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28 grudnia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy. Rozpoczęto 
ją minutą ciszy, którą uczczono 30. 
rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce.

Następnie Leszek Stróżyk – 
przewodniczący Rady i burmistrz 
Ryszard Dźwiniel wręczyli Wła-
dysławowi Stolarczykowi Medal 
Honorowy „Zasłużony dla Miasta 
Bielawa”. Medal został przyznany 
przez radnych panu Stolarczykowi 
– dawniej zawodnikowi, a obecnie 
trenerowi bielawskich zapaśników, 
za jego zasługi dla bielawskiego 
sportu, a także za wywalczenie w 
październiku 2011 roku srebrnego 
medalu podczas Zapaśniczych Mi-

strzostw Świata Weteranów w stylu 
klasycznym. Zapasom poświęcił 50 
lat swojego życia, odniósł wiele zna-
czących sukcesów, wychował wielu 

12 głosów za, 5 przeciw i 2 wstrzymujące się
- budżet miasta na 2012 rok przyjęty

młodych, zdolnych zapaśników, dla 
których był, jest i pozostanie wzorem 
i autorytetem.

- Oferta gospodarcza Bielawy 
jest profesjonalna i może być atrak-
cyjna, zarówno dla polskich jak i za-
granicznych inwestorów – powiedzia-
ła Urszula Solińska-Marek, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, podczas czwartkowego 
spotkania z burmistrzem miasta.

Prezes strefy przyjechała do 
Bielawy aby przekonać się, czy wa-
runki przygotowane przez miasto 
odpowiadają oczekiwaniom inwe-
storów. Urszula Solińska-Marek 
odwiedziła nie tylko tereny obję-
te podstrefą ekonomiczną przy uli-
cy Grunwaldzkiej, ale także obszar 
Bielawskiego Parku Przemysłowego 
wewnątrz al. Jana Pawła II i siedzibę 
Bielawskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości. 

- Bielawa dzięki licznym inwe-
stycjom drogowym i infrastruktural-
nym, jest gotowa na przyjęcie inwe-
storów. Teraz strefa wraz z miastem 

Burmistrz spotkał się z prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
musi podjąć działania promocyjne, 
które zakończą się przyciągnięciem 
do Bielawy nowych przedsiębiorstw 

– powiedziała w rozmowie z burmi-
strzem, prezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej dofinansuje budowę ogrodu dy-
daktycznego przy Szkole Leśnej w 
Bielawie. Fundusz, który przekaże 
miastu 343 tys. zł., jest czwartą in-
stytucją, która doceniła i jednocze-
śnie wsparła finansowo działalność 
Międzynarodowego Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej w Bielawie.

Wcześniej miasto otrzyma-
ło dotacje z Niemieckiej Funda-
cji Ochrony Środowiska DBU (500 
tys. zł.), Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska (60 tys. zł.) i 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go (1,8 mln zł.). Dzięki tym dotac-
jom wkład Bielawy w powstanie 
Szkoły Leśnej wynosi 222 tys. zł, 
czyli około 10% inwestycji. 

Budowa ogrodu, który będzie 
jedną z głównych atrakcji Międzyna-
rodowego Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej, rozpocznie się wiosną przy-

Ekologiczna placówka nazywana jest przez dzieci „Szkołą leśnej przygody”

Raj dla młodych ekologów już w przyszłym roku
szłego roku. Specjalnie dla młodych 
ekologów, którzy odwiedzą Szkołę 
Leśną, zostanie przygotowany mię-
dzy innymi zegar słoneczny, piec 
chlebowy, hotel insektów, ścianka 
i stół badawczy, pasieka oraz wie-
le innych stanowisk edukacyjnych. 
Ogród będzie ostatnim elementem 
Szkoły Leśnej, jednocześnie koń-
czącym całą inwestycję.

Warto podkreślić, że już teraz 
Międzynarodowy Ośrodek Eduka-
cji Ekologicznej jest bardzo popular-
ny wśród dzieci i młodzieży, nie tylko 
z Bielawy ale także z terenu Dolnego 
Śląska. Szkołę Leśną w ciągu sied-
miu miesięcy odwiedziło ponad 2,5 
tys. osób. Z naturą obcowali tutaj stu-
denci, nauczyciele, wykładowcy oraz 
zagraniczni goście z Niemiec i Czech. 
Ogród, który powstanie w 2012 roku 
przyciągnie do Szkoły Leśnej jeszcze 
więcej ekologów, którzy z Bielawy wy-
jadą z niezapomnianymi wrażeniami.

           Łukasz Masyk

Na kilka dni przed święta-
mi uczniowie Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 otrzymali gwiazd-
kowy prezent – kompleks boisk 
sportowych wart milion złotych. Nie-
spodziankę ufundowało Minister-
stwo Sportu i Turystyki (470 tys. zł), 
Urząd Marszałkowski (330 tys. zł) 
oraz miasto Bielawa (200 tys. zł). 
Uroczyste otwarcie Orlika z udzia-
łem przedstawicieli władz wojewódz-
kich i miejskich, odbyło się 20 grud-
nia.

 Obiekt na terenie „siódem-
ki”, podobnie jak dwa pozostałe Or-
liki przy Gimnazjum nr 2 i Zespole 

Orlik przy “siódemce” otwarty
Szkół, składa się z boisk do piłki noż-
nej, siatkówki i koszykówki. Według 
zapowiedzi dyrektora szkoły, boiska 
będą maksymalnie wykorzystywane, 
a wszystko po to, by stały się spor-
tową atrakcją nie tylko dla uczniów 
ESP7, ale także pozostałych miesz-
kańców. Duże zainteresowanie no-
wym Orlikiem jest niemal pewne, po-
nieważ sportowych entuzjastów nie 
brakuje choćby na os. Włókniarzy. 

 W trakcie uroczystości 
otwarcia uczniowie „siódemki” zapre-
zentowali występ artystyczny, który 
wprowadził wszystkich w klimat nad-

„Nasze miasto - wspólne decyzje” - nazywamy rondo

Burmistrz Bielawy zaprasza mieszkańców do 
udziału w akcji społecznej „Nasze miasto – wspólne de-
cyzje”. Tym razem chcemy wraz z państwem wybrać na-
zwę dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulic: gen. W. 
Sikorskiego – gen. Z. Berlinga i C.K. Norwida.

Wszyscy chętni mogą przekazywać swoje pomy-
sły do Urzędu Miejskiego pocztą (pl. Wolności 1, z do-
piskiem „rondo”), osobiście lub wysłać mailem na adres: 
zbf@um.bielawa.pl. Osoba, której nazwa zostanie wybra-
na przez komisję konkursową, otrzyma specjalną nagro-
dę. Na propozycje czekamy do końca stycznia 2012 roku.

              Łukasz Masyk

Nowe elementy zyskała „Wir-
tualna Bielawa”, czyli multimedialna 
zakładka na stronie www.bielawa.pl. 
Internauci mają do dyspozycji sie-
dem dodatkowych panoram miasta, 
które wzbogaciły „Wirtualny spac-
er” po Bielawie. Atrakcje turysty-
czne, sportowe oraz inwestycje 
drogowe - to wszystko można 
obejrzeć dzięki „Wirtualnemu 
spacerowi”

Obecnie posiadając dostęp do 
Internetu możemy obejrzeć teren 
Bielawskiego Parku Przemysłowego 
wewnątrz obwodnicy, Skateplazę, 
Inkubator Przedsiębiorczości oraz 
nowe inwestycje drogowe.

Wirtualny spacer powstał do-
kładnie przed rokiem, a od tego 
czasu wiele w mieście się zmieniło. 
Nowe panoramy dokumentują więc 
najważniejsze zmiany, jakie zaszły 
w mieście na przestrzeni minionych 
dwunastu miesięcy. W sumie na 

wirtualnej mapie Bielawy oraz Gór 
Sowich znajduje się ponad 200 pa-
noram, dzięki którym turyści i biela-
wianie mieszkający poza granicami 
miasta, mogą zwiedzić nasze najcie-
kawsze zakątki. 

Rozwój gospodarczy stanowi 
obok turystyki ważną część „Wir-
tualnego spaceru”. Zaglądając na 
„Wirtualną Bielawę” zwiedzimy mia-

sto nie tylko za pomocą „Wirtualnego 
spaceru”. Zakładka dzięki wysokiej 
jakości obrotowym kamerom, pre-
zentuje widok na turystyczne atrakcje 
Bielawy. O jej popularności świad-
czą statystyki, które pokazują, że cią-
gu pierwszego roku funkcjonowania, 
liczba odwiedzin „Wirtualnej Bielawy” 
sięga blisko 50 tysięcy.

           Łukasz Masyk

Wirtualny spacer - nowe panoramy
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chodzącego Euro 2012 oraz rozegra-
li pierwszy mecz na nowym boisku z 
drużyną absolwentów szkoły. Chwilę 
wcześniej pierwsze gole symbolicz-
nie strzelili: burmistrz Miasta, dyrek-
tor ESP7 oraz przedstawiciele władz 
województwa dolnośląskiego. 

Otwarcie obiektu zakończyło 
tegoroczne inwestycje w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7, któ-
re były jednocześnie największymi 
w historii tej placówki. W ciągu mi-

Orlik przy “siódemce” otwarty
nionych miesięcy wykonano nową 
elewację, przeprowadzono moder-
nizację wewnątrz budynku oraz wy-
budowano nowoczesny i bezpieczny 
plac zabaw. 

Wielu absolwentów, którzy zo-
stali zaproszeni na otwarcie „Orlika”, 
było zdumionych nowym obliczem 
swej dawnej szkoły. Należy dodać, 
że wszystkie tegoroczne inwestycje, 
na które miasto pozyskało środki ze-
wnętrzne, kosztowały ponad 2,5 mln zł.

  Łukasz Masyk

Głównym tematem sesji było 
uchwalenie budżetu gminy na 2012 
rok oraz wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Bielawa na lata 2012-
2026. Glosowanie nad uchwałami w 
tych sprawach poprzedziło: odczy-
tanie projektów uchwał, odczytanie 
opinii Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu, odczytanie opinii i wniosków 
komisji stałych Rady i ostatecznej 
opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
odczytanie stanowiska Burmistrza 
Miasta w sprawie ostatecznej opinii 
Komisji Budżetu i Finansów, dysku-
sja i głosowanie nad wniesionymi 
poprawkami. 

Za przyjęciem uchwały bu-
dżetowej na 2012 rok, a także 
uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bie-
lawa na lata 2012-2026 opowie-
działo się 12 radnych, 5 było prze-
ciw, a 2 wstrzymało się.

W przyjętym budżecie po stro-
nie dochodów zaplanowano kwo-
tę 95.717.727 zł – w tym dochody 
bieżące – 76.152.727 zł, a dochody 
majątkowe – 19.565.000 zł. Po stro-
nie wydatków zaplanowano kwotę 
96.279.311 zł – w tym wydatki bie-
żące – 77.599.311 zł, a wydatki ma-
jątkowe – 18.680.000 zł. Założono, 
iż deficyt budżetu gminy wyniesie 
561.584 zł.

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach: 

- zmiany uchwały nr 
XLVII/343/09 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 30 września 2009 roku w spra-
wie opłat za usługi przewozowe lokal-
nego transportu zbiorowego, wpro-
wadzenia przepisów porządkowych 
przy przewozie osób i bagażu ręcz-
nego oraz określenia ulg i wzoru do-
kumentów potrzebnych przy korzy-
staniu z ulg w przejazdach pojazdami 
lokalnego transportu zbiorowego,

- zmiany uchwały nr 
XLIII/311/09 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 24 czerwca 2009 roku w spra-
wie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 
2007-2013,

- przyjęcia Bielawskiej Strate-
gii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych na lata 2012-2017,

- określenia wykazu przystan-
ków komunikacyjnych, których wła-
ścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Bielawa i zasad korzystania 
z tych przystanków,

- zmiany uchwały Nr 
XVI/161/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych,

- Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Bielawie na rok 2012,

- określenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie oraz określenia szczegóło-
wych zasad i trybu udzielania i rozli-
czenia tej dotacji,

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

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

 - wydatków, które nie wyga-
sają z upływem 2011 roku,

- zmiany uchwały Nr 
LXII/439/10 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
„Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokal-
nego” spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Bielawie,

- określenia sumy, do której 
Burmistrz może samodzielnie zacią-
gać zobowiązania.

Radni podjęli także uchwały 
zatwierdzające plany pracy komi-
sji Rady w przyszłym roku: Komisji 
Rewizyjnej na cały 2012 rok, a Ko-
misji Budżetu i Finansów, Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodar-
czego, Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia, Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej 
oraz Komisji Statutowej na I półro-
cze 2012 roku.

Z zaproszonych gości w sesji 
uczestniczyli: Jacek Grzebieluch – 
przewodniczący Rady Powiatu oraz 
radni powiatowi Irena Skibniewska-
-Kozak i Tadeusz Derenowski.

 Barbara Lesiewicz

12 głosów za, 5 przeciw i 2 wstrzymujące się
- budżet miasta na 2012 rok przyjęty

Urząd Miejski w Bielawie przy-
pomina przedsiębiorcom prowa-
dzącym sprzedaż  napojów alko-
holowych,  że z dniem 31 stycznia 
2012 roku upływa termin złożenia 
pisemnego oświadczenia o wartości 
sprzedaży poszczególnych rodza-
jów napojów alkoholowych  w punk-
cie sprzedaży w roku poprzednim, 
tj. 2011 (podstawa prawna art. 111 
ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku  o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z  2007 roku Nr 70, poz. 473-
ze zm.). 

Ustawodawca w art.111 ust. 1, 
2, 5 i 7 określił sposób, terminy wno-
szenia opłaty oraz  jej wysokość. 

Niezłożenie oświadczenia w 
wyznaczonym terminie i niedoko-
nanie stosownej opłaty spowodu-
je wygaśnięcie zezwolenia ( art. 18 
ust. 13 ).

Przedsiębiorca, którego ze-
zwolenie wygasło, może wystąpić z 
wnioskiem  o wydanie nowego ze-

Przypomnienie dla prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Surowe kary za znęcanie się 
nad zwierzętami, zakaz przycinania 
uszu i ogonów swoim pupilom oraz 
zakaz handlu na targowiskach psa-
mi, kotami i innymi zwierzętami do-
mowymi – to najważniejsze zapisy 
nowej ustawy o ochronie zwierząt, 
która wejdzie w życie 1 stycznia 
2012 roku.

W znowelizowanej ustawie 
znalazły się także zapisy mówiące o 

Zbieramy zużyte tonery i tusze
Zużyte opakowania po tonerach i tuszach są szkodliwe 

dla ludzi i środowiska. Każdego roku w Polsce sprzedaje się 
miliony tonerów do drukarek i kserokopiarek. Niestety z ekolo-
gicznego punktu widzenia, do odzysku trafia ich niewielka ilość. 
Reszta, którą można byłoby wykorzystać do ponownej produkcji 
trafia na składowiska, zatruwając środowisko naturalne.

Właśnie dlatego miasto rozpoczęło selektywną zbiór-
kę zużytych tonerów i tuszów, które często zalegają w wielu 
domach i miejscach pracy. Wspomniane odpady mieszkań-
cy mogą wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych 
w Urzędzie Miejskim (plac Wolności 1), sklepie papierniczym 
„BOOM” (ul. Wolności 141) oraz w sklepie papierniczym Stu-
dio „Aleks” (ul. Piastowska 12). Zapraszamy do udziału w akcji.

Przyłącz się i zadbaj o środowisko!
                Łukasz Masyk

zakazie rozmnażania psów i kotów 
w celach handlowych bez stosow-
nych uprawnień. Będzie to możliwe 
tylko w specjalnych hodowlach oraz 
zarejestrowanych organizacjach, 
których działalność ściśle powiąza-
na jest z hodowlą rasowych psów i 
kotów. Dotkliwych kar spodziewać 
się mogą również osoby, które nie 
zapewniają zwierzętom właściwej 
opieki. Dotyczy to w szczególności 

właścicieli pozostawiających swoje 
zwierzęta bez wystarczającej ilości 
jedzenia i picia oraz narażających je 
na długotrwałe działanie mrozu. 

Każdy kto zauważy łamanie 
zapisów nowej ustawy lub po prostu 
będzie świadkiem nieludzkiego trak-
towania zwierząt, może zawiadomić 
o tym Straż Miejską (ul. Piastowska 
1, tel. 74 8328 706 lub 669 102 102). 

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bielawie został wyróżniony tytułem „Or-
ganizacji przyjaznej wolontariuszom”. 
Zaszczytną nagrodę odebrała dyrek-
tor OPS-u Anna Petruk, podczas gali 
podsumowującej konkurs „Dolnośląski 
Wolontariusz Roku 2011”. Uroczystość 
odbyła się 9 grudnia w Sali Koncerto-
wej Polskiego Radia Wrocław.

Oprócz bielawskiego OPS-u za-
szczytnym tytułem przyznawanym przez 
kapitułę, złożoną z przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych z całej Polski, 
otrzymało tylko 5 dolnośląskich instytucji. 
Natomiast w skali kraju nagrodą „Organi-
zacji przyjaznej wolontariuszom”, może 
pochwalić się jedynie 65 organizacji. 
Każdy z tych laureatów otrzymał specjal-
ny certyfikat, przyznany przez Sieć Cen-
trów Wolontariatu z całej Polski. 

Miłym akcentem w trakcie uro-
czystej gali, była nominacja do na-
grody „Dolnośląski Wolontariusz 
Roku 2011”, uczennicy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Biela-

Bielawski OPS – „Organizacja przyjazna wolontariuszom”

wie, Magdaleny Maźniewskiej. Na-
sza mieszkanka od ponad czterech 
lat pracuje w Klubie Wolontariatu, 
działającym przy bielawskim Ośrod-

ku Pomocy Społecznej. Konkurs 
„Dolnośląski Wolontariusz Roku 
2011” zorganizowany został po raz 
pierwszy. Jego zadaniem jest pro-
mowanie pozytywnych przykładów 
organizacji i instytucji, które na co 
dzień korzystając z pomocy wolon-
tariuszy, tworzą dla nich przyjazny 
klimat i dbają o ich rozwój. 

Wolontariat przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Bielawie istnieje od 
lipca 2007 roku. Dzięki wytężonej pra-
cy dyrektora OPS-u oraz zaangażowa-
niu wszystkich pracowników Ośrodka, 
udało się stworzyć właściwe warunki 
pracy dla wolontariuszy. Instytucja sta-
ła się miejscem, do którego wolontariu-
sze chętnie przychodzą, w której mogą 
realizować swoje pasje i zainteresowa-
nia oraz nabywają nowe umiejętności.

Uzyskanie Certyfikatu „Organi-
zacji przyjaznej wolontariuszom” to 
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bielawie bardzo duże wyróżnienie, 
prestiż, a także motywacja do dal-
szego rozwijania współpracy z wo-
lontariuszami. 

  Łukasz Masyk

zwolenia nie wcześniej niż po upły-
wie 6 miesięcy od dnia wydania de-
cyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jednocześnie informujemy, że 
druk oświadczenia można pobrać ze 
strony internetowej: bip.um.bielawa.
pl (zakładka – wnioski do pobrania)

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Biurze Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej 
tut. Urzędu ul. Piastowska 1 pokój 
Nr 2  lub pod numerem telefonu  74 
832-87-55. 

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

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
318/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21.12.2011 r .

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

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 320/11 
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1,2,3,4  do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Bielawa nr 3/2012  z dnia  04 stycznia  2012 roku.

 dokończenie ze str. 1

 dokończenie ze str. 1
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Mikołajkowe niespodzianki, 
występy artystów oraz świąteczne 
stoiska, to tylko niektóre atrakcje 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. W 
Bielawie przedświąteczny jarmark 
został zorganizowany po raz pierw-
szy i od razu okazał się strzałem w 
dziesiątkę.

18 grudnia imprezę odwie-
dziło w sumie kilka tysięcy miesz-
kańców, których do przyjścia na 
plac Wolności zachęciły kierma-
sze, warsztaty rękodzielnictwa oraz 
wspólne kolędowanie. Dzieciom na-
tomiast największą frajdę sprawiła 
„Gwiazdkowa niespodzianka”, pod-
czas której wystąpił raper Kola, a na 
scenie pojawiły się postacie z naj-
bardziej znanych kreskówek.

„Gwiazdkowa niespodzianka” 
to także ponad 700 paczek, które 

tego wieczoru rozdali wolontariusze 
bielawskiej Misji Nowa Nadzieja. W 
prezentach znalazły się zabawki, 
ubrania oraz wszystko co potrzebne 
do wyrażenia dziecięcej wyobraźni – 
mazaki, kredki czy farby. 

Jarmark uroczyście otworzył 
burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel, a wystąpili lokalni artyści 
ze Spółdzielczego Centrum Kultury, 
Studia Piosenki i Tańca „Fart” oraz 
zespół „Erato” i schole parafialne. 
Mieszkańcy mogli również obejrzeć 
widowisko jasełkowe „Dziewczyna z 
zapałkami”.

Organizatorami jarmarku było 
miasto Bielawa, Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości, 
a także Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. 

           Łukasz Masyk

Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Bielawie wraz ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 717 z 
późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały 
nr XV/146/11 z dnia 26 października 2011 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-
nie ulicy Lipowej w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w/w planu miejsco-
wego do dnia 10 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 
58-260 Bielawa, pl. Wolności 1. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt.1, art. 50 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2008r nr 199, poz. 1227/ zawiada-
miam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu w/w miejscowego planu. 

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem 
do sporządzenia projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki 
Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na 
środowisko do projektu planu można składać w formie pisemnej lub ustnej 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r o podpisie elek-
tronicznym w terminie do dnia 10 lutego 2012 r., do Burmistrza Bielawy. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na stronie internetowej mia-
sta obejrzeć można album foto-
graficzny poświęcony najpiękniej-
szym zakątkom Bielawy. Album 
powstał dzięki funduszom unijnym 
i stanowi ostatni element projek-

Atrakcje turystyczne, architektura, kultura i sport 
- to wszystko prezentuje najnowszy album fotograficzny 

Bielawa w obiektywie
tu promocyjnego „Turysto! Witaj w 
Bielawie – II etap”.

„Bielawa w obiektywie” to zbiór 
kilkudziesięciu fotografii, na których 
uchwycone zostały wyjątkowe miej-
sca, atrakcje turystyczne, perełki ar-

chitektury, a także życie kulturalne i 
sportowe miasta. Sposób, w jaki al-
bum prezentuje Bielawę, może być 
zachętą dla turystów z kraju i zagra-
nicy, do odwiedzenia naszego mia-
sta. 

„Bielawa w obiektywie” 
to doskonała promocja miasta 
wśród turystów. 

W ramach dwóch edycji pro-
jektu promocyjnego „Turysto! Witaj 
w Bielawie”, powstały w mieście ta-
bliczki informacyjne przy zabytkach i 
atrakcjach turystycznych, nowe „wi-
tacze” przy wjazdach do Bielawy, 
przygotowano nową stronę interne-
tową www.bielawa.pl oraz wydru-
kowano plany Bielawy i foldery tu-
rystyczne. Na realizację projektów 
miasto pozyskało 190 tys. zł., dokła-
dając z własnego budżetu jedynie 
5% ich wartości.

Przypominamy, że na stronie 
internetowej można również obej-
rzeć folder Bielawy. Miasto w atrak-
cyjny sposób promuje w nim walory 
turystyczne i możliwości gospodar-
cze, a także zachęca do zwiedzania 
zabytków i udziału w popularnych 
imprezach.

         Łukasz Masyk

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR SOWICH
Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim

ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel/fax: (074) 645 64 01
e- mail: biuro@barl-bielawa.pl

INFORMACJA DLA MEDIÓW

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich złożyło do Minister-
stwa Sportu i Turystyki ofertę realizacji zadania publicznego w dziedzinie 
„Turystyka i Krajoznawstwo” pt. 

Konserwacja Międzynarodowego Szlaku Długodystansowego E3 
i EUROVELO oraz połączonych z nimi szlaków krajowych w obszarze 
Gór Sowich w okresie od 20-03-2012 do 30-11-2012

Projekt zakłada konserwację istniejących szlaków turystyki pieszej i 
rowerowej stanowiących spójny system w obszarze Gór Sowich i terenów 
je okalających. Wszystkie szlaki mają uzyskać nowe oznakowanie, tabli-
ce kierunkowe na skrzyżowaniach i rozwidleniach, oraz tablice informacyj-
ne w najważniejszych punktach. Działania obejmują 177 km tras pieszych, 
245 km tras rowerowych w tym 2 trasy międzynarodowe: Międzynarodo-
wy Szlak Długodystansowy E3 (45 km) i EUROVELO (42 km). Przewiduje 
się także oznakowanie dwóch propozycji tras narciarstwa biegowego, które 
uzupełnią ofertę w okresie zimowym, kiedy część tras pieszych, ze względu 
na zaśnieżenie, jest niedostępna. Całkowita długość przygotowanych tras 
narciarskich wynosi 45 km.

Drugą częścią projektu jest promocja walorów turystycznych szlaków 
Gór Sowich. Przewiduje ona wydanie ulotki promocyjnej, przygotowanie i 
emisję reklamy radiowej w trzech aglomeracjach, Wrocław, Poznań, Kato-
wice oraz emisję 20 minutowego filmu promocyjnego „Góry Sowie – tajem-
nica, historia, przygoda”.

Zadanie jest ściśle powiązane ze zrealizowanym w latach 2010-2011 
przez Stowarzyszenie projektem „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturo-
wej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna”, który 
otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i dotyczył promocji 
walorów turystycznych Gór Sowich na terenie województw: Dolnośląskiego, 
Wielkopolskiego i Śląskiego.

Informacje na temat działalności STGGS znajdą Państwo na www.
gorysowie.org.

Tradycyjnie  mieszkańcy  Bie-
lawy przybyli tłumnie na Plac Wolno-
ści, by pożegnać stary rok i powitać 
Nowy Rok. Od godziny 23:30 za-
brzmiały pierwsze energiczne rytmy 
znanych utworów wykonywanych 
przez „sylwestrowy zespół wokalny”  
MOKISTRIO w składzie: Sara So-
bul,  Paweł Pieróg i Bartosz Brze-
ziński. Po pierwszych rozgrzewają-
cych utworach i pląsach tanecznych, 
nastąpiło uroczyste przywitanie 
wszystkich przybyłych mieszkań-
ców. 

O godzinie 23:55 Burmistrz 
Bielawy Ryszard Dźwiniel złożył 
życzenia noworoczne zebranej pu-
bliczności i całemu miastu oraz wi-
dzom TVS. Powitanie Nowego Roku 
poprzedziło gromkie odliczanie. 
Punktualnie o północy, wg wskaza-
nia zegara na bielawskim UM, hucz-
nie, okrzykami i wystrzałami szam-

SYLWESTER W RYNKU, CZYLI  POWITANIE NOWEGO ROKU 2012

pana oraz życzeniami wszystkiego 
naj... powitano 2012 rok, a niebo 
rozbłysnęło tysiącami fajerwerków, 
bowiem rozpoczął się pokaz sztucz-
nych ogni. 

Gdy emocje opadły, rozpo-
czął się Noworoczny Konkurs Bu-
telkowy. Jak co roku, każda oso-
ba, która wrzuciła pustą butelkę po 
szampanie do kontenera biorąc tym 
samym udział w zabawie. „Sierotka 
Marysia” wybrana z tłumu, a w tym 
roku był nią kilkuletni Maks, który 
przybył na rynek z rodzicami, roz-
poczęła oficjalne losowanie nagród. 
I tak spośród 524 kuponów, szczę-
ście uśmiechnęło się do: Dariusza 
Ronkiewicza, który wylosował tele-
wizor ledowy, Marii Opiłki,  do któ-
rej trafiła kuchenka mikrofalowa, 
Kazimierza Marciniaka - aparat fo-
tograficzny, Luizy Chwostowskiej 
– odkurzacz, Katarzyny Wajdy - że-

lazko i głośniki komputerowe, Dariu-
sza Wykoniuka – kamera interneto-
wa, Szczepana Biernata – głośniki 
multmedialne i gra CSI, Mateusza 
Siwka -  zestaw akcesoriów kompu-
terowych i zaproszenia na pływalnię 
Aquarius, Karola Woźniaka - ze-
staw akcesoriów komputerowych i 
zaproszenia na pływalnię Aquarius, 
Katarzyny Zielińskiej – urządzenie 
do naprawy płyt kompaktowych i za-
proszenie na pływalnię.  

Po zakończonym losowaniu i 
rozdaniu fantów, publiczność wspa-
niale  bawiła się do godziny 1.00.  
Serwowano znane przeboje z hi-
tem tegorocznego sylwestra „Pra-
wy do lewego”. Były węże i wspólne 
śpiewy. A zespół został pożegnany 
gromkim i spontanicznym dziękuje-
my, dziękujemy!!! 

Nagrody w konkursie butelko-
wym ufundowali: Burmistrz Miasta 
Bielawa, Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki, Wydział Promocji i Strategii 
UM Bielawa, hurtownia papiernicza 
BOOM z Bielawy i OSIR Bielawa, za 
co w imieniu szczęśliwców  serdecz-
nie dziękujemy. 

Podziękowania należą się rów-
nież: bielawskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej za zabezpieczenie pokazu 
sztucznych ogni,  Komendzie Policji 
w Bielawie i Straży Miejskiej za pro-
fesjonalne zabezpieczenie imprezy 
oraz ZGK za zabezpieczenie konte-
nerów na butelki i uprzątnięcie rynku 
po imprezie.

Dziękujemy wszystkim przyby-
łym na bielawski Rynek Mieszkań-
com Naszego Miasta i Gościom za 
wspaniałą wspólną zabawę.

Tradycyjnie, od szesnastu lat, 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7  w Bielawie organizuje w grud-
niu Międzyszkolny Konkurs „OMNI-
BUS”. Konkurs jest swego rodzaju 
sprawdzianem, ale równocześnie 
potwierdzeniem ogromnej wiedzy, 
zdolności i inteligencji oraz umiejęt-
ności logicznego myślenia biorących 
udział uczniów. 

W tym roku 9 grudnia uczest-
niczyło w rywalizacji 8 uczestników, 
dwóch piątoklasistów i sześciu szó-
stoklasistów, reprezentujących szko-
ły podstawowe w Bielawie: ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi – NATALIA SAWA i 
MATEUSZ SIWEK, z Zespołu Szkół 
Społecznych – MARCIN GULKA i 
JĘDRZEJ PIĄTEK, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi – ANTONINA RALKO i MARTA 
GDULA, z  Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 – MARCIN STANKIE-
WICZ i DAMIAN ZBOZIEŃ. 

Pytania zadawane podczas 
konkursu dotyczyły nie tylko tego, 
czego młody człowiek mógł się do-
wiedzieć i nauczyć podczas zajęć 
lekcyjnych, związane były również z 
ogólną wiedzą o świecie, jaką czer-
pać można z wielu dostępnych źró-
deł a szczególnie różnego rodzaju 
mediów. 

Zmagania konkursowe za-
kończyły się następującym wy-
nikiem: I miejsce zajął uczeń 
reprezentujący Zespół Szkół 
Społecznych – Jędrzej Piątek, 
II miejsce uzyskał Marcin Gul-

„OMNIBUS 2011”
ka  z tej samej szkoły, III miejsce 
zajął uczeń Ekologicznej  Szko-
ły Podstawowej nr 7 – Damian 
Zbozień. 

Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom, nagrodę lub upominek.
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29 grudnia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie mia-
ło miejsce wręczenie nagród w do-
rocznym konkursie fotograficznym, 
organizowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy. W tym roku te-
matem konkursu były „Urokliwe 
miejsca Bielawy”. Dziewięciu auto-
rów zgłosiło 36 prac. 

Zarząd TPB pod przewodnic-
twem Prezesa Pani Ewy Glury, oce-
nił je pod względem zgodności z te-
matem, jakości wykonania i walorów 
artystycznych. 

Po naradzie, główną nagrodę 
finansową postanowiono podzielić 
na pierwszych dwóch autorów. Po-
zostali laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe. 

Komisja przyznała: I miej-
sce - Wojciechowi Karwackiemu, II 

miejsce - Maciejowi Grienerowi, III 
miejsce - Pawłowi Drozdowskiemu, 
wyróżnienie - Monice Chodasiewicz.

Główną nagrodę finansową 
ufundowali radni wchodzący w skład 
Komisji Promocji i Współpracy Euro-
pejskiej RM w Bielawie w składzie: 
Grzegorz Raganowicz, Barbara Pa-
chura, Leszek Staszewski, Jarosław 
Florczak, Tomasz Wojciechowski, 
Leszek Stróżyk, Marek Pyziak oraz 
wchodząca jeszcze w skład komisji 
Mariolla Jadwiga Jonas. Nagrody 
rzeczowe ufundował przewodniczą-
cy RM w Bielawie Leszek Stróżyk 
oraz referat Strategii i Promocji UM 
w Bielawie.

Laureatom serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy do udziału w 
przyszłorocznym konkursie.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

16 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, członkowie klubu 
Miłośników Poezji Śpiewanej Po-
zytywka, jak co roku zorganizowa-
li kolację wigilijną.  W ten szczegól-
ny wieczór sala była wypełniona  po 
brzegi, gdzie unosił się ciepły klimat 
mimo,  iż aura tego dnia napraw-
dę nie sprzyjała. Swoją obecnością 
zaszczycili członków klubu osoby 
z różnych stron Dolnego Śląska.  
Byli  goście z Wrocławia, Niemczy, 
Świdnicy, Kamieńca Ząbkowickiego, 
Dzierżoniowa i Bielawy. Wszyscy  
przynieśli potrawy wigilijne, takie jak: 
pierogi, uszka, śledzie,sałatki, cia-
sta, czerwony barszcz (…). Atrakcją  
kulinarną  wieczoru były pierogi za-
równo te gotowane, jak i pieczone. 

Przy dźwiękach gitary  do póź-
nych godzin rozbrzmiewały kolędy w 
wykonaniu Marty Gwiżdż i Barbary 
Pachury, które wszystkim uczestni-
kom   pozostaną w pamięci.   Przed  
gośćmi  w Pozytywce  także  wystą-

piły  kolejny raz  dzieci  i młodzież,  
która tym razem zaprezentowała  
swoje umiejętności śpiewając i gra-
jąc na gitarach kolędy.  

Gościem specjalnym wieczo-
ru była  Violetta Szymańska  ze 
Świdnicy, która na co dzień pracu-
je z dziećmi w świetlicy socjotera-
peutycznej w Słotwinie. W Pozy-
tywce przeprowadziła warsztaty z 
rękodzieła o tematyce świątecznej,  
opowiadając o swojej twórczości i 
dzieląc się swoimi doświadczenia-
mi. Wszystkich zgromadzonych w 
klubie zainspirowała do dekorowa-
nia upieczonych przez siebie świą-
tecznych pierników, co było świetną 
zabawą nie tylko dla dzieci ale także 
dorosłych.  

Ponadto podczas spotkania  
można było także obejrzeć kilka cie-
kawych zdjęć  w technice 3 D wyko-
nanych przez Jarosława Florczaka, 
który podzielił się swoją twórczością 
z sympatykami klubu. 

Wyjątkowy  wigilijny wieczór w Pozytywce

15 grudnia spotkanie opłat-
kowe dla swoich członków zorga-
nizował Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Zarząd 
Rejonowy w Bielawie. W spotka-
niu tym uczestniczyli także: Leszek 
Stróżyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy, wiceburmistrz 
Andrzej Hordyj oraz ks. kanonik 
Krzysztof Pełech – proboszcz pa-
rafii Ducha Świętego, który wygło-
sił słowo Boże i zainicjował wspólne 
odśpiewanie kolędy. Z kolei wice-
burmistrz Andrzej Hordyj krótko 
podsumował mijający rok i przed-
stawił zamierzenia na rok 2012. 
Życzenia świąteczno-noworoczne 
złożył uczestnikom spotkania także 
prezes związku Tadeusz Kowal-
czyk.

Najważniejszą częścią spotka-
nia było podzielenie się opłatkiem 
- symbolem zgody i pojednania. 
Wszystkim towarzyszyły życzenia 
radosnego przeżywania Świąt Bo-
żego Narodzenia, a przede wszyst-
kim ciepła i rodzinnej atmosfery przy 
wigilijnym stole oraz szczęścia i po-
myślności na następny rok.  

Były tradycyjne wigilijne potra-
wy, m. in.: barszczyk, ryba, kapusta 
z grochem i przepyszne ciasta.

*****
Wieczerzę wigilijną dla swo-

ich podopiecznych zorganizowały w 
Ośrodku Pomocy Społecznej 21 grud-
nia: „Nestor” - Dzienny Dom Pomo-
cy Społecznej i Środowiskowy Dom 
Samopomocy wraz z dyrektor Gra-
żyną Smolińską. Gośćmi wieczerzy 

Wigilijne spotkania byli także: radna powiatowa Danuta 
Powierza, Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy i 
radna Stefania Pagórska, wicebur-
mistrz Mariusz Pach, Anna Petruk – 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz ks. Paweł Łabuda z parafii pw. 
WNMP, który odczytał ewangelię i wy-
głosił słowo Boże oraz w imieniu ks. 
dziekana dr. Stanisława Chomiaka i 
swoim własnym złożył przybyłym na 
wieczerzę świąteczne życzenia. Były 
także życzenia od wiceburmistrza Ma-
riusza Pacha, który przy okazji omówił 
najważniejsze wydarzenia i inwesty-
cje 2011 roku oraz przedstawił zamie-
rzenia na rok 2012.

Potem był czas wspólnych ży-
czeń i łamania się opłatkiem, a na-
stępnie wspólna wieczerza z barsz-
czykiem, rybą, śledziami, kapustą, 
ciastami i śpiewanie kolęd.

    Barbara Lesiewicz

21 grudnia roku w Zakładzie 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Bie-
lawie przy ul. Wolności 114 odbyło 
się po raz drugi spotkanie pod 
nazwą „Świąteczny czas” . Inic-
jatorami przedsięwzięcia byli pra-
cownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie: Wiesława 
Kawa, Urszula Rutkowska i 
Bożena Uznańska w partnerstwie z 
ZPO „MEDSZKOL” w Bielawie oraz 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - 
Wychowawczym w Bielawie przy po-
mocy wolontariuszy. 

Celem spotkania było ukaza-
nie tradycji Bożonarodzeniowych    
w wybranych państwach Euro-
py, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz krzewienie kul-
tury naszego narodu na tle narodów 
europejskich. Zbliżający się okres 
najpiękniejszych świąt dla Polaków 
- Świąt Bożego Narodzenia,jest 
dla wszystkich okazją do reflek-
sji nad przemijającym czasem, do 
wspomnień, wzruszeń, do pojedna-
nia z bliskimi, do czynienia dobra dla 
innych ludzi.

Uczniowie ze SOSW w Bie-
lawie przygotowali bardzo orygi-
nalne jasełka pod tytułem „Eu-
ropa nie może żyć bez Boga”, 
które nawiązywały do zwyczajów 
państw Unii Europejskiej. Zgod-
nie z przysłowiem „Co kraj do oby-
czaj”, każde z państw obchodzi 

„Świąteczny czas”

Święta Bożego Narodzenia według 
własnych tradycji i obyczajów. Uc-
zniowie reprezentujący poszcze-
gólne kraje przybyli do żłóbka, aby 
złożyć dary nowo narodzonemu 
Dzieciątku: z Polski – chleb, Holandii 
– tulipany i ser, Grecji – oliwki, Francji 
- perfumy, Austrii – czekoladę, Irlan-
dii – koniczynę, Dania – baśnie An-
dersena,  Niemcy – płyta z utworami 
Bacha.  Pomysł opracowania tekstu 
i koncepcję całości zawdzięczamy 
Pani Danucie Skibie i Pani Justynie 
Pawłowskiej. Uczniowie włożyli 
dużo wysiłku w przygotowanie 
przedstawienia. Dziękujemy! 

Pensjonariusze ZPO „Medsz-
kol” przedstawili własny program ar-
tystyczny. Zwieńczeniem widowiska 
były życzenia i wspólne śpiewanie 
tradycyjnych kolęd. Przez takie 
właśnie wspólne przeżycia pens-
jonariusze czują, że są kochani, 
nabierają radości życia, a nawet 
czują się zdrowsi. Miłość to jedyne i 
prawdziwe przesłanie Świąt Bożego 
Narodzenia. Miłość dla innych  i 
pamięć o nich wymaga wielu bezin-
teresownych, malutkich poświęceń, 
ale w zamian dostarcza nam organi-
zatorom satysfakcji.  

Uświadomiliśmy sobie, że kulty-
wowanie tradycji jest obowiązkiem 
współczesnego człowieka.  Ucz-
my młode pokolenie  nie tylko brać, 
ale przede wszystkim dawać innym 
radość i miłość. Bo „Tylko miłość się 
mnoży, kiedy się ją dzieli”. 

       OPS Bielawa

Poruszają-
ce historie dzie-
ciństwa, dzie-
cięce marzenia 
stały się tema-
tem kolejnego 
przedstawienia 
teatrzyku: „Dzie-
ci Serca”, za-
t y t u ł owanego 

„Dziecięce marzenia”, które    za-
prezentowano 21 i 23 grudnia. W 
spektaklu wystąpili, między innymi: 
Karolina Gawlik - Dziewczynka z 
zapałkami, Amelia Szczepaniak – 
Tracy, Dominika Drygaś – Babcia, 
Michał Błasiak -  H. Ch. Andersen, 
Piotr Hamerlik - Święty Piotr, Kami-
la Rochna- Ogień i Oliwia Wolska – 
Choinka.

Wydarzenia na scenie rozgry-
wały się jakby jednocześnie w czte-
rech wymiarach czasu i przestrze-
ni. Postaci z różnych epok łączyły 
szczęście i miłość lub ich brak. Moż-
na było, między innymi zobaczyć 
nową adaptację znanej baśni Hansa 
Christiana  Andersena „Dziewczyn-
ka z zapałkami”, poznać historię 
Tracy - dziesięciolatki, zbuntowa-
nej mieszkanki domu dziecka. Obie 
dziewczynki, tak jak każde dziec-
ko, nie potrafiły wyrzec się swoich 
marzeń o lepszym życiu. A o czym 
marzyły? O naprawdę prozaicznych 
rzeczach: o rodzinie oraz rodzin-
nej Wigilii, o miłości i zrozumieniu, 
o kolorowej choince z prezentami. 
Szczególne nadzieje  wiązały  z 

„Jeśli podzielić ludzkość na dorosłych i dzieci, 
a życie na dziecięctwo i dojrzałość, to tego dziecka 
na świecie i w życiu jest bardzo, bardzo dużo.”
Janusz Korczak: „Jak kochać dziecko”             

„Dziecięce marzenia” 
– bożonarodzeniowe przedstawienie szkolnego teatrzyku „Dzieci Serca”

okresem świąt Bożego  Narodze-
nia. Nic w tym dziwnego. To z tym 
właśnie czasem zwykliśmy łączyć 
najpiękniejsze wspomnienia i obraz 
rodzinnego domu jako strażnika naj-
piękniejszych tradycji. W Boże Naro-
dzenie, chociaż wiatr zimny, mróz na 
dworze, w złamane i smutne serca 
po cichu wstępuje otucha, bo w lu-
dziach życzliwość i miłość się budzą, 
bo „pod dachem tkliwej kolędy Bóg 
rodzi się w człowieku”.

Na scenie, obok dramatu 
dziewczynek, trwał wigilijny wieczór: 
kochająca się rodzina siedziała przy 
suto zastawionym stole, przy pięknie 
udekorowanej, mieniącej się koloro-
wym światełkami choince. Za chwilę 
z Nieba przyszły Anioły, zwiastując 
radosną nowinę… 

W przedstawieniu znalazło się 
także miejsce na  przepiękne pasto-
rałki, piosenki świąteczne, które za-
prezentowało szkolne koło wokalne 
„WYKRZYKNIK”. Najpiękniejszą z 
kolęd zaśpiewała pani Anna Lutz. 

Bardzo dobra gra aktorska, 
bogata świąteczna dekoracja (dzie-
ło Agnieszki Wierzbickiej oraz koła 
plastycznego pod kierunkiem pani 
M. Froń), wspaniała oprawa mu-
zyczna, a przede wszystkim nie-
zwykły scenariusz, w bardzo cieka-
wy sposób łączący trudną i bolesną 
rzeczywistość z fikcją literacką, za-
chwyciły widzów, głęboko poruszyły 
ich serca. 

J. M. Jonas
zdjęcia: Mariusz Tyrcha

Miło nam poinformować, że w 
VI Konkursie Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Kreacji Aktorskich „MONOLOG 
2011”, który odbył się 1 grudnia 2011r. 
w Teatrze Robotniczym w Bielawie, II 
miejsce w kategorii wykonawców 13–
15 lat zajęła uczennica Gimnazjum 
nr 1  Adrianna Granzow. Ada zapre-
zentowała fragment utworu W. Szek-
spira pt. „Wesołe kumoszki z Windso-
ru”, wykazując się odwagą sceniczną, 
dojrzałością aktorską i talentem w kre-
owaniu odgrywanej postaci. Warto 
podkreślić, że w tej grupie wiekowej 
wystąpiło aż 16 wykonawców. Opie-
kunem artystycznym uczennicy jest 
pani Małgorzata Siewiera. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

MONOLOG 2011
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„Podobno ta noc jest poko-
ju nocą. Weź do ręki biały opła-
tek i  choćbyś nawet nie miał go z 
kim dzielić, życz szczęścia całemu 
światu: niech się wszystkie serca 
rozweselą”. Ten fragment był myślą 
przewodnią programu artystycznego 
przygotowanego przez koło artystycz-
ne działające przy ŚHP w Dzierżonio-
wie prowadzone przez wychowawcę 
Magdalenę Kisiel, na Spotkanie Wi-
gilijne Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Współpraca 
hufca z naszymi nowymi przyjaciółmi 
wprawdzie rozpoczęła się niedawno, 
ale już cieszy się udanymi działami. 
Świętowaliśmy razem Dzień Seniora, 
tym razem 8 grudnia kolejne spotkanie 
- wspólna wigilia. Uroczystość rozpo-
częła się wystąpieniem Pani Lidii Le-
wandowskiej – gospodarza imprezy. 
Po jej przemowie głos zabrał ksiądz 
proboszcz parafii Świętego Jerzego. 
Nasza młodzież, uczniowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości w Bielawie: Maja Urbańska, 
Karolina Kosiór, Natalia Buława, Pa-
trycja Śleziak, Magda Rosół, Marta 
Dajer i Kamil Piątek wystąpiła zaraz 
po nim. Wszyscy goście słuchali z za-
partym tchem wersów recytowanych 

przez młodych artystów. Każde słowo 
niosło przesłanie  bożonarodzeniowe, 
napełniało spokojem i nadzieją nadej-
ścia tego szczególnego dnia jakim jest 
wigilia. Nieważne,  co znajduje się na 
stole wigilijnym i ile prezentów otrzy-
mamy, ważne jest to,  co mamy w ser-
cu.  Z takim przekonaniem w duchu 
porozumienia międzypokoleniowego 
młodzież integrowała się z seniorami. 

W programie były nie tylko przewi-
nięte sentencje świąteczne, ale również 
występ solistki w piosenkach: „Jeden 
taki dzień w roku” i „Przekażmy sobie 
znak pokoju” oraz wspólne kolędowanie. 
Po występie uczniów nastąpiło dzielenie 
się opłatkiem, rozmowy i kosztowanie 
przepysznych wigilijnych potraw. Nasi 
uczestnicy na długo przed Wigilią przy-
gotowywali ręcznie zdobione kartki świą-
teczne dla gości spotkania, tak więc na 
zakończenie uroczystości zostały one 
im wręczone. Seniorzy w podziękowaniu 
za przygotowanie programu artystycz-
nego obdarowali nas mnóstwem łakoci. 
Tak naprawdę każdy uczestnik Spotka-
nia Wigilijnego pozostał na koniec z wiel-
kim prezentem gwiazdkowym, grającą w 
sercu muzyką i ciepłym słowem od dru-
giego człowieka.

 Magdalena Kisiel
Wychowawca ŚHP Dzierżoniów

Koło artystyczne ŚHP w  Dzierżoniowie 
na Spotkaniu Wigilijnym Seniorów

6 grudnia odbył się XI Powia-
towy Konkurs Języka Niemieckiego 
DACH. Jak co roku gospodarzem i 
organizatorem było Gimnazjum nr 1 
w Bielawie. Do zmagań zgłoszonych 
zostało 39 uczniów i uczennic z jede-
nastu gimnazjów naszego powiatu. 
W pierwszej części konkursu gim-
nazjaliści zmierzyli się z zadaniami 
sprawdzającymi zrozumienie prze-
czytanych tekstów w języku niemiec-
kim. W drugiej części należało roz-
wiązać test z pytaniami dotyczącymi 
życia codziennego, historii, geografii, 
sportu, sztuki, wybitnych osobisto-
ści, zwyczajów, polityki, szkolnictwa 
i świąt państw niemieckiego obszaru 
językowego, czyli: Niemiec, Austrii, 
Szwajcarii i Lichtensteinu. W sumie 
można było zdobyć 100 punktów. 

Po sprawdzeniu prac klasyfikacja 
końcowa przedstawiała się następująco:

INDYWIDUALNIE:
Szymon Urban 92 pkt - Zespół 

Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie
Mateusz Zys 91 pkt - Gimna-

zjum w Łagiewnikach
Anna Szymańska 88,5 pkt - 

Gimnazjum Sióstr Salezjanek
DRUŻYNOWO:
Gimnazjum w Łagiewnikach -  

259 pkt
Gimnazjum Społeczne w Bie-

lawie -  251,5 pkt
Zespół Gimnazjów nr 3 w 

Dzierżoniowie -  250,5 pkt
Wszyscy uczestnicy otrzymali 

słodkie upominki, a zwycięzców indywi-
dualnych i drużynowych uhonorowano 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi 
przez organizatora konkursu. Autorem 
pytań konkursowych był nauczyciel ję-
zyka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie Jerzy Pieszczuch.

XI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DACH

Od stycznia do listopada 
2011r. nauczyciele Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7   w Bie-
lawie realizowali zadania w ra-
mach projektu edukacyjnego „W 
dziewięćsiłach nasza siła”, któ-
ry został nagrodzony w konkur-
sie grantowym HENKEL ZIELONE 
GRANTY. Projekt powstał z myślą  
o poszerzaniu wiedzy dzieci i mło-
dzieży szkolnej na temat bogatych 
zasobów przyrodniczych okolic Bie-
lawy. Jego głównym założeniem 
było stworzenie ścieżki przyrodni-
czej na Łysej Górze. 

W ramach projektu nauczy-
ciele prowadzili lekcje przyrody 
dla wszystkich klas ESP7 oraz dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 
i dzieci z Publicznego Przedszkola 

Podsumowanie projektu 
„W dziewięćsiłach nasza siła”

nr 1. Wszystkie zajęcia odbywały się 
w terenie, podczas nich uczniowie 
i dzieci poznawały roślinność kse-
rotermiczną pochodzącą z cieplej-
szych terenów Europy i Azji, uczy-
ły o budowie geologicznej wzgórza 
oraz o pobliskich formach terenu wi-
docznych ze szczytu wzniesienia. W 
ramach projektu odbyły się 3 konkur-
sy dla dzieci i uczniów bielawskich 
przedszkoli i szkół: fotograficzny, li-
teracki i plastyczny. Na ręce organi-
zatorów spłynęło kilkadziesiąt prac 
konkursowych z placówek oświato-
wych znajdujących się w Bielawie. 

WYNIKI KONKURSÓW:
Konkurs fotograficzny:
MICHAŁ MACKO – Przed-

szkole Publiczne nr 4
MICHAŁ BUJANOWSKI – 

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 
7 (kl. I – III)

MATEUSZ KOPEĆ – Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. 
IV-VI)

NINA ŚLIPSKA –Szkoła Pod-
stawowa nr10 z Oddziałami Sporto-
wymi (kl. IV-VI)

Konkurs plastyczny:
ALEKSANDRA MATEJCZUK 

– Niepubliczne Przedszkole nr 1
AGNIESZKa LETNIOWSKA - 

Niepubliczne Przedszkole nr 1
MAREK MROCZKOWSKI- 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi (kl.I-III)

JULIA BARCZYK - Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. IV-
-VI)

MARCIN MIECZKOWSKI - 
Szkoła Podstawowa nr10 z Oddzia-
łami Sportowymi (kl. IV-VI)

KATARZYNA KRASIŃSKA – 
Zespół Szkół Społecznych ( kl. IV-VI)

Konkurs literacki
NATALIA POMPA - Ekologicz-

na Szkoła Podstawowa nr 7 (kl. I-III)
JAKUB GUCWA - Szkoła Pod-

stawowa nr10 z Oddziałami Sporto-
wymi (kl. IV-VI)

AMELIA SZCZEPANIAK - 
Szkoła Podstawowa nr10 z Oddzia-
łami Sportowymi (kl. IV-VI)

Praca zbiorowa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi (kl.IV-VI)

Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy, a nauczycie-
lom ze wszystkich przedszkoli i szkół 
dziękujemy za współpracę i udział w 
naszym projekcie.

Realizatorzy projektu:
Krystyna Grzyb, Anna Sobie-

rajska,
Barbara Olejnik, Anna Kuś-

Smaga

Dnia 2 grudnia w auli bielawskiego liceum odbył 
się XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Jego orga-
nizatorkami były pani Teresa Rodak oraz pani Dorota 
Kot. Autorką dyktanda była pani Teresa Rodak. W im-
prezie wzięli udział uczniowie za szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu dzierżoniowskirgo oraz uczniowie z Gim-
nazjum nr 5 w Bielawie.

Każda szkoła miała możliwość zgłoszenia pię-
ciu uczestników. W sumie w konkursie wystartowao 39 
uczniów. W jury zasiadali nauczyciele języka polskiego. 
Uczestnikom podczas ich zmagań towarzyszyła Telewi-
zja Sudecka.

Ostatecznie I miejsce jury przyznało Jacko-
wi Głowackiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Dzierżoniowie, II miejce przypadło Michaelowi Pytto-
wi z II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, 
a na III miejscu uplasował się Kamil Nowak z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Komisja przyznała również wyróżnienia: Klaudii 
Rokosznej z ZSO w Bielawie, Monice Citowicz z ZS w 
Bielawie, Annie Bergiel z ZS nr 2 w Dzierżoniowie oraz 
Iwonie Kani z ZS nr 3 w Dzierżoniowie. 

Najlepsza  wśród gimnazjlistów okazała się Zu-
zanna Butrym.

Opracowała
Krystna Podłęcka

*****
Treść dyktanda
Moja biblioteka jest na pewno dla arcymistrza 

wszech nauk małowartościowa i mało znacząca. Jed-
nak ja, super-Europejczyk, doceniam zawartość jej  
półek. W dżdżyste, szarobure, listopadowe wie-
czory zasiadam  przy mokce, cappuccino lub her-
bacie marki Lipton, aby przejrzeć choćby dzieła 
Larousse’a, Descartes’a i Rousseau. Nie do prze-

Dnia 22 grudnia dzieci z gru-
py VI i VII z Przedszkola Publiczne-
go Nr 7 „Kubusia Puchatka” spotkały 
się z leśniczym Nadleśnictwa Świd-
nica Panem Krzysztofem Rosą. 

Leśniczy opowiadał dzieciom 
o zwierzętach żyjących w naszych 
lasach oraz o dokarmianiu dzikiej 
zwierzyny w trakcie zimy. Dzieci do-
wiedziały się jak można pomóc zwie-
rzętom przetrwać zimę, gdy wszyst-
ko przykrywa gruba warstwa śniegu. 
Leśniczy zachęcał  dzieci do zbiera-
nia kasztanów i żołędzi, które zwie-
rzęta zimową porą chętnie zjadają.

Ponadto dzieci obejrzały film 
dydaktyczny, dzięki któremu zoba-
czyły jak wyglądają paśniki oraz le-
śne zwierzęta. Przedszkolaki zosta-
ły pouczone jak należy zachowywać 
się w lesie, w którym wszyscy znaj-
dujemy ciszę, spokój i wytchnienie. 

Było to miłe i pouczające spotkanie. 
Monika Kornafel, Alicja Grzesiak

SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

cenienia są także książki Juliusza Verne’a, które 
czytałem dwu- i trzykrotnie, a nade wszystko – 
„Mały Książę”.

Nie szukam natomiast niby-gotyckich, pół legen-
darnych, pół rzeczywistych historii ani takich, których 
lejtmotywem jest miłość. Za poradniki dotyczące diet 
małokalorycznych, tańczenia boogie-woggie, szycia 
minispódniczek czy hodowli hebanowych psów nowo-
funlandczyków nie dałbym nawet pięćdziesięciogro-
szówki.

Najchętniej sięgam po powieści Sienkiewicza. 
Niebłaha to rzecz nie stracić orientacji wśród perype-
tii przeżywanych przez bohaterów, którym wszechwie-
dzący narrator każe zapuszczać się na Dzikie Pola, 
podróżować przez ziemię łęczycką i Białostocczyznę, 
w przededniu wyjazdu z Krakowa epoki jagiellońskiej 
spojrzeć na Bramę Floriańską i zasiąść w oberży „Pod 
Lutym Turem”, aby zaraz potem skierować ich ku grun-
waldzkim polom. Szczególnie cenię pisarza za korzy-
stanie z tekstów źródłowych: Długoszowej „Historii 
Polski” i zapisków ojców paulinów z jasnogórskiego 
klasztoru.

Nie pokusiłbym się także o zhierarchizowa-
nie typów moich ulubionych bohaterów literackich, 
toteż wymieniam chaotycznie: donżuanów, nowo-
modnych popartystów, zhardziałych buntowników 
skłóconych ze światem, pół-Arabów, kawalerów 
maltańskich, patriotów zmuszonych do uchodź-
stwa, półszlachciców , dla których okryjbieda jest 
całym majątkiem.

Nigdy nie jestem znużony lekturą i nie zrzędzę, że 
straciłem czas na nicnierobieniu. Mam  nadzieję, że na 
mikołajki i Boże Narodzenie przyjaciele obdarzą mnie 
historycznym dramatem Szekspirowskim lub książką te-
gorocznego noblisty.

Z ortografią na TY

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!

Nie ma podium, ale duża wiedza, zadowolenie z podjętej pracy oraz kosz 
słodyczy i wejściówki na basen w Bielawie. To jest nagroda za udział w konkur-
sie w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego „Gdybym wiedział…”, 
który realizuje Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie. To nie było łatwe przedsięwzięcie. Wymagało od nas wielu przygoto-
wań pod opieką pedagoga i psychologa szkolnego, ponieważ wiedza musiała 
być bardzo precyzyjna. W skład naszej reprezentacji wchodzili: Karolina Giża, 
Martyna Satory, Anita Satory, Patryk Sieradzki, Krystian Kubiak. Konkurs 
odbywał się w bielawskim MOKiSie i uczestniczyło w nim siedem reprezenta-
cji z różnych szkół i placówek. Turniej podzielony był na trzy etapy, co wiązało 
się również ze stopniowaniem trudności, a zakres tematyczny był naprawdę 
rozległy. Po pierwszym etapie zabłysnęliśmy na medal, nasze odpowiedzi były 
książkowe, niestety już przed samym finałem - w drugim etapie „omamy” i „uro-
jenia” dały nam popalić, a że mylić się jest rzeczą ludzką, to przyjęliśmy naszą 
pomyłkę, bo była to dla nas przede wszystkim zabawa.

     Pedagog szkolny
     Magdalena Kisiel
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Uchwała Budżetowa na rok 2012 
Rady Miejskiej Bielawy

Nr XVII/171/11
z dnia 28  grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i), art. 51 ustawy  z dnia 
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2001 roku Nr 
142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art.  215, 
art. 216 ust. 2, art.217, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 
zmianami), 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie           

95.717.727 zł
 w tym:
 1) dochody bieżące  76.152.727 zł
 2) dochody majątkowe 19.565.000 zł
wymienione  w załącznikach:
 a)  Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2012 według źródeł,
 b)  Nr 2- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2012 według działów,
  c)  Nr 3- Dochody budżetu gminy na rok 2012 w układzie działów,  

 rozdziałów i paragrafów.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 96.279.311 zł
 w tym:
 1) wydatki bieżące  77.599.311 zł
 2) wydatki majątkowe  18.680.000 zł 
wymienione w załącznikach:
a)  Nr 4- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2012 rok według działów, 
b)  Nr 5- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2012 rok według działów 
i rozdziałów,
c)  Nr 6- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2012 rok z podziałem 
na wydatki bieżące i majątkowe.
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2012 określony w załączniku Nr 7.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europej-

skich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp określone w za-
łączniku Nr 8.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez Gminę  w wysokości 1.483.370 zł.

§ 2
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 561.584 zł
sfinansowany:
a)  wolnymi środkami  w wysokości 561.584 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.790.500 zł 
    z tytułu :
 a) sprzedaży innych papierów wartościowych  2.100.000 zł
 b) wolnych środków 1.690.500 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.228.916 zł
    z tytułu:
    a) wykupu innych papierów wartościowych 3.000.000 zł
    b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 228.916 zł określone 
 w załączniku  Nr 9.

§ 3
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emi-

towanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  

        budżetowego w wysokości 2.000.000 zł, 
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-

wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.100.000 zł.
§ 4

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 280.000 zł
2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.070.000 zł
z tego:
na realizację zadań gminnych zleconych
organizacjom pozarządowym 800.000 zł
2)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000 zł

§ 5
Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  w zakresie określonym w  załączniku Nr 10. 

§ 6
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu  budżetowego 

na 2012 rok w zakresie określonym w  załączniku Nr 11.
§ 7

Ustala się plan rachunków dochodów  wydzielonych  jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 w zakresie określonym w załączniku 
Nr 12.

§ 8
Ustala się plan przychodów i kosztów, w tym  dotacje podmiotowe dla instytucji 

kultury na 2012 rok określone w załączniku  Nr 13.
§ 9

Ustala się  plan dochodów i wydatków związanych  z realizacją zadań, z zakresu 
administracji rządowej zleconych Gminie na 2012 rok określony w załączniku  Nr 14.

§ 10
Ustala się  dochody związane z realizacją zadań w roku 2012, z zakresu admi-

nistracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekaza-
niu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11
Ustala się dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należą-

cym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku  Nr 16.
§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska        
na rok 2012 określony w załączniku Nr 17.

§ 13
Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w dro-

dze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 
określony w załączniku nr 18.

§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami kla-

syfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzenia-
mi z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych 
oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem  ze środków UE.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w in-
nych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.483.370 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokry-

cie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł.
5. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papie-

rów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 2.100.000 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu gminy na rok 2012.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  

    od dnia 1 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

    Dolnośląskiego.

 Załącznik nr 1                              
 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 

  Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11
 z dnia 28 grudnia 2011 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2012
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 w	zł

LP WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
I PÓŁROCZE
     2011 ROK

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
W 2011 ROK

PLAN
NA ROK
2012

%
5:4

1 2 3 4 5 6
A DOCHODY BIEŻĄCE 38.149.687 76.153.049 76.152.727   99,9

1

Dochody z podatków   
i opłat       4.603.612 8.726.970 9.232.740   105,8

1) podatek rolny 71.794 144.000 240.000 166,7
2) podatek od nieruchomości 3.471.106 6.680.000 7.000.000 104,8
3) podatek leśny 10.431 18.200 19.200 105,5
4) podatek od środków transportowych 64.869 145.000 152.000 104,8
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 
w formie karty   podatkowej 8.287 18.000 18.000 100,0

6) podatek od spadków i darowizn 54.080 100.000 100.000 100,0
7) opłata od posiadania psów 17.765 28.000 28.000 100,0
8) wpływy z opłaty targowej 102.006 210.000 210.000 100,0
9) wpływy z opłaty skarbowej 51.812 105.000 105.000 100,0
10) podatek od czynności cywilnoprawnych 375.724 750.000 750.000 100,0
11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -25.882 0 85.000 0,0

12) wpływy z opłaty za zezwolenia na  sprzedaż napojów  alkoholowych 282.548 380.000 380.000 100,0
13  wpływy z opłat za koncesje i licencje 320 320 300 93,8
14) zaległości z podatków i opłat zniesionych                 0 100 100 100,0
15) wpływy z opłaty produktowej 5.588 6.000 3.000 50,0
16) wpływy z różnych opłat 32.954 62.140 62.140 100,0
17) rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opła-
tach lokalnych 80.210 80.210 80.000 99,7

2 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa 5.658.831 12.706.547 15.378.112 121,0

1) podatek dochodowy od osób fizycznych 5.469.194 12.326.547 14.978.112 121,5
2) podatek dochodowy od osób prawnych 189.637 380.000 400.000 105,3

3 Wpływy z usług       3.786.888 7.800.000 8.088.499  103,7

4

Dochody z gospodarowania majątkiem gminy       3.391.665 6.508.000 6.508.000 100,0
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skar-
bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

3.147.607 6.228.000 6.228.000 100,0

2) wpływy z opłat za zarząd  i użytkowanie               
    wieczyste nieruchomości 244.058 280.000 280.000 100,0

5 Pozostałe dochody ogółem 706.243               801.519          819.280   102,2
1) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od  osób fizycznych 
i prawnych 395.047 170.000 170.000 100,0

2) wpływy z różnych dochodów 150.797 315.000 354.830 112,6
3) pozostałe odsetki 85.768 130.000 113.250        87,1
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.607 110.000 105.300 95,7
5) dochody jednostek samorządu
    terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

38.405 75.900 75.900 100,00

6) przychody z tytułu zagospodarowania  odpadów 619 619 x x
6 Subwencja ogólna 12.939.068 23.568.596 22.822.909 96,8

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.948.698 9.897.391 9.019.845 91,1
2) część oświatowa subwencji  ogólnej dla jednostek samorzą-
du terytorialnego 7.745.408 13.181.282 13.325.128 101,1

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 244.962 489.923 477.936 97,6
7 Dotacje i środki na wydatki bieżące 7.063.375 16.041.417 13.303.187 82,9

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 829.104 3.300.000 1.304.300 39,5

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 

4.219.139 7.969.454 8.126.713 102,0

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania 
bieżące realizowaneprzez gminę na podstawie porozumienia z 
organami administracji rządowej

700 1.400 1.500 107,2

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące reali-
zowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami 
samorządu terytorialnego)

1.731.434 3.446.766 3.349.911 97,2

5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x 248.403 x x

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w  
ramach budżetu środków europejskich 

68.466 646.340 162.992 25,2

7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego  

155.132 329.654 357.771 108,5

8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

59.400 59.400 x x

9) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzie-
lanej między jednostkami samorządu terytorialnego na  dofi-
nansowanie własnych zadań bieżących 

x 40.000 x x

8 Wpływy do wyjaśnienia 5 x x x
B DOCHODY MAJĄTKOWE       3.436.455 10.972.115 19.565.000 178,3
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.188.806 7.818.478 14.179.000 181,4

1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziela-
nej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso-
wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

                  0 343.000 x x

2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na finansowanie  lub dofinanso-
wanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora    finansów publicznych 

0 529.000 130.000 24,6

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powia-
tów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł 196.250 195.250 x

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich

756.579 4.826.224 12.150.000 251,8

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin           235.977 1.879.084 1.899.000 101,1

6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 
wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego  x 45.920 x x

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.215.613 3.000.000 5.351.000 178,4

3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 31.636 147.000 35.000 23,8

4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 6.637 x x

OGÓŁEM DOCHODY 41.586.142 87.125.164 95.717.727 109,9
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Załącznik  nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 
Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 

grudnia 2011 roku 

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW 

w	zł

LP. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZEWIDY-
WANE WY-
KONANIE 
WYDATKÓW  
W 2011 
ROKU

PLAN NA
2012 ROK

Z TEGO ZADANIA

WŁASNE ZLECONE

1 2 3 4 5 6 7
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 78.300 4.800 4.800 -

2. 150 Przetwórstwo przemy-
słowe 700.000 4.020.000 4.020.000 -

3. 600 Transport i łączność 21.690.000 19.006.573 19.006.573 -
4. 630 Turystyka 78.600 66.007 66.007 -

5. 700 Gospodarka mieszka-
niowa 9.260.000 7.730.050 7.730.050 -

6. 710 Działalność usługowa 200.000 208.000 208.000 -
7. 750 Administracja publiczna 7.200.000 6.830.628 6.632.752 197.876

8. 751
Urzędy naczelnych orga- 
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa  

26.094 5.637 - 5.637

9. 752 Obrona narodowa 400 400 - 400

10. 754 Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo-
żarowa

740.000 756.000 755.000 1.000

11. 756

Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie-
posiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

95.000 - - -

12. 757 Obsługa długu publicz-
nego 1.861.000 4.158.370 4.158.370 -

13. 758 Różne rozliczenia 0 1.367.000 1.367.000 -
14. 801 Oświata i wychowanie 24.888.000 23.437.070 23.437.070 -
15. 851 Ochrona zdrowia 448.977 380.000 380.000 -
16. 852 Pomoc społeczna 13.517.754 13.538.800 5.617.000 7.921.800

17. 853
Pozostałe zadania  
w zakresie polityki spo-
łecznej

602.000 453.984 453.984 -

18. 854 Edukacyjna opieka wy-
chowawcza 966.700 711.488 711.488 -

19. 900 Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska 9.309.000 8.747.354 8.747.354 -

20. 921 Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 2.035.569 1.855.150 1.855.150 -

21. 926 Kultura fizyczna 4.861.395 3.002.000 3.002.000 -

OGÓŁEM 98.558.789 96.279.311 88.152.598 8.126.713

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 
Rady Miejskiej Bielawy nr XVII/171/11

z dnia 28 grudnia 2011 roku  

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012 

Nr 
zada-

nia
Nazwa zadania inwestycyjnego Realizu-

jący

Rok 
rozpoczę-
cia / Rok 

zakończe-
nia

Nakłady do 
poniesienia  

w latach 
2012-2017

Inwestycje gminne w 
2012 w tym:

z tego 
pomoc 
innym 
j.s.t.

Środki 
własne 
Gminy

Środki 
zewnętrzne

1 2 3 4 5 6 7 8
I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 911 730 3 492 973 3 299 000
Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy 73 590 11 973
Paragraf 6050

19 Zakup wiat przystankowych IZP 2012/2016 73 590 11 973
Rozdział  60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1 300 000 0
Paragraf 6300

90 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku 
Dzierżoniów-Łagiewniki IZP 2013 1 300 000 0

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 7 538 140 3 481 000 3 299 000
Paragraf 6050 

91
Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017 
D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą 
WSSE INVESTPARK

IZP 2012 3 330 000 2 331 000 999 000

27 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych IZP 2012/2017 858 140 100 000
9 Przebudowa dróg – projekty IZP 2012 50 000 50 000

Paragraf 6057

5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności 
gospodarczej - etap II IZP 2012 2 300 000 0 2 300 000

Paragraf 6059

5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności 
gospodarczej - etap II IZP 2012 1 000 000 1 000 000

II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000 100 000 100 000
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 200 000 100 000 100 000
Paragraf 6050

88 Budowa placu zabaw przy SP 10 z Oddziałami Sportowymi IZP 2012 200 000 100 000 100 000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
 ŚRODOWISKA 1 000 000 300 000 700 000

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 000 300 000 700 000
Paragraf 6057

72 Rewitalizacja parku miejskiego IZP 2012 700 000 0 700 000
Paragraf 6059

72 Rewitalizacja parku miejskiego IZP 2012 300 000 300 000
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 1 250 000 450 000 800 000
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1 150 000 350 000 800 000
Paragraf 6050

23 Budowa hali sportowej IZP 2012 50 000 50 000
29 Zagospodarowanie Łysej Góry IZP 2012 50 000 50 000

99 Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Gimnazjum 
Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie IZP 2012 1 000 000 200 000 800 000

26 Modernizacja  Pływalni AQUARIUS IZP 2012 50 000 50 000
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000
Paragraf 6050

68 Zagospodarowanie OWW Sudety IZP 2012 50 000 50 000
24 Zagospodarowanie Góry Parkowej IZP 2012 50 000 50 000

III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140 000 140 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 000 140 000
Paragraf 6060

54 Wykup gruntu GN 2012 140 000 140 000
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000 20 000
Rozdział 71035 - Cmentarze 20 000 20 000
Paragraf 6050

50 Rozbudowa cmentarza komunalnego IZP 2012 20 000 20 000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 2 100 000 670 000 1 430 000

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 650 000 520 000 130 000
Paragraf 6050

48 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie 
ulicy Grunwaldzkiej IZP 2012 650 000 520 000 130 000

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1 450 000 150 000 1 300 000
Paragraf 6057

28 Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie IZP 2012 1 300 000 0 1 300 000
Paragraf 6059

28 Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie IZP 2012 150 000 150 000
IV ROZWÓJ OPROGARMOWANIA I INFORMATYKI

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 20 000
Rozdział 75023 - Urzędy miast 20 000 20 000
Paragraf 6060

39 Zakup sprzętu i programów komputerowych INF 2012 20 000 20 000
V OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 000 50 000
Rozdział 75023 – Urzędy miast 50 000 50 000
Paragraf 6050

77 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, 
zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1 IZP 2012 50 000 50 000

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000 000 150 000 850 000
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 1 000 000 150 000 850 000
Paragraf 6057

6 Szkoła Leśna w Bielawie IZP 2012 850 000 0 850 000
Paragraf 6059

6 Szkoła Leśna w Bielawie IZP 2012 150 000 150 000
VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 20 000 20 000
Rozdział 75495 - Pozostała działalność 20 000 20 000
Paragraf 6050

56 Monitorowanie miasta IZP 2012 20 000 20 000
VIII NAKŁADY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4 000 000 4 000 000
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 4 000 000 4 000 000
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp.  
z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn.: 
„Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości”.

SP 2012 4 000 000 4 000 000

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 2 088 027 2 088 027
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 088 027 2 088 027
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja 
w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno -ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego 

IT 2012/2013 5 505 285 2 088 027

RAZEM 24 217 015 11 501 000 7 179 000

W dniach 14-15 grudnia w 
Katowicach odbył się finał Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego 
„PRL państwem stanu wyjątkowe-
go”, zorganizowanego przez Sek-
cję Krajową Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” i Śląskiego Ku-
ratora Oświaty. Tegoroczny konkurs 
poprzedzony był eliminacjami woje-
wódzkimi przeprowadzonymi w ca-
łym kraju 25 października. 

Wśród 18 licealistów i 16 gim-
nazjalistów biorących udział w finale 
znalazł się, jako jedyny reprezentant 
z Dolnego Śląska, zwycięzca etapu 
wojewódzkiego Marcin Sepełow-
ski - uczeń Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie. Ostatecz-
nie Marcin został sklasyfikowany na 
4 miejscu. 

W pierwszym dniu uczestni-
cy zmagali się ze szczegółowym 
testem, który dotyczył m. in.  ana-
lizy karykatur politycznych, działa-
czy Solidarności, polityki władz ko-
munistycznych w latach 80-tych. 
Następnie finaliści konkursu wraz z 
opiekunami zwiedzili izbę pamięci 
przy KWK „Wujek”, gdzie 16 grudnia 
1981 roku ZOMO dokonało brutalnej 
pacyfikacji, powodując śmierć 9 gór-
ników. Uczestnicy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem ofiar i udali się na obiad. 

Po powrocie do siedziby Ślą-
sko-Dąbrowskiej „Solidarności” fi-
naliści odpowiadali przed komisją, 
w której skład weszli: profesor UŚ dr 

hab. Zygmunt Woźniczka, historyk 
katowickiego IPN-u Tomasz Gonet, 
a także przedstawicielki kuratorium 
Barbara Freier-Pniok i Katarzy-
na Chabior-Mundała. W tej części 
ocenie podlegała prezentacja multi-
medialna oraz odpowiedź ustna. 

Dzień później w pięknej histo-
rycznej sali Sejmu Śląskiego od-
było się uroczyste podsumowanie 
konkursu, w którym wzięli udział 
wojewoda śląski p. Zygmunt Łu-
kaszczyk, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” p. Piotr Duda, Ślą-
ski Kurator Oświaty p. Stanisław 
Faber, działacz opozycji demokra-
tycznej p. Andrzej Rozpłochowski 
i przewodniczący Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” p. Ryszard Proksa. „

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych wygrała Michalina Wo-
jacka z Cieszyna, która w nagrodę 
pojedzie do Brukseli na zaproszenie 
przewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego profesora Jerzego Buz-
ka. Drugie miejsce wraz z tabletem 
przypadło Karolinie Gajowiec z Ol-
kusza, a trzecie Kamilowi Górze z 
Łęczycy. 

Finał ogólnopolskiego konkur-
su historycznego „PRL państwem 
stanu wyjątkowego” był doskonałą 
okazją do kontaktu z najnowszą hi-
storią naszego kraju a jednocześnie 
przypomniał 30 rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce.

Sukces bielawskiego licealisty!
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W ramach wspierania rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
na scenie teatralnej Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami  Sporto-
wymi w Bielawie odbyły się premiery 
dwóch przedstawień: „Zaczarowana 
różdżka” -  koła teatralnego „Paja-
cyk” p. Wioletty Turzańskiej i „Gdzie 

Jesienne premiery w szkolnym teatrze

mieszka jesień” -  koła teatralnego 
„Skrzaty” p. Agnieszki Adamczyk. 

Mali aktorzy pod czujnym 
okiem swoich pań przygotowa-
li bogatą, jesienną scenografię, a 
w dobraniu odpowiednich strojów 
pomogli im nauczyciele i rodzice. 
Na szkolnej scenie uczniowie klas 

pierwszych odważnie prezentowa-
li swoje umiejętności sceniczne. 
Pierwszymi widzami byli koledzy i 
koleżanki z klas I-III. Ich reakcja, en-
tuzjazm i głośne brawa na pewno 
pozwoliły na poczucie ogromnej sa-
tysfakcji z wykonanej pracy. Obydwa 
przedstawienia wyróżniały przepięk-
ne stroje, barwne maski zwierzęce i 
liczne jesienne rekwizyty. Wspaniale 
prezentowała się wśród różnobarw-
nych jesiennych drzew, grzybów i 
zeschłych listków  Pani Jesień. Po-
jawiło się też wiele leśnych zwie-
rząt: wiewiórki, lis, wilk, sowa, niedź-
wiedź, jeż, zając, borsuk.... 

Dzięki tym przedstawieniom 
dzieci mogły przypomnieć sobie, 
z jakimi darami przychodzi do nas 
Pani Jesień oraz to, że jesień to 
czas na przygotowanie się do zimy 
zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Teatrzyki wystąpiły jeszcze 
dwukrotnie, prezentując swoje 
przedstawienia przedszkolakom 
z Przedszkola Publicznego nr3 
„Bajka” oraz rodzicom podczas 
zebrań klasowych.

Gratulujemy „aktorom” odwa-
gi i umiejętności scenicznych!

Wioletta Turzańska
Agnieszka Adamczyk

2 grudnia szkolny teatrzyk Dzie-
ci Serca oraz członkowie koła kraso-
mówczego  zaprezentowali się w mo-
nodramach. Jako pierwsza wystąpiła 
Zuzanna Mika w monologu „Florka”. 
Florka to bardzo zabawna ryjówka, 
która czasami nudzi się. To dlatego, 
że nie ma koleżanek. Ala Marchew-
ka wcieliła się w rolę dziewczynki, 
która ma bardzo bogatą wyobraźnię, 
która potrafi bawić się, rozmawiać ze 
swoimi butami. W trudnym, ale bar-
dzo ciekawym monodramie zapre-
zentowała się Weronika Woźna. 
Weronika pokazała, jak wspaniałą 
radość może sprawiać zabawa w te-
atr. Stary garnek, łyżki, pogrzebacz, 
skrawki materiału, drabina, miska 
mogą mieć magiczną siłę, mogą wie-
le znaczyć, a muzyka może brzmieć, 
mimo że nikt jej grać nie będzie. San-
dra Nikoniuk podjęła szczególne 
wyzwanie - wystąpiła w roli chłopca. 
Była Jackiem, który pewnego razu 
dostrzega u siebie pierwsze objawy 
zakochania, w sposób zabawny opo-
wiada o tej pierwszej szkolnej miłości 
i o innych szkolnych sprawach. Mar-
tyna Abram udowodniła, że ma nie-
przeciętne zdolności aktorskie oraz 

mnóstwo energii. W monodramie jej 
partnerem było lustro. Dziewczynka 
obserwowała w nim siebie, przema-
wiała do niego jakby do swojej mamy. 
Myślą przewodnią spektaklu Martyn-
ki było przekonanie widza, że „jak się 
kogoś kocha, to jest to bardzo ważna 
rzecz”. 

Kiedyś występowała na wiel-
kiej scenie. Śpiewała, mówiła, tań-
czyła w blasku lamp. Czuła się wte-
dy kochana, potrzebna i piękna. 
Dziś zapomniano o niej, czuje się 
jak „niepotrzebne coś”. Historię sa-
motności, smutku, bezradności, tę-
sknoty kogoś lub czegoś, co prze-
stało nam być potrzebne, co nagle 
nie ma już dla nas znaczenia przed-
stawiła Julia Pastuszka, która stwo-
rzyła wspaniałą kreację porzuconej 
na strychu marionetki.

Jak powiedziała prowadząca 
Szkolny Festiwal Teatru Jednego 
Aktora Ania Sobczyńska: „Teatr to 
jest naprawdę coś wspaniałego. To 
tak, jakby przejść przez lustro Alicji 
w Krainie Czarów i… nagle wokół 
wszystko się zmienia”. 

     J. M. Jonas
     zdjęcia: M.Tyrcha

„Ta drabina to schody do nieba, 
a ta miska pod schodami to księżyc. 
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 
a z garnków są hełmy rycerzy. 
Ale kto w te czary nie uwierzy? 
To jest teatr. 
A teatr jest po to, 
żeby wszystko było inne niż dotąd. 
Żeby iść do domu w zamyśleniu, 
w zachwycie. 
I już zawsze w misce księżyc widzieć…”
                                                         Joanna Kulmowa: „Po co jest teatr”

SZKOLNY FESTIWAL TEATRU JEDNEGO AKTORA

Uczennice Szkoły Podstawowej Nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi laureatkami

 VI Powiatowego Konkursu Dziecięcych 
i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich 

„Monolog 2011”

1 grudnia odbył się VI Powiatowy Konkurs 
Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich 
„Monolog 2011”, którego organizatorami były Spół-

dzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie oraz Sto-
warzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna.

W kategorii wiekowej 7- 12 lat zaprezentowało się 21 uczestników. 
Jury przyznało 3 nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Tego dnia triumfo-
wały nasze uczennice. Zdobyły one kolejno: I miejsce- Julia Pastuszka, III 
miejsce- Martyna Abram, wyróżnienie- Amelia Szczepaniak, wyróżnie-
nie- Zuzanna Mika.

Opiekunem artystycznym dziewcząt jest J. M. Jonas.

W mijającym roku Hufiec Zie-
mi Dzierżoniowskiej ZHP realizował 
20 różnych projektów dofinansowy-
wanych przez samorządy Bielawy, 
Dzierżoniowa i Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Wszechstronność dzia-
łań harcerzy obrazują nazwy reali-
zowanych zadań np. „W górach jest 
wszystko co kocham”, VI Powiato-
wa Impreza na Orientację, „Każda 
Używka to Fałszywka”, „Szwecja 
2011”, Europejski Rok Wolontariatu 
w Powiecie Dzierżoniowskim, „Po-
znaj Harcerstwo-Poznaj Skauting”, 
Ferie na sportowo, Zimak w Srebr-
nej Górze czy XIX Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Jednak projektem, który od-
mienił oblicze Hufca stała się Har-
cerska Izba Pamięci. Pomysł zro-
dził się po sukcesie ubiegłorocznej 
Wystawy na Stulecie Harcerstwa, 
którą przygotowała w Izbie Regio-
nalnej podharcmistrzyni Karolina 
„Kaja” Szostak. 23 grudnia 2010 
roku gościnne progi Izby Regional-
nej odwiedziło niemal 200 dawnych 
i współczesnych harcerzy, którzy 
chcieli zobaczyć 65 letni dorobek 
harcerstwa na Ziemi Dzierżoniow-
skiej. Wcześniej wielu z obecnych 
i nieobecnych ofiarowało swoje pa-
miątki na tę wystawę. 

Ponieważ część z tych pamią-
tek została nam darowana, posta-
nowiliśmy utworzyć w Harcerskim 
Centrum Młodzieżowym przy ul. 
Pocztowej 1 stałą Harcerską Izbę 
Pamięci. Projekt doskonale wpi-
sał się w misję Hufca (Wychowanie 
przez przykład) oraz w nową stra-

tegię rozwoju pt. „W drodze do Sie-
demdziesięciolecia”. 

Dzięki wsparciu Powiatu 
Dzierżoniowskiego, Bielawy i Gminy 
Dzierżoniów oraz Aresztu Śledcze-
go w Dzierżoniowie ruszył remont. 
W jego wyniku przy ul. Pocztowej 1 
powstała nowa harcówka, a głów-
ne pomieszczenie Hufca wypełniło  
się nowymi regałami z pamiątkami. 
Na ścianach zawisły zdjęcia doku-
mentujące najważniejsze harcerskie 
działania, wiele harcerskich poko-
leń, historycznych liderów naszego 
ruchu na Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Pierwsze okazanie Izby odby-
ło się w rok po wystawie, 23.12.2011 
r. podczas Wigilijnego Spotkania 
Kadry Hufca. Uczestnicy Spotka-
nia przynieśli nowe eksponaty do 

Harcerska Izba Pamięci 

HIP. Projekt będzie się rozwijał w 
przyszłym roku. Swoje wsparcie za-
powiedziały już Dzierżoniów i Pie-
szyce. Liczymy także na pozostałe 
gminy oraz Radę Przyjaciół Harcer-
stwa Ziemi Dzierżoniowskiej. Ach, 
gdyby nasze pomieszczenia były 
większe... :-) 

Wszystkich, którzy już teraz 
chcieliby zobaczyć pierwsze efekty 
naszej pracy zapraszamy do Hufca 
codziennie od 10.00 do 16.00. War-
to odnaleźć się na zdjęciach, przy-
pomnieć sobie czasy harcowania, 
zobaczyć proporce, koszulki, kroniki 
i sztandary. A także przynieść coś z 
czasów swojej harcerskiej przygody! 

Czuwaj! 
pwd. Dominika Szafrańska 
z-czyni Komendantki Hufca 

6 grudnia do Niepublicznego 
Żłobka Akademia Maluszka i Przed-
szkola Językowego Europejska Aka-
demia Dziecka przybył niecierpliwie 
wyczekiwany przez wszystkie dzie-
ci - gość, Święty Mikołaj w towarzy-
stwie urodziwych Śnieżynek. Dzie-
ci były bardzo grzeczne, przywitały 
Świętego Mikołaja gromkimi brawa-
mi. Pięknie recytowały przygotowa-
ne wiersze, czym były bardzo pod-
ekscytowane. Wreszcie Święty 
Mikołaj rozsiadł się na swoim tronie 

Święty Mikołaj w gościnie u przedszkolaków i nie tylko
i wraz ze Śnieżynkami obdarował 
prezentami wszystkie dzieci. 

Atmosfera była bardzo uroczy-
sta, dzieci bardzo przejęte i rozba-
wione. Otrzymane prezenty sprawi-
ły im dużą radość i dlatego już dziś 
zaprosiły Świętego Mikołaja na przy-
szły rok. Energia Świętego Mikołaja 
i Śnieżynek była niespożyta, więc 
po drodze odwiedzili również pra-
cowników I Oddziału Banku Zachod-
niego WBK w Bielawie obdarowując 
wszystkich uśmiechem i słodyczami.

Mikołaj nie zapomniał również 
o uczniach Niepublicznego Gimna-
zjum z Oddziałami Przysposabia-
jącymi do Pracy i Szkoły Wieloza-
wodowej w Bielawie przynosząc im 
wielki worek słodyczy, obdarowując  
wszystkich tych, którzy na to zasłu-
żyli dobrym zachowaniem, nic więc 
dziwnego, że słodycze otrzymali 
wszyscy uczniowie szkoły. 

Niespodzianką przygotowaną 
przez Świętego Mikołaja była pro-
jekcja filmu fabularnego „Biała Ma-
sajka” zrealizowanego na podstawie 
autobiograficznej powieści Corinne 
Hoffman. Film przedstawia histo-
rię niezwykłej miłości dwojga ludzi 
z różnych kręgów kulturowych na 
tle afrykańskiej scenerii. Zderzenie 
dwóch całkowicie odrębnych kultur, 
zwyczaje i wierzenia Masajów, to 
niektóre z licznych interesujących 
wątków, które niewątpliwie posze-
rzyły zakres wiedzy uczniów i przy-
niosły edukacyjne korzyści.

Dzień ten pokazał wszystkim, 
że można znakomicie łączyć przy-
jemne z pożytecznym.

23 grudnia kadra Hufca Ziemi 
Dzierżoniowskiej spotkała się na tra-
dycyjnym opłatku w nowo utworzonej 
Harcerskiej Izbie Pamięci. Przy sto-
łach, wokół Betlejemskiego Światła 
Pokoju zasiadło ponad 30 osób. W 
słowach powitania komendantka Huf-
ca hm. Krystyna Waś podziękowała 
za rok intensywnej pracy oraz prze-
kazała jako eksponat do Izby sznur 
byłego Komendanta Hufca harcmi-
strza Radosława Turzańskiego. 

Rozpoczęło się składanie ży-
czeń i dzielenie się opłatkiem. Kiedy 
radosny gwar ucichł, na stół wniesio-
no potrawy Wigilijne przygotowane 
przez drużyny. Specjalna Komisja 
złożona z Największych Łasuchów: 
hm. Sławomira Parzonki, phm. Sła-
womira Dudzińskiego i skarbnika 
Jarosława Rudnickiego przyznała 3 
równorzędne nagrody za NAJPO-
TRAWĘ. Wyjazd na lodowisko zdo-
były 8 HDCzB „Bugaje” za pierożki 
z kapustą, 12 DH „Kosodrzewy” za 

kluski z makiem i 13 DH „Brzozy” za 
paszteciki. Uznaniem cieszyły się 
też barszcz z uszkami 42 DW „Grot” 
oraz ciasteczka druhny Michaliny 
Wotas i bigos.

Do konkursu na NAJBOMB-
KĘ powołano komisję w składzie 
Tomasz „Cipciak” Jaumien, phm. 
Krzysztof „tata bliźników” Bąk i druh-
na Ola Leśniewska. Główną nagrodę 
(bilety na Wielkoorkiestrowy Wieczór 
Kabaretowy (http://www.facebook.
com/events/217876358288415/) 
zdobył druh Wojciech Stalica z 32 
DH „T.O.M.C.I.A.”. Komisja przy-
znała też wyróżnienie harcmistrzowi 
Sławomirowi Parzonce.

Głód rozmów z dawno niewi-
dzianymi przyjaciółmi łagodziły nie-
co suto zastawione stoły i nikomu 
nie chciało się wychodzić  :-) 

Na szczęście będzie jeszcze 
okazja spotykać się między Święta-
mi a Sylwestrem!

www.dzierzoniow.zhp.pl

Wigilijne spotkanie kadry Hufca
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Czas świąteczny to magicz-
ny moment życia, kiedy świat spo-
walnia, łagodnieje, cichną spory i 
wszystkich jednoczy ta sama Spra-
wa. Często czekamy z niecierpli-
wością na te chwile przy wigilijnym 
stole. Dlatego 16 grudnia, podczas 
spotkania wigilijnego uczestników i 
kadry Środowiskowego Hufca Pra-
cy w Dzierżoniowie, nastąpiło roz-
strzygnięcie II edycji Konkursu na 
„Bombkę z motywem świątecz-
nym” organizowanego przez ZS 
CRR w Bielawie oraz koło artystycz-
ne prowadzone przez wychowawcę 
Magdalenę Kisiel. Najbardziej do-
stojny moment również na to, aby 
młodzież mogła swoje wytwory po-
dziwiać. Spotkanie wigilijne zosta-
ło otwarte bajką z przesłaniem dla 
wszystkich gości. Opowiedziana 
przez wychowawców wprowadzi-
ła wszystkich w chwile zadumy. Na-
stępnie nastąpiło oficjalne otwarcie 
wigilii i przedstawienie zaproszonych 

Konkurs na „Bombkę” w ŚHP Dzierżoniów rozstrzygnięty!

gości. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: dyrektor Cechu RRiMP w Biela-
wie   p. Katarzyna Wierzbicka, dy-
rektor ZS CRR w, Bielawie p. Maria 
Tomsia, dyrektor ZS nr 2 w Dzierżo-
niowie p. Andrzej Myślicki, szefowa 
Dzierżoniowskiego Centrum Wolon-
tariatu  p. Anna, Sylwestrzak oraz 
doradca zawodowy z MCKu w Dzier-
żoniowie p. Joanna Kosowska. 
Właśnie ta szacowna piątka zasiadła 
w jury i wybierała bombki z motywem 
świątecznym.  W tym roku w konkur-
sie pojawiła się nowa kategoria, a 
mianowicie - możliwość wystawienia 
indywidualnej „Bombki z motywem 
świątecznym”. ŚHP Dzierżoniów 
ufundował nagrody    dla zwycięskich 
bombek w kategorii bombka klaso-
wa, natomiast Cech RRiMP w Biela-
wie jako współorganizator konkursu 
nagrody dla indywidualnych bombek. 

Zwycięskimi bombkami w ka-
tegorii grupowej mogą poszczycić 
się: I miejsce -  I bz – wychowaw-

ca Justyna Sulikowska (ZS nr w 
Dzierżoniowie), II miejsce – II cech – 
wychowawca Magdalena Kisiel (ZS 
CRRiMP w Bielawie), III miejsce – I 
cech – wychowawca Dorota Sikor-
ska (ZS CRRiMP w Bielawie).

W kategorii indywidualnej naj-
lepsi okazali się: I miejsce - Karoli-
na Kosiór - II cech (ZS CRRiMP w 
Bielawie), wychowawca Magdalena 
Kisiel, II miejsce - Sebastian Szy-
mański - II bz (ZS nr 2 w Dzierżonio-
wie), wychowawca Dorota Sikorska, 
III miejsce – Kamila Kucharek – I bz 
(ZS nr 2 w Dzierżoniowie) - wycho-
wawca Justyna Sulikowska.   

Bombki zostały przekazane 
Cechowi RRiMP w Bielawie na Jar-
mark Świąteczny organizowany na 
bielawskim rynku.

Kiedy emocje związane z wer-
dyktem jury wygasły, wszyscy ko-
lędowaliśmy przy wspólnym sto-
le. Podpieraliśmy się karaoke oraz 
specjalnie wykonanymi na tę oka-
zję śpiewniczkami, aby nikt nie mógł 
mieć wymówki, że nie zna słów ko-
lęd. Zadaniem kadry ŚHP jest kul-
tywowanie tradycji związanych z 
tradycjami bożonarodzeniowymi, 
zachęcanie do wspólnie spędzane-
go czasu w rodzinnym gronie i prze-
myślenie dotychczasowego życia. 
Chyba w lepszy sposób nie mogli-
śmy tego przekazywać, jak wspól-
nym byciem razem, dobrym słowem 
i wdzięcznością. My sami bądźmy 
przykładem,  a z pewnością to kie-
dyś zaowocuje. Każdy uczestnik 
opuścił wigilię z pamiątkową cho-
ineczką, specjalnie wykonaną na tę 
okazję i „małym słodkim co nie co” .

I czekamy do następnego 
roku…na kolejne spotkanie wigilijne.

Magdalena Kisiel
Wychowawca ŚHP w  Dzierżoniowie

Zofia Besz-
czyńska - Jajko księ-
życa

„Jajko księży-
ca” to bardzo intry-
gująca i zaskakująca 
powieść. Główną bo-
haterką jest Anabella, 
blondynka o bladej 
karnacji, która lubi 
nosić dżinsy, czarną 

podkoszulkę i  czerwone tenisówki. Wła-
śnie, czerwone tenisówki - to te buty są 
jakby częścią łączącą wszystkie rozdzia-
ły (oczywiście oprócz głównej postaci). 
Wydawałoby się, że to zwykła nastolatka 
jakich wiele. Pewnego dnia wszystko się 
zmienia. Do domu naprzeciw wprowa-
dza się nieznajomy. I wtedy zaczyna się 
najdziwaczniejsza przygoda dziewczy-
ny. Dwunastolatka przypadkowo trafia 
do świata, który łączy łagodną, magicz-
ną i czarodziejską baśń i mrożący krew 
w żyłach, przerażający horror. Dziwne i 
przerażające postacie, które spotyka na 
drodze ujawniają jej największe lęki i pra-
gnienia. Uderzają one w świadomość 
dziewczynki i ukazują jej całą prawdę o 
sobie. Opowieść to podróż dziewczynki, 
która często czuje się samotna. Anabella 
sama nie wie, czy to co się z nią dzie-
je to sen czy jawa. Pokonuje różne prze-
ciwności. To bardzo dobrze napisana 
książka i na pewno spodoba się niejed-
nemu dziecku. Książka została napisa-
na prostym, ale interesującym językiem. 
Intrygująca jest też grafika, która zachę-
ca do przeczytania a kolejnym plusem, 
zwłaszcza dla młodych ludzi jest niewiel-
ka ilość stron. Powieść „Jajko księżyca” 
to idealna pozycja na długi wieczór, któ-
rej na długo nie zapomnimy. Polecamy 
ją tym, którzy mają bogatą wyobraźnię i 
mają ochotę przeczytać coś „lekkiego”. 
W konkursie „Książka Roku 2011” - or-
ganizowanym przez Polską Sekcję IBBY 
- powieść „Jajko księżyca” Zofii Besz-
czyńskiej otrzymała nagrodę literacką, w 
kategorii książka dla młodzieży.

Ann Aguirre - Enklawa
Jeden z najgło-

śniejszych tytułów dla 
młodzieży 2011 roku. 
Czytał ktoś z Was „Me-
tro 2033” i „Metro 2034” 
Dmitrija Glukhovsky’e-
go? To znajdzie tu po-
dobne klimaty, ludzie 
żyjący po katastrofie w 

tunelach pod ziemią. „Enklawa” to thril-
ler, który rozpalił wyobraźnię czytelników 
mrożącą krew wizją przyszłości i miło-
ścią dwojga młodych bohaterów, którzy 
w świecie zniszczonym tajemniczą ka-
tastrofą mogą liczyć tylko na siebie, na 
swój instynkt, rodzące się uczucie i mgli-
ste wspomnienia cywilizacji sprzed za-
głady. Po apokalipsie nieliczni ludzie, 
którzy przeżyli, zeszli do podziemi peł-
nych tuneli, tworząc enklawy. A pośród 
nich, w niebezpiecznym mroku czaili się 
Dzicy - potwory żądne ludzkiego mięsa, 
które nie miały litości. W świecie Karo, 
enklawie głęboko pod ziemią, prawo do 
imienia zyskujesz, jeśli zdołasz przeżyć 
piętnaście lat. Od tej pory jesteś Łow-
cą, Robotnikiem lub Reproduktorem. 
Karo zawsze chciała być Łowcą. Ra-
zem z tajemniczym chłopakiem o imie-
niu Cień mogą paść ofiarą czających 
się w tunelach potworów. Te bezmyślne 
krwiożercze bestie zmieniły się w zorga-
nizowanych, inteligentnych myśliwych.  
Starszyzna (zawrotny starczy wiek to za-
ledwie dwadzieścia kilka lat) nie zamie-
rza tego rozgłaszać. Karo i Cień chcą 
ostrzec mieszkańców enklawy, więc. 
zostają z niej wygnani. Nie mają dokąd 
pójść. W tonących w ciemności, spowi-
tych dymem tunelach czeka ich śmierć. 
Pozostaje tylko droga na Powierzchnię - 
skąd jeszcze nikt nie wrócił. „Enklawa”, to 
lektura krótka, ale to nie ujmuje jej akcji 
i fabuły. Zapaleni mole książek młodzie-
żowych docenią dzieło Ann Aguirre i po-
zwolą wciągnąć się w labirynt tuneli, bez 
światła, z każdej strony otoczony żądny-
mi ludzkiego mięsa Dzikimi...

Grzegorz Kasdepke, Anna Oni-
chimowska - Gdybym był dziewczynką. 
Gdybym była chłopcem

„Gdybym był 
dziewczynką. Gdy-
bym była chłop-
cem” to książka 
„podwójna” - jeden 
temat, dwóch przy-
glądających się 
mu autorów. Grze-
gorz Kasdepke wy-

obraża sobie, co byłoby gdyby urodził 
się dziewczyną i jak wyglądałoby jego 
„wczesnoszkolne” dzieciństwo, a Anna 
Onichimowska - o tym, jak wyglądają 
„obowiązki” w przypadku bycia chłop-
cem. Kasdepke lekko, dowcipnie i ciepło 
opowiada o byciu dziewczynką, z punk-
tu widzenia chłopca.  Autor” Gdybym był 

dziewczynką” wyłapuje dużo subtelności 
i odważniej porusza się po tematach, któ-
rych większość autorów obawia się poru-
szać. Jest i o sikaniu, problemach dziew-
czyn w brudnych szkolnych toaletach i o 
ciekawości, „jak to tam u dziewczynki wy-
gląda”. Kasdepke w roli matki,  nauczył-
by córkę pływać i grać w piłkę, kupował-
by jej sukienki, ale i dżinsy. W „Gdybym 
była chłopcem” Anna Onichimowska 
podkreśla trudy i stereotypy ciążące na 
chłopcach. Chłopiec MUSI być: odważny, 
dzielny i twardy. Nie może bać się pają-
ków i dentysty, brzydzić robaków  i tra-
cić zimniej krwi. Autorka „Gdybym była 
chłopcem” przyznaje, że bycie chłopcem 
to duże wyzwanie. Kimkolwiek jesteś - 
chłopcem czy dziewczynką - sprawdź, 
co by było, gdyby. Sprawczynią ilustracji 
i oprawy graficznej jest Ola Cieślak, któ-
ra przekazuje w swoich ilustracjach dużą 
dawkę humoru i dowcip wprost ze „szkol-
nych pamiętników”.

Nowe przygody Bolka i Lolka
Raczej nikomu nie 

trzeba wyjaśniać ani roz-
szyfrowywać tych dwóch 
imion: Bolek i Lolek. Bolek 
i Lolek to już ikona polskiej 
kultury, i tej masowej i tej 
dziecięcej. „Nowe Przy-
gody Bolka i Lolka” są na-
prawdę „nowe”, ponieważ 
wraz z przygodami bohaterów pokazują 
rzeczywistość jaka panuje wokół nas. Bo-
lek i Lolek lubią się dobrze bawić, ale cią-
gle wpadają w tarapaty. Internetowy kole-
ga okazuje się hrabią Drakulą, w pobliskim 
domu pojawiają się duchy, a gra kompute-
rowa zamienia się w pułapkę. Na szczęście 
bracia mają mnóstwo pomysłów i (prawie) 
niczego się nie boją. To bajki dla każdego 
dziecka - tu i teraz. Dzieci mogą się utożsa-
miać z bohaterami i polubić ich. Na pewno 
nie zanudzą się czytając! W zbiorze znaj-
dują się opowiadania autorów: Wojciecha 
Bonowicza, Grzegorza Gortata, Ewy Kar-
wan - Jastrzębskiej, Joanny Olech, Anny 
Onichimowskiej, Michała Rusinka, Wojcie-
cha Widłaka oraz Macieja Wojtyszki. Mnó-
stwo czytania i kolorowe bajkowe ilustra-
cje. Książeczka pisana dużym drukiem, 
co dodatkowo zachęca młodych czytelni-
ków. Małych fanów Bolka i Lolka oraz ich 
rodziców zapraszamy na ciekawe przygo-
dy dwóch niesfornych braci. Bajka wszech 
czasów odkryta na nowo. To kolejna książ-
ka w serii, w której poznaliśmy już Mikołaj-
ka i Jaśki. 

Książki do wypożyczenia w dziale 
dziecięco-młodzieżowym Filii nr 2 MBP 
przy ul. Piastowskiej 1

Jaskółki z bibliotecznej półki

13 grudnia, w dziale dziecię-
co-młodzieżowym Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyło się w 
ciepłej atmosferze spotkanie pod ty-
tułem „Przystanek: zima” z ucznia-
mi kl. IV-V ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Biela-
wie i ich opiekunkami Dorotą Wan-
szewicz i Justyną Pawłowską. 

Aura za oknem przypomina 
nam, że niedługo rozpocznie się 
zima. Mały niedźwiadek z opowiada-
nia „Gwieździsta zima” czuje niezna-
ny zapach unoszący się w powie-
trzu. Niedźwiedzi tata wyjaśnia, że to 
zapach śniegu. „Zima jest mroźna! - 
wyjaśnia niedźwiedzi tata. - Najpierw 
nadchodzą wichury, które przynoszą 
lodowate powietrze i zmiatają ostat-
nie liście z drzew. Potem z nieba 
padają małe, białe gwiazdki - to są 
płatki śniegu. Lśnią i tańczą w po-
wietrzu, spadają na ziemię i przy-
krywają ją białą kołdrą.” Dzieci miały 
za zadanie, na podstawie obrazków, 
wyszukać płatki śniegu, opisać jak 
wygląda bałwanek i przedstawić kil-
ka skojarzeń związanych z zimową 
porą roku. Czarny karton posłużył 
uczestnikom spotkania do stworze-
nia własnej zimy i padającego śnie-
gu. Wyszło świetnie! 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
przyszykowała przysłowia na temat 
„Zobacz jaką pogodę na przyszły 
rok przepowiada nam grudzień”. Oto 
kilka dat: 8 grudnia - Jeśli w grud-
niu często dmucha, to w marcu i 
kwietniu plucha; 13 grudnia - Świę-
ta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń 
przynosi; 22 grudnia - Gdy łagodna 
jesień trzyma, będzie krótka, ostra 
zima; 31 grudnia - Na święty Syl-
wester mroźno, zapowiedź na zimę 
mroźną. Podczas spotkania recyto-

waliśmy wiersze o zimie Marii Ko-
nopnickiej i Władysława Bełzy. Dzie-
ci uważnie wsłuchiwały się w ich 
treść. Dowiedziały się, że mróz two-
rzy „dziwne” kwiatki na oknach, zima 
„mroźnym śniegiem w oczy prószy” i 
„nasza zima białą chustą się odziała. 
Idzie, idzie do nas w gości w srebr-
nych blaskach cała!”. Nauczycielki, 
Dorota Wanszewicz i Justyna Paw-
łowska, czynnie brały udział w zaję-
ciach. Przypomniały zasady zacho-
wania się podczas zabaw na śniegu 
(np. lodowisko, śnieżki, sanki). 

Mamy nadzieję, że w dziale 
dziecięco-młodzieżowym Filii nr 2 
MBP przy ul. Piastowskiej 1, pod-
czas wszystkich spotkań w ramach 
cyklu „Biblioteczne bajanie” gru-
pa dzieci z SOSW w Bielawie mia-
ła poczucie akceptacji, ciepła i bez-
pieczeństwa. Uczniowie poznali, że 
książki są źródłem wielu historyjek 
pełnych emocji, ale również zachę-
cają do marzeń. Bibliotekarka Jolan-
ta Pawlak dziękowała za wspólne 
chwile i podarowała dzieciom rozkła-
dane książeczki, świecące breloczki 
i bombonierkę. Goście z SOSW zo-
stawili w bibliotece prace plastycz-
ne o smerfach, legendarnych pier-
nikach, wesołych duszkach. oraz 
własnoręcznie wykonaną i wręczo-
ną przez Oskara iskrzącą się kartę 
świąteczną. Życzymy dużo radości 
Kasi, Oskarowi, Pawłowi, Sławkowi, 
Sylwkowi, Tomkowi oraz nauczyciel-
kom Dorocie Wanszewicz, Justynie 
Pawłowskiej i Agnieszce Brylińskiej. 
Na ręce dyrekcji Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego skła-
damy podziękowania za współpra-
cę z naszą instytucją. Fantastyczna 
podróż po literackim świecie niech 
trwa. Ale to wspaniałe uczucie!  

Przystanek: ZIMA

29 grudnia odbyło się ostatnie w 
2011 roku spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Tym razem rozmawiałyśmy o 
naszych południowych sąsiadach widzia-
nych oczami znanego dziennikarza, pisa-
rza i reportażysty, Mariusza Szczygła. 

W  „Gottland” i „Zróbmy sobie 
raj” Mariusz Szczygieł niezwykle cieka-
wie przybliża czytelnikowi czeską men-
talność. Autor w swoich reportażach 
nie pisze o statystycznym Czechu. Po-
przez oryginalne i wyjątkowe przykłady 
pokazuje sposób bycia swoich boha-
terów, którymi są  m.in. malarze, rzeź-
biarze, pisarze, fotograf. Klubowiczów 
najbardziej poruszyły kwestie religijne. 
Jeżeli przypomnimy sobie historię Cze-
chów, to nie dziwi fakt, że większość 
społeczeństwa deklaruje ateizm. Jed-
nak najbardziej szokujące jest ich po-
dejście do śmierci. 

Obraz Czechów przedstawio-
ny przez Szczygła porównywałyśmy 
z własnymi doświadczeniami z po-
dróży i z ostatnimi doniesieniami me-

Miejska Biblioteka Publiczna

CZESI WEDŁUG  SZCZYGŁA…
diów po śmierci Vaclava Havla. I jacy 
są ci Czesi? Cóż, na pewno to bardzo 
dumny i interesujący naród. Zastana-
wiałyśmy się również, jak Czesi po-
strzegają nas, Polaków, i naszą, nie 
zawsze łatwą, wspólną historię, lecz 
to już temat na kolejną dyskusję.

Wszystkim czytelnikom gorąco 
polecamy książki Mariusza Szczy-
gła. Warto przekonać się, że Czesi 
to nie tylko knedle, Krecik, Helena 
Vondraċkova i zabytkowa Praga… 

A już w styczniu (26.01.12) ko-
lejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, na którym będziemy rozmawiać 
o książce pt. „Mariola, moje krople”  Mał-
gorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Jak za-
wsze obecność bardzo mile widziana! 

Przed nami kolejny rok, wie-
le książek do przeczytania i omówie-
nia oraz wiele interesujących spotkań. 
Wszystkim osobom uczestniczącym w 
spotkaniach DKK ogromnie dziękuję za 
obecność i niezapomnianą atmosferę. 

                          Izabela Fiedler
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Wielkie emocje, rywalizacja 
oraz głośny doping kibiców zagrze-
wających do gry najmłodszych pił-
karzy - tak wyglądał Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej „Orlików”. Za-
wody zostały zorganizowane przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Dzie-
siątka”, a także Klub Piłkarski „Bie-
lawianka”. Impreza odbyła się w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 
w Bielawie i wzięło w niej udział po-
nad 60. piłkarzy, w wieku od 7 do 8 
lat, ze wszystkich bielawskich pod-
stawówek.

Podczas zawodów rozgry-
wanych systemem „każdy z każ-
dym”, odbyły się testy piłkarskie 
prowadzone przez sztab szkolenio-
wy „Bielawianki”. Pod okiem An-
dreia Zabijakina, Tomasza Boc-
zkowskiego oraz zawodników 
drużyny seniorów, młodzi piłka-
rze prezentowali swoje umiejętno-
ści. W testach najlepiej zaprezen-
towali się: Jerzy Dzimira, Patryk 
Błaszczykowski, Filip Lange, Ma-
teusz Wawrowski, Grzegorz Gan-
durski, Oliwier Wyrzucki, Emil 

Buczyński, Aleks Beck, Katarzy-
na Purzycka i Dawid Sordyl. 

Po rozegraniu wszystkich me-
czów w ramach Mikołajkowego Tur-
nieju Piłki Nożnej Orlików, pierwsze 
trzy miejsca zajęły reprezentacje 
Szkoły Podstawowej nr 10. Najlep-
szym strzelcem okazał się zdobyw-
ca 8. bramek - Piotr Krakowiak.  
Puchary i medale wręczyli piłka-
rzom wiceburmistrz Bielawy Mari-
usz Pach oraz prezes „Bielawianki” 
Daniel Dubas. 

  Łukasz Masyk

Mikołajkowy turniej piłkarski

W meczu 11 kolejki nasi siatka-
rze odnieśli kolejne z rzędu zwycięstwo. 
Mecz w Kamiennej Górze zgodnie z 
oczekiwaniami zakończył się pewnym 
zwycięstwem Bielawianki Bester. 

KS KUS KUS Sudety Ka-
mienna Góra - Bielawianka Bester 
0:3 (-18, -14, -18)

Skład Bielawianki: K. Kurpiel, 
B. Jerzyk, P. Borkowski, P. Dobrzań-
ski, P. Skibicki, B. Szymeczko, J. 
Budziński (libero 1), M. Malczewski 
(libero 2), K. Stryczniewicz, M. Pola-
kowski, D. Pacioch, P. Sidor.

Gratulujemy naszej drużynie i ży-
czymy takich samych wyników także w 
2012 roku. Był to bowiem ostatni mecz 
Bielawskiego zespołu w tym roku. 
Mecz kolejki nr 12 w którym Bielawian-
ka miała gościć wicelidera ze Złotoryi 
został przełożony na 21-go stycznia.

Aktualna tabela znajduje się 
na http://www.bielawianka-siatkow-
ka.pl/index.php?i=52

Juniorom Bielawianki pozosta-
ła walka o 8-me miejsce

W trzecim meczu tego sezonu 
pomiędzy juniorskimi drużynami Biela-
wianki i Bolesławca po raz drugi lepsza 
okazuje się ekipa z Bielawy. Tym ra-
zem jednak jest to dwumecz w którym 
oba zespoły bezpośrednio rywalizują o 
8-me miejsce wśród juniorów na Dol-
nym Śląsku. Po pierwszym spotkaniu 
rozegranym w Bielawie w nieco lepszej 
sytuacji są nasi juniorzy, bowiem wy-
grali je 3:2. Jednak stracone dwa sety 
dają psychiczny komfort drużynie z Bo-
lesławca, albowiem wygrana za tydzień 
tego zespołu 3:0 lub 3:1 w rewanżu da 

im 8-me miejsce. Jeśli bowiem mecz 
zakończyłby się wynikiem 3:2 dla Bo-
lesławca wówczas liczone będą małe 
punkty a w tym przypadku Bielawa ma 
ich jak na razie 10 więcej niż rywale.

Bielawianka Bester - TOP Bo-
lesławiec 3:2 (17, -22, -21, 19, 12)

Nie wiadomo jakby zakończyło 
się to spotkanie gdyby nie wspaniały do-
ping kadetów Bielawianki Bester, którzy 
przy stanie 2:1 dla Bolesławca zebrali 
się w kilkudziesięcioosobowej grupce i 
zaczęli bardzo żywiołowo dopingować 
nieco podłamanych zawodników Biela-
wianki. Doping ten dodał wiary w zwy-
cięstwo naszym juniorom, dzięki czemu 
przypieczętowali końcowy sukces. 

Dziękujemy kibicom i zachęcamy 
do równie gorącego dopingowania pod-
czas meczów pierwszej drużyny Biela-
wianki. Najbliższa okazja do tego 14-go 
stycznia w meczu ze Strzegomiem.

Wyniki znajdują się na http://www.
bielawianka-siatkowka.pl/index.php?i=51

ZAPROSZENIE  NA  TRENIN-
GI  SIATKÓWKI

Jedenaste zwycięstwo siatkarzy Bielawianki Bester
Klub Sportowy Bielawianka - 

Bester Bielawa serdecznie zaprasza 
na treningi piłki siatkowej chłopców 
z roczników:

1998 r. i 1999 r. – treningi odby-
wają się  we wtorki i czwartki w godzi-
nach między 15:45 a 17:15 w sali spor-
towej Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Bielawie na os. Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi od-
bywają się we wtorki i czwartki w go-
dzinach między 17:30 a 19:00 w sali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie przy ul. Szkolnej 5

Zajęcia prowadzi doświadczo-
ny trener z Wałbrzycha, pan Jaro-
sław Dusza (tel. 502 266 840). 

Treningi oczywiście są bez-
płatne. Zapraszamy !!!

Dziękujemy za owocną współ-
pracę naszym sponsorom, partnerom 
oraz patronom medialnym i zachęca-
my także inne instytucje do współ-
pracy. Zapraszamy na naszą stronę: 
www.bielawianka-siatkowka.pl

W dniu 8 grudnia w hali spor-
towej przy ul. Bankowej odbyła się 
„IV Spartakiada Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej”. Głównym or-
ganizatorem imprezy był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. W za-
wodach udział wzięło 66 uczniów z 
bielawskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego. Podob-
nie jak w ubiegłych latach poziom 
trudności w poszczególnych konku-
rencjach był dostosowany tak, aby 
każda osoba mogła być uczestni-
kiem zawodów. Impreza składała się 
z dwóch części tj. sztafetowej i sta-
cyjnej, gdzie zawodnicy rywalizowali 
o punkty do łącznej klasyfikacji. 

W skład części sztafetowej wcho-
dziły konkurencje: bieg i przejście przez 
hula hop, bieg i przejście pod płotkiem, 
kozłowanie piłki na torze o długości 
20m, bieg z piłką, bieg z piłeczką na ra-
kiecie do tenisa, bitwa  na balony.

Część stacyjna składała się 
z następujących konkurencji, tj.: 
strzały na bramkę, rzuty do ko-

SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY ZA NAMI…

sza, rzut piłeczkami do skrzyni, 
rzut piłeczką tenisową do rucho-
mego celu. 

Konkurencje przygotowane 
przez organizatorów spartakiady 
wzbudziły wielki entuzjazm wśród 
startujących. W przerwie impre-
zy wszystkie dzieci otrzymały 
słodkie bułeczki i herbatę. Nad 
bezpieczeństwem uczestników, 
oprócz opiekunów i organizato-
rów, czuwała służba medyczna. 
Po zakończeniu zawodów i zro-
bieniu kilku pamiątkowych zdjęć, 
wszystkim uczestnikom wręczono 
dyplomy.

Jest czas na naukę i pracę, ale 
musi również znaleźć się chwila, w 
której możemy razem świętować i 
bawić się. To doskonały moment na 
wizytę Świętego Mikołaja.  A prze-
cież każdy z nas, czy mały czy duży, 
pragnie być czymś obdarowany. 
Młodzież ze Środowiskowego Huf-
ca Pracy w Dzierżoniowie – ucznio-
wie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
CRRiMP w Bielawie wzięli udział w 
Mikołajkach przygotowanych przez 
wychowawczynie Magdalenę Kisiel 
i Dorotę Sikorską. 

Ku wielkiemu zaskoczeniu 
Święty Mikołaj znalazł również czas 
by nas odwiedzić i zasiąść w jury, 
które podczas trwania uroczystości 
bacznie obserwowało zaangażo-
wanie klas wszystkich uczestników. 
Całe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy 
od wspólnej nauki tańca integracyj-
nego „Polki”, dzięki której mogliśmy 
się trochę rozruszać, bo zabawę za-
czynaliśmy 7 grudnia już od samego 
rana - 8.00. Podczas trwania impre-
zy młodzież rywalizowała ze sobą w 
swoich grupach wychowawczych w 
przeróżnych konkurencjach: zabawa 
z chustą klanzy, zawody sportowo-
-zręcznościowe, warsztaty plastycz-
ne: konkurs na plakat przedstawia-
jący wigilię w oczach młodzieży oraz 
przygotowanie witrażu świąteczne-
go. Innymi konkurencjami były: ka-
lambury, narty letnie, taniec inte-
gracyjny (reprezentant grupy musiał 
odtańczyć z panią prowadząca wy-
uczony fragment „Polki”) i, co było 

wielkim hitem, konkurs na najlep-
szego Mikołaja - drużyna wytypowa-
ła po dwie osoby z klasy, które miały 
wcielić się w postać Mikołaja i dziec-
ka proszącego o prezent. Radości i 
śmiechu nie zabrakło przy realizacji 
tej konkurencji, dlatego nawet Miko-
łaj poruszony tym faktem dodatkowo 
obdarował uczniów, którzy wzięli w 
niej udział. 

Główne cele naszego przed-
sięwzięcia zostały zrealizowane: 
zaktywizowanie młodzieży, wska-
zanie pozytywnych sposobów spę-
dzania czasu w grupie, promowa-
nie tradycji bożonarodzeniowych i 
integracja młodzieży. Pomimo wie-
lu oporów, niechęci wystąpienia, 
uczestnicy ŚHP potrafili pokonywać 
swoje bariery, słabości, co niektórzy 
pokazali swoim przykładem, że moż-
na bawić się nie tylko poza murami 
szkolnymi. Takie spotkania służą 
lepszemu poznaniu siebie, swoich 
rówieśników, a nawet nauczycie-
li i wychowawców. Jest to szansa 
na poznanie swojego poczucia hu-
moru, odkrycia swoich zdolności 
oraz umiejętności pracy w zespole i 
współdziałania. Młodzież na zakoń-
czenie imprezy została obdarowana 
słodyczami, bo okazało się, że w ry-
walizacji obie grupy zremisowały, a 
najaktywniejsi reprezentanci grup 
otrzymali specjalne podziękowanie. 
Tego dnia chyba nie było niezado-
wolonych.    

Magdalena Kisiel
Wychowawca ŚHP Dzierżoniów

Mikołajki z ŚHP w  Dzierżoniowie

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA   
KONKURS „ JA I MOJE HOBBY ” !!!
„Każdy ma jakiegoś bzika
Każdy jakieś hobby ma
A ja w domu mam chomika
Kota, rybki oraz psa”.
Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana Żeromskiego 43 zapra-

sza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci do klasy VI szkoły podstawowej  włącznie, do udziału w 
konkursie plastycznym „Ja i moje hobby”. Zadanie polega na przedstawieniu na obrazku  techniką dowolną, na 
kartce z bloku technicznego formatu A4 lub A3 swojego hobby.

Praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika konkursu (nie przyjmujemy prac zbiorowych). Na od-
wrocie prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, numer szkoły lub przedszkola, nr telefonu oraz miej-
sce zamieszkania (w przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola) oraz  nazwać przedstawione hobby.

Prace należy składać do dnia 07.III.2012 r. w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym MBP przy ul. Stefana Żerom-
skiego 43. Na autorów najbardziej pomysłowych obrazków czekają nagrody!

Z regulaminem konkursu oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym 
biblioteki. Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka Działu Dziecięco-Młodzieżowego MBP Jolanta Matuszczak.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
UWAGA: FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE !!!
Podczas ferii zimowych biblioteka zaprasza dzieci we wtorki, środy i czwartki na smerfastyczne PORANKI  

Z  BAJKĄ i NIE TYLKO...  do Działu Dziecięco-Młodzieżowego na godzinę 10.00. Czeka na nie wspaniała zaba-
wa i moc niesamowitych wrażeń. Bliższe informacje można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Żerom-
skiego 43  lub pod nr. telefonu 74-645-09-64.
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20 – 22.01
KRÓL LEW godz.17.00 prod. 

USA
„Król Lew” To opowieść o Sim-

bie - lwiątku, dziedzicu Lwiej Kra-
iny. Za sprawą knowań złego stryja 
Skazy, Simba musi opuścić rodzinne 
strony. Samotny i porzucony, trafia 
pod opiekę wesołych i beztroskich 
kompanów - Timona i Pumby. Do-
rasta, wiodąc wraz z nimi radosne, 
pełne przygód życie, zapominając 
o odpowiedzialności i królewskim 
dziedzictwie. Przeznaczenie jednak 
daje o sobie znać. Simba przeko-
nuje się, że nadszedł czas powrotu 
i objęcia we władanie Lwiej Krainy. 
Musi znaleźć w sobie dość odwagi, 
by przeciwstawić się złemu stryjowi 
Skazie, stoczyć z nim zaciekłą wal-
kę i zająć należne mu w odwiecznym 
kręgu życia miejsce.

IMORTALS.BOGOWIE I HE-
ROSI godz.19.00 prod. USA

Eony minęły już od zwycięstwa 
bogów nad potężnymi tytanami, ale 
nowe zagrożenie narasta. Oszalały 
żądzą władzy król Hyperion wypo-
wiada wojnę całej ludzkości. Uzbie-
rawszy krwiożerczą armię złożoną z 
żołnierzy zniekształconych jego wła-
sną ręką, Hyperion najeżdża Grecję 
w poszukiwaniu legendarnego Łuku 
Epirus, broni o niewyobrażalnej po-
tędze, stworzonego przez samego 
boga wojny Aresa.

27 -29.01
PAN POPPER I JEGO PIN-

GWINY godz.17.00 prod. USA
Komedia rodzinna w polskiej 

wersji językowej z Jimem Carreyem 
w roli biznesmena, który dziedziczy 
sześć pingwinów i zmuszony zostaje 
przekształcić swój luksusowy apar-
tament w… zaśnieżoną arktyczną 
atrakcję.

LISTY DO M. godz.19.00 prod. 
POL

Przez lata kobiety wylewały 
łzy razem z Bridget Jones, zakochi-
wały się na zabój w Hugh Grancie i 
śmiały się, nawet kiedy w perspekty-
wie czterech wesel, pojawiał się po-
grzeb. Teraz czas na film Listy do M., 
w którym pogubieni życiowo bohate-
rowie odkryją, że to, co ich spotkało, 
to właśnie miłość!

     kom lg

W dniach 09-11 grudnia w 
Czarnym Borze odbył się ,,VI Mię-
dzynarodowy Turniej w Zapasach 
Kobiet”, w którym walczyło 320 za-
wodniczek z Czech, Litwy, Słowacji, 
Szwecji, Węgier, Francji, Niemiec, 
Norwegii, Polski. Klub ZKS ,,Bie-
lawianka” Bielawa reprezentowało 
dziewięć zawodniczek: Sandra Mo-
skal, Sylwia Moskal, Roksan Łosyk, 
Olimpia Łosyk, Nikola Wiśniewska, 
Milena Deptuła, Marlena Pastuszka, 
Natalia Pastuszka, Klaudia Załuska. 
Cztery z nich zdobyły brązowe me-
dale, a pozostałe zaprezentowały 
się bardzo dobrze biorąc pod uwa-
gę, że były to pierwsze tak poważne 
zawody w ich karierze sportowej.

Zajmowane Miejsca: Sylwia 
Moskal - III miejsce kat. wag 30 kg, 

4 brązowe medale naszych zapaśniczek 
podczas turnieju w Czarnym Borze

Olimpia Łosyk - III miejsce kat. wag 
28 kg, Marlena Pastuszka - III miej-
sce kat. wag 24 kg, Natalia Pastusz-
ka - III miejsce kat. wag 32 kg, San-
dra Moskal - VI miejsce kat. wag 37 
kg, Nikola Wiśniewska - VI miejsce 
kat. wag 34 kg, Milena Deptuła - VII 
miejsce kat. wag 34 kg, Roksana 
Łosyk -VIII miejsce kat. wag 43 kg 
i Klaudia Załuska - VIII miejsce kat. 
wag 56 kg.

Opiekunowie: Jacek Zamirski, 
Władysław Stolarczyk.

ZKS „BIELAWIANKA” Bielawa  
Dziękuje firmie „Hydro Intal Plast Za-
mirski Stanisław” za pomoc finanso-
wą bez, której nie było by możliwe 
wysłanie naszych zawodników na 
zawody w tym roku.  

Opracował Grzegorz Majkut   

W dniach 2-3 grudnia we Wro-
cławiu odbył się XVII MIĘDZYNA-
RODOWY TURNIEJ „MIKOŁAJKO-
WY” UCZNIOWSKICH KLUBÓW 
SPORTOWYCH W ZAPASACH 
KTYL KLASYCZNY. W turnieju brało 
udział 300 zawodników od 30 do 50 
na każdej wadze, trzy kluby zagra-
niczne z Litwy, Rosji, Chorwacji, nie 
zabrakło żadnego z największych 
klubów z całej Polski, w tym nasze-
go klubu ZKS „BIELAWIANKA” Bie-
lawa, który reprezentowali Grzegorz 
Majkut i Sebastian Habas. Miejsca 
przez nich zajęte - odpowiednio X i 
XI, należy uznać za dobry wynik.

Opiekunowie: Kamila Tygiel-
ska i Jacek Zamirski.

ZKS „BIELAWIANKA” Bielawa  
Dziękuje firmie „Hydro Intal Plast Za-

Międzynarodowy Turniej MIKOŁAJKOWY we Wrocławiu
mirski Stanisław” za pomoc finanso-
wą, bez której nie byłoby możliwe 
wysłanie naszych zawodników na 
zawody w tym roku.  

Opracował Grzegorz Majkut 

7 grudnia w hali SP 10 w Bie-
lawie odbyły się półfinały strefy wał-
brzyskiej w koszykówce dziewcząt 
i chłopców. W zawodach wystarto-
wały najlepsze drużyny z powiatu 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząb-
kowickiego. 

W kategorii dziewcząt do ry-
walizacji przystąpiły drużyny SP 2 
z Polanicy Zdrój, SP 2 z Ziębic oraz 
gospodarze - zawodniczki z SP 10 
w Bielawie.

Wyniki rozgrywek:1 miejsce - 
SP 10 Bielawa, 2 miejsce SP 2 Zię-
bice, 3 miejsce SP 2 Polanica Zdrój.

W kategorii chłopców: 1 miej-
sce - Miejski Zespół Szkół Kłodzko, 
2 miejsce- SP 4 Ziębice, 3 miejsce- 
SP 10 Bielawa.

Trenerem drużyny dziewcząt 
jest mgr Tomasz Jazowski. A trene-
rem chłopców- mgr Michał Andrze-
jewski.

  Mariusz Tyrcha

Awans koszykarek SP 10 Bielawa do Finału Strefy Wałbrzyskiej

W miniony piątek 16 listopa-
da w Bielawie odbył się II Świątecz-
ny Turniej brazylijskiego ju-jitsu któ-
ry zakończył zmagania na macie w 
2011 roku. 

Do rywalizacji przystąpiło 40 
zawodników z trzech powiatowych 
klubów SOWA Pieszyce, JUNIOR 
Dzierżoniów oraz gospodarz zawo-
dów Bielawianka Bielawa.

Przed zawodami nastąpił czas 
podsumowań kończącego się sezo-
nu na macie. 

Najlepszymi zawodnikami se-
zonu zostali : Michał Kiełtyka JU-
NIOR Dzierżoniów, 

Piotr Beśka SOWA Pieszyce 
oraz Bartłomiej Grabowski Biela-
wianka Bielawa.

Wśród zaproszonych gości 
wyróżnienie za promocję ju jitsu w 

naszym powiecie otrzymali: Mariusz 
Pach, Sławomir Grabowski, Jacek 
Zamirski, Sebastian Stasiak.

Podczas turnieju zawodnicy 
rywalizowali w 5 kategoriach: Ju-
niorzy, Początkujący, OPEN. Nad 
przebiegiem walk czuwali Mateusz 
Urban oraz Norbert Warchoł.

Wyniki : 

Juniorzy 
1 miejsce Aleks Szczukiecki
2 miejsce Mariusz Gurtaj 
3 miejsce Michał Błasiak

Początkujący 

Kat. -65kg
1 miejsce Rafał Górski
2 miejsce Albert Testa
3 miejsce Szymon Kiejda

II Świąteczny Turniej brazylijskiego ju jitsu Kat. -75kg
1 miejsce Bartłomiej Grabowski
2 miejsce Michał Wideł
3 miejsce Wiktor Osial

Kat. - 85kg
1 miejsce Dariusz Sobczyk
2 miejsce Filip Pilny
3 miejsce Kamil Nowakowski

OPEN
1 miejsce Piotr Beśka
2 miejsce Piotr Gadomski
3 miejsce Bartosz Miński

Organizatorzy turnieju : Urząd 
Miasta Bielawa, Powiatowe Zrzesze-
nie LZS, ZKS Bielawianka Bielawa.

Jestem bardzo szczęśli-
wy widząc tyle osób biorących 
udział w walkach w tym turnieju. 
Zawody te mają na celu podnie-
sienie poziomu sortowego mo-
ich podopiecznych oraz przygo-
towania ich do walk w turniejach 
ogólnopolskich. Trzeba również 
pamiętać o promocji sportu w 
naszym powiecie. Wśród ry-
walizujących dało się dostrzec 
wielką chęć i wolę walki pod-
czas walk. Turniej cieszył się 
sporym zainteresowaniem gdyż 
zgromadzeni kibice żywiołowo 
dopingowali swoich faworytów. 
Chciałbym podziękować wszyst-
kim tym którzy przyczynili się do 
rozwoju naszego sportu w mi-
nionym roku powiedział Norbert 
Warchoł.

W dniu 9 grudnia odbył się w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie I Mikołajkowy Turniej 
Szachowy.  Do rywalizacji stanęło 24 
zawodników ze szkół średnich i gim-
nazjalnych powiatu dzierżoniowskie-
go (wśród nich 13 reprezentantów 
ZSO w Bielawie). Imprezę rozegra-
no systemem szwajcarskim (6 rund 
po 30 min. na partię dla zawodnika). 

Zwycięzcą turnieju został Mate-
usz Listwan (szachista z 1 LO w Dzier-
żoniowie – ranking 1800), który uzy-
skał znakomity rezultat 5,5 pkt! Drugie 
miejsce przypadło reprezentantowi 
bielawskiego LO – Maciejowi Greine-
rowi (bez kategorii szachowej), któ-
ry zdobył 5 pkt., a na trzecim miejscu 

uplasowała się Daria Imbór (szachist-
ka z 1 LO w Dzierżoniowie – ranking 
1250) z dorobkiem 4,5 pkt. Najlep-
szym gimnazjalistą uczestniczącym w 
turnieju okazał się Patryk Raczyński - 
3,5 pkt (9 miejsce w turnieju). 

Podczas zawodów  normę na 
kategorie szachowe wypełniło 8 za-
wodników, a wśród nich 4 reprezen-
tantów ZSO Bielawa: Maciej Greiner, 
Jarosław Chłądowicz, Patryk Guk i 
Patryk Raczyński. Sędzią głównym 
turnieju był Marcin Sepełowski.  
Nagrody zostały ufundowane w ra-
mach grantu oświatowego przyzna-
nego przez Starostwo Powiatowe w 
Dzierżoniowie.

            Andrzej Sepełowski

I Mikołajkowy Turniej Szachowy

W dniu 17 grudnia w Bielawie w 
Zespole Szkół Społecznych odbył się 
Świąteczny Turniej Rodzinny w War-
cabach Klasycznych. Głównym organi-
zatorem turnieju był Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Bielawie przy współudzia-
le Zespołu Szkół Społecznych „STO” 
oraz Ludowego Warcabowego Klubu 
Sportowego „Złote Piony”. W turnieju 
wystartowało ponad 60  zawodniczek 
i zawodników. Rywalizowali oni w kate-
goriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, 
do 16 lat, open kobiety, open mężczyź-
ni oraz kategoria rodzinna. Uczestni-
ków turnieju powitał i brał w nim udział 
zastępca burmistrza Mariusz Pach.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
dziewczęta do 10 lat: 1. Kara-

sińska Maria, 2. Markowska Nikola, 
3. Czapla mają,

chłopcy do 10 lat: 1. Bara-
basz Marek, 2. Jurcewicz Tomasz, 
3. Płaszczyk Andrzej,

dziewczęta do 13 lat: 1. Kara-
sińska Katarzyna, 2. Mróz Aneta, 3. 
Czapla Karolina,

Świąteczny Turniej Rodzinny w Warcabach Klasycznych
chłopcy do 13 lat: 1. Piątek Jędrzej, 

2. Sobczuk Dawid, 3. Orawiec Maciej,
dziewczęta do 16 lat: 1. Bo-

rowczyk Karolina, 2. Wójcik Martyna
chłopcy do 16 lat: 1. Przygo-

da Kamil, 2. Białek Dawid, 3. Fedo-
rowicz Maciej.

open kobiet: 1. Bury Małgorzata, 
2. Chodasiewicz Beata, 3. Piłat Beata,

open mężczyzn: 1. Piłat Bar-
tosz, 2. Jurcewicz Robert, 3. Wosz-
czyński Zbigniew,

klasyfikacja rodzinna: 1. Ro-
dzina Burów, 2. Rodzina Jurcewi-
czów, 3. Rodzina Piłatów.

Najmłodszą zawodniczką  zo-
stała Zosia Piłat a najmłodszym za-
wodnikiem pięcioletni Bartek Jur-
cewicz. Nestorami odpowiednio: 
Jolanta Trzepla i Marian Wójcik.

Turniej rozgrywany był w ro-
dzinnej i miłej atmosferze. Zwycięz-
ców nagradzały panie dyrektorki: 
OSiR-u Ewa Zalewska oraz ZSS 
STO Dorota Kostecka. 

Czesław Szewczyk
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Z okazji przypadającej w bieżą-
cym roku 100. rocznicy urodzin Cze-
sława Miłosza, Miejska Biblioteka 
Publiczna (MBP) w Bielawie przy ul. 
Stefana Żeromskiego 43 zorganizowa-
ła konkurs czytelniczo-literacki poświę-
cony życiu i twórczości tego wybitnego 
poety, laureata literackiej Nagrody No-
bla i wielu innych prestiżowych nagród 
literackich. Celem konkursu było przy-
bliżenie i przypomnienie postaci i twór-
czości tego wybitnego poety, eseisty, 
historyka literatury, tłumacza oraz jego 
zasług dla polskiej literatury. 

Zadaniem uczestników konkursu 
było udzielenie kompletu bezbłędnych 
odpowiedzi na 21 pytań dotyczących 
życia i twórczości Czesława Miłosza. 
Pytania, niektóre nawet dosyć trudne, 
ale ciekawe, zostały opracowane przez 
bibliotekarkę Działu Dziecięco-Młodzie-
żowego MBP Jolantę Matuszczak. 

W konkursie wzięło udział 264 
uczniów z bielawskich szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich oraz 
dzierżoniowskiego OHP. Bezbłędnie 
na wszystkie postawione pytania uda-
ło się odpowiedzieć 92 uczestnikom 
konkursu. Zgodnie z regulaminem 
konkursu laureaci zostali wyłonieni w 
drodze losowania, które przeprowa-
dzone zostało w dniu 24 listopada w 

siedzibie Organizatora przez Komisję 
w składzie: Lilianna Rządeczko (na-
uczyciel ESP7), Małgorzata Greiner 
(nauczyciel Zespołu Szkół) i Urszula 
Ubych (kierownik MBP).

Oto szczęśliwa piętnastka, do 
której uśmiechnęło się szczęście pod-
czas losowania: Martyna Abram (kl. 
IV), Klaudia Adamczyk (kl. V), Anna 
Berlikowska (kl. VI), Piotr Hamerlik (kl. 
VI), Wiktoria Jagiełło (kl. VI), Radosław 
Jankiewicz (kl. VI), Marta Kaczmarek 
(kl. V), Maja Majer (kl. V), Anna Matej-
czyk (kl. VI), Aneta Mróz (kl. V), Piotr 
Niemiec (kl. VI), Michał Nowakowski 
(kl. IV), Adam Reński (kl. VI), Dawid Wi-
twicki (kl. IV) i Oskar Górski (I bs. ZS).

W dniu 8 grudnia br. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbyło się podsumo-
wanie i uroczyste zakończenie konkursu 
połączone z wręczeniem nagród książko-
wych i dyplomów, którego dokonał dyrek-
tor MBP dr Rafał Brzeziński. Uroczystość 
została uświetniona inscenizacją wyreży-
serowaną przez Annę Pawlik-Zychowicz 
pod tytułem „O Miłoszu słów kilka”, przy-
gotowaną przez aktorów teatru „Biel’ar-
te”, działającego przy Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki (MOKiS) w Bielawie, w 
związku z obchodami Roku Miłosza.

Nagrodę stanowiły ciekawie wy-
dane albumy: „Perły Kresów” i „Piękno 

Kresów”. Pierwszy polecany jest przez 
znanego aktora Daniela Olbrychskiego 
„(…)Nie można nie odczuwać dumy, bio-
rąc do ręki ten album-książkę, że te perły 
narodziły się z polskiej kultury, mądrości 
i do piękna miłości. Książkę tę musi mieć 
w swojej bibliotece każdy miłośnik histo-
rii polskiej, poezji naszych wieszczów i 
prozy nie tylko Henryka Sienkiewicza. 
Jaka piękna potem będzie wycieczka 
z rodziną po tamtych okolicach. Nasza 
Europa otwiera się coraz bardziej…”, 
natomiast drugi przez reżysera Andrze-
ja Wajdę „(…)Piękno Kresów jest (…) 
rzewną melodią Moniuszki, trzynasto-
zgłoskowcem „Pana Tadeusza, wier-
szem Słowackiego, wierszem Miłosza, 
powieścią Konwickiego i… modlitwą za-
noszoną do Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Pokłońmy się Kresom, ojczyźnie 
naszej kultury(…)”.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom i ich opiekunom za zainteresowa-
nie naszym konkursem, a zwycięzcom 
gratulujemy. Mamy nadzieję, że dzięki 
niemu znacznie poszerzyli swoją wie-
dzę o życiu i twórczości Czesława Mi-
łosza, jednego z najwybitniejszych po-
etów polskich. Zapraszamy do udziału 
w następnych tego typu konkursach 
zorganizowanych przez MBP.  

Jolanta Matuszczak 

Miejska Biblioteka Publiczna
Rozstrzygnięty konkurs czytelniczo-literacki z wiedzy o życiu i twórczości Czesława Miłosza


