote medale zdobywali: Kry-
stian Adamski, Sebastian Moskal, 
Roksana Łosyk, Olimpia Łosyk, 
Kamil Wojtala, Piotr Stolarczyk, Da-
niel Pakosz. Srebrne medale zdo-
bywali:  Krystian Harańczyk, Prze-
mysław Kazubek, Sandra Moskal, 
Nikola Wiśniewska, Oktawian Pa-
lus , Łukasz Pilarczyk, Sebastian 
Szyngier, Bartosz Potyrała. Brązo-
we medale zdobywali : Sylwia Mo-
skal, Ksawery Jędrasik , Szymon 
Grudziński , Mateusz Orawiec, 
Jakub Markiewicz, Kacper Kciuk, 
Piotr Śliwiński, Przemysław Pilar-
czyk, Anastazja Mroczkowska, Ja-
kub Markiewicz, Dawid Potyrała. 

Koniec  roku blisko, a nasi bielawscy zapaśnicy wciąż w formie!

Puchar za zajęcie pierwsze-
go miejsca drużynowo odebrał Wi-
ceprezes ZKS „BIELAWIANKA” 
Bielawa Jacek Zamirski.

Trenerzy i opiekunowie: Wła-
dysław Stolarczyk, Artur Czypion-
ka, Marcin Kujawa, Piotr Kujawa, 
Grzegorz Potyrała, Jacek Zamirski.

******
UWAGA

Prowadzimy nabór dziewczy-
nek i chłopców na treningi w czterech 
salach: sala zapaśnicza przy ul. Wa-
ryńskiego 50 - trener Władysław Sto-
larczyk, sala TTKF przy Labiryncie 
ul. Piastowska 2 - trenerzy Artur Czy-
pionka i Kamila Tygielska, sala przy 
Ekologicznej Szkole Podstawowej 
nr 7 ul. Wolności 39 - trenerzy Mar-
cin Kujawa i Piotr Kujawa, sala przy 
Szkole Podstawowej nr 10 trener 
Norbert Warchoł. KAŻDY MORZE 
ZOSTAĆ OLIMPIJCZYKIEM DLA-
CZEGO NIE TY? ZAPRASZAMY.

Opracował Grzegorz Majkut  

20 października w Sobót-
ce odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w MMA oraz BJJ 
w ramach 28. Amatorskiej Ligi 
MMA. W zawodach uczestniczyło 
4 zawodników z naszego powia-
tu: Michał Bobrowski - JUNIOR 
Dzierżoniów, Tymoteusz Łopaczyk 
- Bielawianka Bielawa, Patryk Guk 
- Bielawianka Bielawa oraz walczą-
cy trener Norbert Warchoł - Biela-
wianka Bielawa. Z naszych startu-
jących zawodników w formule MMA 
wałczył Michał Bobrowski, a resz-
ta zawodników walczyła w formule 
BJJ NO-GI. Jak się okazało, turniej 
był bardzo udany dla bielawkich za-
wodników, gdyż nasi reprezentanci 
zdobyli 3 złote medale. Na uznanie 
zasługuje Michał Bobrowski kat.-
-87kg,  który zrezygnował z rywali-
zacji w grupie wiekowej junior, aby 
walczyć z zawodnikami starszymi i 

bardziej doświadczonymi seniora-
mi . Michał pokazał jednak klasę w 
swoich walkach i kolejno wygrywał 
pojedynki na punkty, bądź poddając 
swoich przeciwników. Michał tym 
wyczynem został uznany najlep-
szym zawodnikiem turnieju. Drugi 
złoty medal zdobył Tymoteusz Ło-
paczyk w kat. -73kg Seniorzy białe 
pasy. Tymoteusz z walki na walkę 
rozkręcał się, aby w finale poddać 
swojego przeciwnika. Ostatni złoty 
medal dołożył Norbert Warchoł w 

Junior nie dał szans seniorom !
kategorii purpurowe pasy – 80kg. 
Na pochwałę zasługuje Patryk Guk 
kategoria – 73kg Białe Pasy Senior, 
który odpadł w walkach eliminacyj-
nych.

- Moi zawodnicy zdobywa-
ją coraz to większe doświadczenie 
biorąc udział w wielu turniejach. Mu-
szę przyznać że tak wysokie lokaty 
zaskoczyły moje oczekiwania. Na 
wielką pochwałę zasługuję jednak 
Michał, który pokazał wielką klasę w 
swoich walkach – Norbert Warchoł
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W dniu 19 października Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie był orga-
nizatorem „42. Otwartych Mistrzostw 
Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjalnych im. Zdzi-
sława Jeżowskiego”. W zawodach 
udział wzięło 73 zawodników z roczników 
1997 - 2001 z następujących szkół: Ze-
spół Szkół Publicznych w Grodziszczu, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie, Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonał Przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Pan Leszek Stróżyk.

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii wiekowych:

CHŁOPCY:
Rocznik 2001
1 miejsce - Przemysław Kazu-

bek 120 cm ESP 7 w Bielawie
2 miejsce - Michał Tubacki 115 cm 

Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
3 miejsce - Jakub Zemanek 

115 cm ESP 7 w Bielawie
Rocznik 2000
1 miejsce - Jakub Uglik 130 cm 

SP 4 w Bielawie
2 miejsce - Daniel Wiewiórka    

130 cm SP 1 w Pieszycach
3 miejsce - Maciej Orawiec 125 

cm ESP 7 w Bielawie

Rocznik 1999
1 miejsce - Sebastian Ślęzak 

135 cm ESP 7 w Bielawie
2 miejsce - Daniel Kuzyk 130 

cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
3 miejsce - Marcin Dudek 120 

cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1998
1 miejsce - Dariusz Smolak 165 cm 

Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
2 miejsce - Dawid Kowalewski 

145 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
3 miejsce - Piotr Rozpędzik 140 

cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1997
1 miejsce - Kamil Kozłowski 

165 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2 miejsce - Patryk Tubacki 155 cm 

Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
3 miejsce - Maciej Kuźmiński 150 cm 

Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2001
1 miejsce - Aniela Winiarczyk    

125 cm SP 1 w Pieszycach
2 miejsce - Monika Sadurska 

120 cm ESP 7 w Bielawie
3 miejsce - Roksana Moździerz 

120 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 2000
1 miejsce - Karolina Zimnowo-

da 125 cm SP 1 w Pieszycach
2 miejsce - Roksana Fuchs 120 

cm SP 1 w Pieszycach

„42. Otwarte Mistrzostwa Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych im. Zdzisława Jeżowskiego”

3 miejsce - Emilia Styrna 120 
cm SP 1 w Pieszycach

Rocznik 1999
1 miejsce - Patrycja Jasińska 

125 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2 miejsce - Weronika Chmie-

lewska 125 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu

3 miejsce - Magdalena Bylicka 
110 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie

Rocznik 1998
1 miejsce - Patrycja Antosz-

czuk 120 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu

Rocznik 1997
1 miejsce - Katarzyna Chłądo-

wicz 130 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie

Po zakończeniu zawodów od-
było się wręczanie nagród. Zawod-
nicy za zajęcie I, II i III miejsca w 
poszczególnych kategoriach wieko-
wych otrzymali medale oraz dyplo-
my. Dodatkowo za zajęcie I miejsca 
zawodnicy otrzymali nagrodę rze-
czową. Puchary za najlepszy wynik 
ufundowany przez Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy otrzymali: 
Dariusz Smolak z wynikiem 165 cm 
z Zespołu Szkół Publicznych w Gro-
dziszczu i Katarzyna Chłądowicz z 
wynikiem 130 cm z Gimnazjum nr 1 
w Bielawie.

W tym roku puchar Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie 
dla najliczniejszej reprezentacji szkoły 
otrzymało Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za udział w zawodach, zwycięz-
com gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. 

Do zobaczenia za rok.

W poniedziałek, 29 paździer-
nika, dzieci ze Sportowego Przed-
szkola Niepublicznego w Bielawie 
odwiedzili zawodnicy bielawskiej 
drużyny Futbolu Amerykańskie-
go „OWLS”. Sportowcy na począ-
tek zaprezentowali dzieciom swoje 
stroje, które w tym rodzaju sportu są 
bardzo istotne. Pokazali także piłkę 
służącą im do gry. Przedszkolaków 
od razu zainteresowała piłka, która 
ma nietypowy kształt. Wszystkie z 
chęcią oglądały ją z każdej strony. 
Duże wrażenie wywarły na dzie-
ciach prezentowane przez zawod-
ników sposoby rzucania piłki, łapa-
nia jej, a przede wszystkim walki o 
piłkę, aby zdobyć cenne punkty w 
meczu. Widać było w oczach dzieci 
lekkie zaniepokojenie, czy gościom 
nie stała się krzywda w tak moc-
nych starciach. Jednak ich obawy 
zostały rozwiane, gdy uśmiechnięci 
zawodnicy skończyli pokaz.

Po zapoznaniu dzieci z za-
sadami gry w futbol, przyszedł 
czas na wspólną zabawę. Spor-
towcy dali przedszkolakom moż-
liwość wcielenia się w role futboli-
stów. Chętne dzieci przebrane w 
stroje zawodników próbowały ła-
pać piłkę, rzucać nią oraz upadać 
na materac. Okazało się, że sport 
ten wymaga dużej szybkości oraz 

siły i jest według przedszkolaków 
trudnym sportem, choć pojawił się 
„las rąk” przy pytaniu, kto chciałby 
takim futbolistą zostać. Dzieci bar-
dzo zaciekawiła ta dyscyplina spor-
tu i zadawały gościom wiele pytań, 
na które futboliści chętnie i wyczer-
pująco odpowiadali. Przedszkolaki 
dowiedziały się m.in. ilu zawodni-
ków gra na boisku, jak wyglądają 
bramki, ilu jest sędziów, jak często 
trzeba trenować, jak wygląda dieta 
futbolisty, czy też ile trzeba mieć lat, 
żeby wstąpić do drużyny.

Na zakończenie spotkania, 
w ramach podziękowania gościom 
za przybycie, przedszkolaki zaśpie-
wały piosenkę oraz wręczyły za-
wodnikom dyplom i samodzielnie 
wykonany album zawierający ko-
lorowe obrazki przedstawiające tę 
dotąd nieznaną dyscyplinę sportu. 
Wszystkie dzieci były bardzo za-
dowolone ze spotkania, które przy-
niosło im wielu wrażeń, a wspólne 
zdjęcia z futbolistami będą nam 
przypominać o tym wspaniałym wy-
darzeniu.

Justyna Grzesiak
Nauczyciel 
Sportowego Przedszkola 
Niepublicznego 
w Bielawie

Przedszkole Sportowe na futbol gotowe!

W dniu 15 listopada gimna-
zjaliści i licealiści Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie 
oraz gimnazjaliści z Gimnazjum 
Ekologicznego nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi  w Bielawie wzięli  
udział w wycieczce edukacyjnej do 
Wrocławia. Uczniowie brali udział 
w lekcjach muzealnych w Muzeum 
Narodowym, Muzeum Panoramy 
Racławickiej oraz odwiedzili od-
dział NBP we Wrocławiu.

Podczas zajęć w Muzeum 
Panoramy Racławickiej uczniowie 
uzyskali wiele ciekawych informa-
cji dotyczących jednej z najbardziej 
znanych bitew powstania kościusz-
kowskiego, a jednocześnie poznali 
szczegóły związane z powstaniem 
dzieła Wojciecha Kossaka i Jana 

Wycieczka edukacyjna bielawskich 
uczniów do Wrocławia 

Styki. Tematem zajęć w Muzeum 
Narodowym były „Motywy patrio-
tyczne w sztuce XVIII i XIX wieku”.

Dużą atrakcją tego wyjazdu 
był także udział w dniach otwar-
tych w siedzibie Narodowego 
Banku Polskiego we Wrocławiu. 
W trakcie zwiedzania gmachu 
uczniowie mieli okazję wysłuchać 
ciekawej opowieści o reformie wa-
lutowej Władysława Grabskiego, 
losach polskiego złota w czasie 
II wojny światowej, roli Rady Po-
lityki Pieniężnej w Polsce. Jedno-
cześnie obejrzeli prezentację do-
tyczącą zabezpieczeń banknotów 
i bankowy skarbiec. Nasi ucznio-
wie mogli także podnieść 12,5 kg 
sztabkę złota (o wartości ponad 2 
mln złotych). 
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3 grudnia
godz.11.00 Uniwersytet III Wieku –„Wisława Szymborska - 

związki poezji z biografią poetki”-  wykład  Janiny Weretki –Piechow-
iak - Teatr Kino MOKiS

4 grudnia
godz. 17.30 -  Promocja nowej książki Krzysztofa Pludro „BIELAWIA-

NIE”  wydanej nakładem Towarzystwa Przyjciół Bielawy – Galeria Korytarz

5 grudnia 
godz. 18.00 MIKOŁAJ W RYNKU – w programie m.in.: Parada 

Świąteczna, uroczyste zapalenie światełek i inne świetlne niespodzianki 
dla dzieci – Plac Wolności   

7–9 grudnia
godz. 9.00-18.00 - Kiermasz Świąteczny Przedmiotów Artystycz-

nych  - Galeria Korytarz – Muzeum MBP ul. Piastowska 19a i c. 
Podczas trwania kiermaszu będzie można nabyć: Kartki, ozdoby i 

przedmioty ręcznie robione, pierniki ozdobne, miód, przyprawy korzenne 
z całego świata, biżuterię ręcznie wykonaną, opakowania ozdobne itp.

8 grudnia
godz. 17.00  koncert zespołu: 4i JAZZ BOSSA QUARTET. Bilety: 

15 zł - normalne, 10 zł ulgowe (uczniowie, emeryci) teatr – kino MOKiS
o koncercie:
Koncert organizowany wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w 

Bielawie Klubem POZYTYWKA dla miłośników dobrej muzyki.   Ciepły i 
oryginalny głos wokalistki,  świetne partie fortepianu,  aksamitne brzmie-
nie puzonu, oraz tajemnicze dźwięki kontrabasu to cechy charaktery-
styczne zespołu. W repertuarze  utwory  takich kompozytorów jak : Anto-
nio Carlos Jobim, Angelo Badalamenti, oraz kompozycje własne.

Członkowie grupy to profesjonalni muzycy udzielający się na co dzień 
w różnych projektach muzycznych. Zespół wystąpi w składzie: Magdalena 
Kuś – wokal, Adam Kłosiński – puzon,Jan Jędrzejczyk – piano, Janusz 
Sobolewski – kontrabas wiecej na: http://www.facebook.com/4ijazzbossa 

10 grudnia
godz. 11.00 Uniwersytet III Wieku – „Kuchnia dietetyczna w 

chorobach wrzodowych żołądka, wątroby i cukrzycy”-  wykład B. 
Kucper – Teatr Kino MOKiS

11  grudnia 
godz. 18.00 – Teatr „OD DZISIAJ”  - SCHIZOFRENIK - pożegnanie z tytu-

łem oraz aktorami spektaklu, którego premiera odbyła się 23 października 2011. 
Scenariusz i reżyseria  R.Smoliński i A.Łakomska.  Teatr – Kino MOKiS

12 grudnia 
godz. 10.00 – 14.00  - przesłuchania  w konkursie  Dziecięcych i 

Młodzieżowych Kreacji Aktorskich MONOLOG 2012 – organizowanego 
przez SCK – Teatr Kino MOKiS

14 grudnia
godz. 19.00 – WIECZÓR JAPOŃ-

SKI W TEATRZE. Koncert japońskiej 
śpiewaczki  TOMOKO NAKAMURA - or-
ganizowany wspólnie  ze stowarzysze-
niem Heyoka. W programie m.in Japoń-
skie oraz Europejskie pieśni operowe 
oraz klasyczne. Bilety: 15 zł - normalne, 
10 zł ulgowe (uczniowie, emeryci) teatr – 
kino MOKiS

Artystka Tomoko Nakamura po-
chodzi z Saitama w Japonii, studiowała 
na akademii muzycznej w Tokio. We Fre-
iburgu (Niemcy) pobierała nauki śpiewu 
u profesor Ewy Hilman. Żyje i pracuje w 
Chiba, pod Tokio, gdzie uczy śpiewu i pro-
wadzi trzy chóry.

16  grudnia
godz. 12.00 -  II JARMARK BOŻO-

NARODZENIOWY – impreza plenerowa w programie m.in. świąteczne kier-
masze handlowe, przedstawienia jasełkowe dla dzieci, prezentacje scenicz-
ne – kolęd i wiele innych atrakcji i niespodzianek – Plac Wolności

godz. 19.30 – SZYBCY I WŚCIEKLI – Kabaret PARANIENORMAL-
NI – Bilety: 45 zł przedsprzedaż, 55 w dniu koncertu – Teatr Kino-MOKiS

18 grudnia
godz. 18.30 – ANDROPAUZA 2 – Komedia J.J.Należytego w wy-

konaniu artystów scen warszawskich. Bilety 60 zł przedsprzedaż, 65zł w 
dniu koncertu 

7-9.12
BITWA POD WIEDNIEM 

godz.19.00 prod. WŁ/POL 
Latem 1683 roku trzysta tysię-

cy wojowników Imperium Osmań-
skiego pod wodzą Wielkiego Wezyra 
Kary Mustafy rozpoczyna oblężenie 
Wiednia. Po ucieczce Cesarza Le-
opolda los miasta staje się coraz bar-
dziej niepewny. Jeśli Wiedeń upad-
nie, armia Wielkiego Wezyra bez 
trudu dotrze aż do Morza Północne-
go, a potem także do Rzymu. Po wie-
lu tygodniach oblężenia, we wrześniu 
1683 roku, dochodzi do decydującej 
bitwy. Szale zwycięstwa przechylają 
się wielokrotnie. W chwili, gdy wszyst-
ko zapowiada bliski tryumf armii Wiel-
kiego Wezyra, na prośbę ojca Marka 
z Aviano, do boju włączają się polskie 
wojska. Pod wodzą króla Jana III So-
bieskiego husaria stacza morderczą 
walkę, w której ważą się nie tylko losy 
miasta, ale i całej Europy.

14-16.12
SAGA ZMIERZCH: PRZED 

ŚWITEM Cz.2 prod. USA
Piątek i Niedziela  godz. 16.00
Sobota godz. 19.00
Wszystko co się zdarzyło, pro-

wadziło do takiego zakończenia... Bella 
(Kristen Stewart) budzi się przemienio-
na - jest matką i nareszcie... wampi-
rem. Podczas gdy jej mąż Edward 
(Robert Pattinson) podziwia jej piękno, 
szybkość i opanowanie, Bella zaczyna 
odczuwać świat w sposób, którego ist-
nienia nigdy nie podejrzewała. Los jej 
najlepszego przyjaciela, Jacoba Blac-
ka (Taylor Lautner), staje się nieroze-
rwalnie złączony z jej córką Renesmee 
(Mackenzie Foy), jednakże pojawienie 
się na świecie istoty tak niezwykłej do-
prowadza do ujawnienia się mocy, któ-
re mogą doprowadzić do zguby głów-
nych bohaterów.

                  lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza 

15 listopada na zaprosze-
nie nauczycielki Danuty Grzesiak 
i dzieci z oddziału II ze Sportowe-
go Przedszkola Niepublicznego 
przy ul. Klonowej 4, Jolanta Pawlak 
z działu dziecięco-młodzieżowe-
go Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie uczestniczyła 
w spotkaniu „Co nieco o Misiach”. 
Jak co roku jesienią przypominamy 
sobie o misiach, które są jednymi 
z najulubieńszych zabawek. Pełne 
humoru spotkanie było okazją do 
poruszenia w rozmowie z malucha-
mi zagadnień dotyczących stoso-
wania zwrotów grzecznościowych, 
dzielenia się rzeczami i szacunku 
do zwierząt i pożywienia. Biblio-
tekarka przeczytała dwa wierszy-
ki „Miś idzie do przedszkola” Zofii 
Bronikowskiej i „Niedźwiadki - nie-
jadki” Stanisława Kraszewskiego, a 
dzieci przedstawiły wiersz „Niedź-
wiadki - niejadki”, jako piosenkę o 
sześciu małych misiach z lasu, któ-
re nie chciały jeść obiadku. 

Następnie nauczycielka za-
dawała czterolatkom zagadki o le-
śnych zwierzątkach. Wśród wymie-
nianych zwierząt znalazły się: jeż, 
wiewiórka, zając, borsuk, bóbr i . 
niedźwiedź. Każde dziecko miało 
za zadanie wyszukać na obrazkach 
właściwe zwierzę. Testy literackie, 
piosenki i zabawy ruchowe świet-
nie współgrały z naszym tematem 
„Co nieco o Misiach”. Dzieci wy-
słuchały jeszcze bajki „O nadmia-
rze zabawek” Igora Buszkowskie-
go o małej Oli, która zrozumiała, 
„że otrzymywanie prezentów może 
być równie przyjemne jak ich da-
wanie” oraz poznały historię misia 
chrapiącego w swojej jamie i nic nie 

Co nieco o Misiach
wiedzącego o zwierzątkach szuka-
jących schronienia przed zamiecią 
śnieżną. Przedszkolaki zaśpiewały 
o „Śpiącym misiu” a następnie ro-
ześmiane wykonały wspólnie zaba-
wę w naśladowanie ruchu zwierząt. 

Na zakończenie dzieci dosta-
ły „co nieco”, to znaczy zakładki do 

książki i żelki-misie do chrupania, 
misiowe malowanki, a nauczyciel-
ka wypożyczyła kilka książeczek z 
głównym bohaterem misiem. Za-
praszamy do wspólnej zabawy czy-
telniczej i poznania bajek przezna-
czonych zarówno dla dzieci, jak i 
dorosłych.   Jolanta Pawlak


