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Po raz dziewiętnasty Niemiec-
ka Fundacja Ochrony Środowiska 
DBU rozdała prestiżowe nagrody 
dla osób najbardziej zasłużonych 
na rzecz ekologii. Uroczysta gala 
z udziałem między innymi Prezy-
denta Niemiec Christiana Wul-
ffa, naukowców z dziedziny ochro-
ny środowiska naturalnego, a także 
przedstawicieli przemysłu i fachow-
ców z branży odnawialnych źródeł 
energii, odbyła się 30 października 
w Stuttgarcie. W wydarzeniu uczest-
niczył burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel, który został zaproszony 
przez niemiecką fundację.

W tym roku statuetkę oraz 
500.000 euro do podziału, otrzyma-
ło trzech przedstawicieli biznesu. 
Laureatami „Ekologicznych Oska-
rów”, bo tak nazywana jest nagro-
da przyznawana przez DBU, zostali: 
Joachim Alfred i Georg Wuennig 
z WS Waermprozesstechnik za wy-
nalezienie palnika stosowanego w 
stalowniach, redukującego o 20 % 
zużycie energii, a także Juergen 
Schmidt z firmy memo AG za wdro-
żenie i rozwinięcie systemu handlu 
towarami ekologicznymi. Nagrody 

Wręczono „Ekologiczne Oskary”
wręczył Prezydent Niemiec w obec-
ności ponad 1000. gości z całego 
świata. 

Niemiecka Fundacja Ochro-
ny Środowiska DBU, wspierająca 
ekologiczne przedsięwzięcia w całej 
Europie, jest wieloletnim partnerem 
Bielawy. Nasze miasto zrealizowało 
wspólnie z DBU sześć projektów, któ-
re wyróżniają Bielawę na tle innych 
miast. Współpraca Bielawy i DBU 
rozpoczęła się w 1999 roku od prze-
kształcenia Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Przedszkole Ekologiczne. Na-
stępnie DBU współfinansowało utwo-
rzenie Szkoły Słonecznej i Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii, a także 
realizację ekologicznych inwestycji 
na Ośrodku Wypoczynkowym Sude-
ty. Dzięki fundacji powstała również w 
Bielawie Szkoła Leśna. 

Z kolei w tym roku Niemiec-
ka Fundacja Ochrony Środowiska 
DBU przekazała miastu dofinanso-
wanie na utworzenie Interaktywnego 
Centrum Poszanowania Energii w 
budynku zabytkowej przepompow-
ni. Projekt zostanie zrealizowany w 
2012 roku.

  Łukasz Masyk

Tabliczki informacyjne przy za-
bytkach i atrakcjach turystycznych, 
nowe „witacze” przy wjazdach do 
miasta oraz album z fotografiami 
urokliwych miejsc – to efekt najnow-
szego projektu promocyjnego mia-
sta „Turysto! Witaj w Bielawie – II 
etap”. Projekt jest kontynuacją ze-
szłorocznych działań promocyjnych 
Bielawy, w ramach których przygoto-
wano nową stronę internetową www.
bielawa.pl wraz z wirtualnym space-
rem po mieście oraz wydrukowano 
plany Bielawy i foldery turystyczne.

W tym roku, dzięki wsparciu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (100 tys. zł) oraz środ-
kom z budżetu państwa (12 tys. zł), 
zrealizowano nowe inwestycje pro-
mujące miasto i jego ciekawe miej-
sca. Co ważne na realizację projektu 
„Turysto! Witaj w Bielawie – II etap”, 
Bielawa wydała z własnego budżetu 
zaledwie kilka tysięcy złotych. 

Na terenie miasta pojawiły się 
już nowocześnie zaprojektowane 
„witacze”, które zastąpiły wysłużone 
tablice reklamowe. Witacze będące 

Od kilku tygodni trwa remont 
murów oporowych i dna koryta po-
toku Bielawica. Milion złotych, któ-
ry miasto pozyskało z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, zostanie wykorzystany na mo-
dernizację 350-metrowego odcinka 
(od skrzyżowania ulic 3 Maja i Ber-
linga w górę potoku).W ramach fun-
duszy rządowych nastąpi również 
częściowe przykrycie „Bielawicy”, w 
sąsiedztwie „Galerii Bielawskiej”. 

Przykrywanie potoku, które po-
prawi bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz estetykę tej części miasta, wła-
śnie się odbywa. Przebudowa pozwoli 
uporządkować okoliczny teren i otwo-

Przykrycie potoku
rzy znaczną przestrzeń, którą będzie 
można wykorzystać z myślą o miesz-
kańcach. Cała modernizacja powinna 
zakończyć się do połowy grudnia. 

Bielawa systematycznie inwe-
stuje w prace, które mogą uchronić 
miasto i mieszkańców przed powo-
dzią. Tylko w tym roku wyremonto-
wano w sumie 900-metrowy odci-
nek murów oporowych „Bielawicy”. 
Natomiast w ciągu ostatnich czter-
nastu lat, czyli od powodzi w 1997 
roku, zmodernizowano 4,5 km mu-
rów oporowych. Na wszystkie prace 
Bielawa pozyskała dofinansowanie 
z funduszy rządowych. 

  Łukasz Masyk

Turysto! Witaj w Bielawie swego rodzaju wizytówką miasta, 
umieszczone zostały przy wszyst-
kich wjazdach do Bielawy. Zawierają 
one herb, logotyp „Bielawa – Mode-
lowe Miasto Ekologiczne”, powitanie 
oraz nazwy miast partnerskich. 

Turyści, dla których wcześniej 
przygotowano m.in. nową stronę in-
ternetową wraz z wirtualnym space-
rem, folder i plan miasta, mają teraz 
do dyspozycji tabliczki, które ułatwią 
zwiedzanie Bielawy. Zostały one 
umieszczone przy najważniejszych 
zabytkach oraz przy atrakcjach tury-
stycznych. Tabliczki można spotkać 
m.in. przy pływalni miejskiej, kościo-
łach, na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego Sudety, Góry Parkowej oraz 
w sąsiedztwie licznych willi i pałaców 
byłych właścicieli zakładów włókien-
niczych. 

Ponadto w ramach projek-
tu wydrukowany zostanie album ze 
zdjęciami najpiękniejszych zakątków 
Bielawy w różnych porach roku.

  Łukasz Masyk 

Tradycyjnie 11 listopada odby-
ły się w Bielawie uroczystości z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległo-
ści, zorganizowane staraniem władz 
miasta pod patronatem Leszka 
Stróżyka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy. W tym roku jednak 
miały nieco inny przebieg, gdyż roz-
poczęły się mszą świętą w intencji 
Ojczyzny, którą odprawił ks. dziekan 
dr Stanisław Chomiak – proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny wraz z księżmi Ce-
zarym Ciupiakiem – proboszczem 
parafii Bożego Ciała i Krzyszto-
fem Pełechem – proboszcz para-
fii Ducha Świętego. Uczestniczyli w 
niej żołnierze Kompanii Honorowej 
22. Karpackiego Batalionu Piecho-
ty Górskiej z Kłodzka – 3 Kompania 
Zmechanizowana pod dowództwem 
ppor. Ewy Kunz-Piszcz, orkiestra 
Dęta SART oraz zaproszeni goście 
i mieszkańcy Bielawy.

 Dalsze obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości odbyły 
się na Placu Kombatanta, a rozpo-
częły podniesieniem flagi państwo-
wej na maszt przez poczet flagowy 
oraz wysłuchaniem hymnu narodo-

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bielawie 
uświetniła  Kompania Honorowa 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej

wego, który zagrała orkiestra SART, 
prowadzona przez Romana Pajdę.

 Uroczystość stała się oka-
zją do wręczenia odznaczeń pań-
stwowych i wojskowych. Postano-
wieniem Prezydenta RP Helena 
Makowska otrzymała Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, a 
Zofia Staśko Złoty Krzyż Zasługi. 

Senator Stanisław Jurcewicz wrę-
czył przyznane odznaczenia oso-
bom upoważnionym przez odzna-
czonych.

 St. kpr. rezerwy Grzegorz 
Zaręba otrzymał z rąk Komendan-
ta WKU w Kłodzku – ppłk. dyplomo-
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wanego Krzysztofa Kowalskiego 
GWIAZDĘ IRAKU – polskie odzna-
czenie pamiątkowe przyznawane 
żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom 
cywilnym, uczestnikom Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Iraku, 
które jest nagrodą za nienaganną 
służbę w polskich kontyngentach 
wojskowych poza granicami pań-
stwa.   

Z kolei Zarząd Główny Związ-
ku Kombatantów RP i BWP odzna-
czył Floriana Nowomiejskiego 
Kombatanckim Krzyżem Pamiątko-
wym ZWYCIĘZCOM, a Związek In-
walidów Wojennych wyróżnił Złotą 
Odznaką Honorową Janinę Jaros, 
Stanisławę Skibińską i Czesława 
Łyżwę, srebrną odznaką – Bole-
sława Nowogrodzkiego, a dyplo-
mem uznania Czesławę Kulawik. 
Natomiast odznaczenia ZA ZASŁU-
GI DLA ZWIĄZKU, przyznane przez 
Zarząd Główny Związku Kombatan-
tów otrzymali: Czesław Wiśniewski, 
Zbigniew Kurdas, Zdzisław Sło-
miński i Bolesław Nowogrodzki. 
Wszystkie te odznaczenia wręczył 
Bronisław Wilk – prezes Zarządu 
bielawskiego Związku Kombatan-
tów.

Szczególny medal, przyzna-
ny za udział w wielkiej Wojnie Oj-
czyźnianej 41-45, przyznany przez 
Federację Rosyjską, otrzymał z rąk 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Florian Nowomiejski. 

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, 
podkreślając na wstępie, iż  11 listo-
pada  dla nas Polaków jest symbo-
lem miłości do Ojczyzny, walki o wol-
ność, wiary i zwycięstwa oraz lekcją 
patriotyzmu.

W dalszej części wystąpienia 
przewodniczący powiedział: „Polski 
bohater narodowy walczył o wolność 
waszą i naszą, moją i twoją. Polacy 
prześladowani, skazani na tułacz-
kę – nie stracili ducha. Wierzyli, że 
Polska odzyska niepodległość. Wie-
dzieli, że Ojczyzna w sercach się za-
czyna, że naród przetrwa, jeżeli ro-
dzina dzieci swoje nauczy jak być 
Polakiem.

Stojąc na bielawskim Placu 
Kombatantów, przy pomniku po-
święconym pamięci Polaków Wal-
czących o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny, pamiętamy o wydarze-
niach i ludziach, którzy dla nas nie-
podległość wywalczyli. Przywołuje-
my ponadczasowe zasługi powstań: 
Kościuszkowskiego, Styczniowego 
i Listopadowego, Wielkopolskiego i 

Śląskiego, przywołujemy Naczelne-
go Wodza i jego legionistów.

Przywołujemy wydarzenia z hi-
storii naszej bielawskiej ziemi. Pamię-
tamy o naszych żołnierzach, obroń-
cach Westerplatte, którzy osadzeni 
byli w obozie w Bielawie, a po 1940 
roku wywiezieni w głąb Niemiec. Pa-
miętamy księdza Ludwika Muchę 
– słynnego kapelana pierwszego 
polskiego oddziału partyzanckiego 
majora Dobrzanieckiego, legendarne-
go majora Hubala, walczącego w gó-
rach Świętokrzyskich. Ksiądz Ludwik 
Mucha od października 1951 roku do 
listopada 1952 roku był proboszczem 

parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Bielawie.

11 listopada to święto sukcesu 
Polaków w walce o własną Ojczyznę. 
Ojczyzna to pola i mury, wieże i domy, 
to ołtarze i groby, to żywi ludzie, ojcowie 
i matki, bracia, dzieci - które bawią się 
w ogrodach, chłopi - którzy sieją psze-
nicę, ogrodnicy – którzy hodują róże, 
kupcy, rzemieślnicy, robotnicy, żołnie-
rze , na świecie nie ma nic bardziej od 
Niej konkretnego – to Ojczyzna.” 

Na zakończenie swojego prze-
mówienia przewodniczący bielaw-
skiej Rady podziękował wszystkim 
tym, którzy włączyli się w organiza-
cję uroczystości, a żołnierzom za jej 
uświetnienie.

W dalszej części uroczystości 
sierżant Tomasz Wiśniewski od-
czytał Niepodległościowy Apel Pa-
mięci, wspominając w nim wszyst-
kich, którzy walczyli o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Po Apelu wojsko oddało Salwę 
Honorową, zakończoną sygnałem 
Wojska Polskiego.

Następnie przystąpiono do zło-
żenia kwiatów pod Obeliskiem. Złoży-
li je: delegacja miejska – przewodni-

czący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk 
i burmistrz Ryszard Dźwiniel, sena-
tor Stanisław Jurcewicz, poseł To-
masz Smolarz, delegacja w imieniu 
posłanki Anny Zalewskiej oraz dele-
gacje: Rady i Zarządu Powiatu Dzier-
żoniowskiego, Związku Kombatantów 
RP i BWP oraz Osób Represjonowa-
nych w Bielawie, Związku Inwalidów 
Wojennych w Dzierżoniowie, szkół 
gimnazjalnych nr 1, 2 i 3, szkół pod-
stawowych nr 4, 7 i 10, Zespołu szkół 
Społecznych, Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących, Zespołu Szkół, Nie-
publicznego Gimnazjum z oddziała-
mi przystosowującymi do pracy oraz 

Szkoły Wielozawodowej, Zespołu 
Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości oraz przedsta-
wicieli Cechu, Klubu Radnych Ponad 
Podziałami, Zarządu i Klubu Radnych 
Ponadpartyjnego Forum Samorządo-
wego, Komitetu Terenowego Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości i Forum Mło-
dych PiS, Koła Platformy Obywa-
telskiej i Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej, SLD i Klubu Radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej, 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzy-
szenia Europejskie Gospodynie i Eu-
ropejscy Gospodarze, Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii 
pw. WNMP, Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, działaczy 
Opozycji Solidarnościowej lat 80, Ko-
mendy Policji i Straży Miejskiej.

Uroczystość, którą prowadził 
Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki, zakończyło 
wysłuchanie ROTY.

     Barbara Lesiewicz

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bielawie 
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BURMISTRZ    MIASTA   BIELAWA 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu mieszkal-

nego wraz  z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu położonego na terenie mia-
sta Bielawa przy ulicy  Waryńskiego 9/3

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

Lokal mieszkalny nr 3 posiada powierzchnię użytkową 81,95 m2, położony jest na I kondy-
gnacji, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, w ramach udziału we własności wspól-
nych części budynku na zasadach wyłączności do korzystania jest piwnica  o pow. 6,55  m2.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy o ogólnej powierzchni użyt-
kowej 649,51 m2 w dostatecznym stanie technicznym, położony na działce 348/3 obręb 
Fabryczna, wydzielonej po obrysie. 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji budynków i gruntów działka nr 
348/3 obręb Fabryczna jest terenem oznaczonym symbolem B i wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

2. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 01.07.2011 roku.
Drugi przetarg odbył się w dniu 30.09.2011 roku.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 16-12-2011 r. o godz. 14.30 

w Urzędzie Miejskim w Bielawie,  sala narad nr 16  /II piętro/.  
4.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 500 zł /słownie: sto piętnaście tysięcy zło-
tych/   w tym cena gruntu 2 700 złotych / słownie : dwa tysiące siedemset złotych/.  

5.Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierw-
szą opłatę i opłaty roczne.+

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

Opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu + podatek VAT według stawki obowiązują-
cej w momencie powstania obowiązku podatkowego płatne do 31 marca każdego roku. Wy-
sokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktuali-
zowana, jednak nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie  

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

7.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków   
pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 
0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu   12-12-2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miejskiego w Bielawie.

8.Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

9.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji 
Przetargowej przed ich otwarciem :

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

tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jed-
nostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi 
do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące) 

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

10. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania pro-
tokołu z przetargu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu 
zawarcia aktu  notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje 
przepadek  wpłaconego wadium.

11.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium 
płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w Biela-
wie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK S.A.o/Bielawa 26 1090 2284 0000 
0005 8600 0060.

12.Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
13.Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomo-

ścią,  warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem te-
renu. 

14. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
16.Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zainteresowanemu. Szczegóło-

wych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ telefon (074) 832 87 
14 oraz w internecie, pod adresem http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/gn.

Mieszkańcy Bielawy mający 
możliwość przydomowego kompo-
stowania bioodpadów, mogą bez-
płatnie otrzymać kompostownik. 
Osoby zainteresowane zapraszamy 
do Referatu Działalności Gospodar-
czej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego (pl. Wolności 1, pok. nr 
3, tel. 74 8328 757), który przyjmuje 
zgłoszenia od mieszkańców.

Przydomowy kompostownik 
to same korzyści - pozbywamy się 
organicznych odpadków z ogrodu 
(liście, gałęzie, resztki skoszonych 
traw, chwasty) oraz z gospodarstwa 
domowego. Dzięki temu uzyskuje-

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców
my dobrej jakości nawóz organiczny. 
Kompostowniki będą wydawane do 
wyczerpania zapasów. 

  Łukasz Masyk

Kilkanaście osób wzięło udział 
we wspólnym posadzeniu „Drzewka 
pokoleń” - uroczystości, której ini-
cjatorami był prezes Związku Kom-
batantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych RP Bronisław Wilk oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Le-
szek Stróżyk.

10 listopada na placu Kom-
batantów spotkali się uczniowie i 
nauczyciele ze wszystkich bielaw-
skich szkół, którzy wraz z komba-
tantami i władzami miasta wspól-
nie posadzili drzewko. Magnolia 
ma symbolizować trwałość trady-
cji narodowych, które w Bielawie 
pielęgnowane są od wielu poko-
leń. Miejsce posadzenia drzewa 
nie zostało wybrane przypadko-
wo, bowiem na placu Kombatan-
tów odbywają się wszystkie ważne 
rocznice, w tym obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja i Święta Woj-
ska Polskiego oraz rocznice za-

„Drzewko pokoleń” zostało posadzone
kończenia II Wojny Światowej i 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. W uroczystym posadze-

niu drzewka udział wziął burmistrz 
miasta Ryszard Dźwiniel.

  Łukasz Masyk 

To tytuł artykułu, który ukazał 
się na początku listopada w ogól-
nopolskim serwisie www.gazeta.pl. 
Portal szeroko opisuje nakreśloną 
przez Bielawę wizję modelowego 
miasta ekologicznego oraz prezen-
tuje efekty współpracy z Niemiec-
ką Fundacją Ochrony Środowiska 
DBU.  Gazeta.pl wiele miejsca 
poświęciła Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii (COŹE), Szkole Le-
śnej, a także Interaktywnemu Cen-
trum Poszanowania Energii, które 
rozpocznie działalność w przyszłym 
roku. Redakcja doceniła również 

Gazeta.pl: „Bielawa znalazła na siebie pomysł. Będzie ekologiczna”

edukację ukierunkowaną na posza-
nowanie środowiska naturalnego, 
co z pewnością wpłynie na większą 
promocję naszego miasta w kraju. 
Już teraz bowiem COŹE i Szkołę Le-
śną odwiedzają uczniowie i studenci 
z całej Polski. 

Częste zainteresowanie me-
diów oraz specjalistów z branży, to 
kolejny dowód, że hasło „Bielawa – 
Modelowe miasto ekologiczne” nie 
jest zwykłym sloganem, lecz prze-
myślaną i systematycznie realizowa-
ną strategią.

  Łukasz Masyk 
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15 milionów złotych pozyskała 
Bielawa w trakcie minionych dziesięciu 
miesięcy. Pieniądze pochodzą z kilku 
źródeł, w tym z Unii Europejskiej i bu-
dżetu państwa. Największa część tej 
kwoty została przeznaczona na inwe-
stycje, a wartość wszystkich przedsię-
wzięć z udziałem środków zewnętrz-
nych sięga 26 milionów złotych. 

A to jeszcze nie koniec, ponieważ 
ostatnie dwa miesiące tego roku mogą 
przynieść Bielawie kolejne pieniądze. 
W trakcie rozpatrywania znajduje się 
bowiem sześć złożonych przez miasto 
wniosków. Już teraz wiadomo, że Biela-
wa utrzymała tempo pozyskiwania fun-
duszy z poprzedniego roku, który był 
rekordowy pod tym względem (20 mln 
zł.). Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, 

Co się dzieje w przyrodzie jesie-
nią? Dlaczego liście tracą kolor zielony 
i są wielobarwne? Jaką barwę przyj-
mują liście poszczególnych drzew? 
Jakie drzewa nie zrzucają liści? Dla-
czego niektóre drzewa zmieniają bar-
wę liści wcześniej? Dlaczego drzewa 
pozbywają się liści? Skąd ptaki wie-
dzą, że zbliża się czas wędrówek? Co 
robią, żeby przygotować się do trudnej 
podróży? Skąd ptaki wiedzą dokąd le-
cieć? Dlaczego nie pozostają w cie-
płych krajach na okres lęgowy? Jakie 
ptaki zimują u nas, jakie odlatują, jakie 
przylatują na zimę do nas? Jakie gło-
sy ptaków można rozpoznać jesienią? 
Czy owady zapadają już w stan spo-
czynku? Które można spotkać jeszcze 
w trawie, które w lesie w ściółce i w 
glebie, jak wyglądają? Jakie „skarby” 
można znaleźć pod drzewami w lesie? 
Jak rozpoznać liść klonu i jawora?

To już wystarczy, żeby znaleźć 
powody do obserwacji w lesie i wyjścia 
na zajęcia terenowe.

Czy jest jeszcze pokarm dla pta-
ków? Czy w kolejnych fazach rozwo-
ju owadów jest jeszcze pokarm dla 
dzików? Czy jest wystarczająca ilość 
owoców drzew i krzewów jako pokarm 
dla zwierząt na zimę?

Zapisane zadania w kartach 
pracy, czy wydane polecenia dla 5-6-
7 - latków pobudzają  wyobraźnię i 
zaangażowanie. Przygotowane po-
mocne materiały umożliwiają łatwość 
wykonywania poleceń przez uczestni-
ków zajęć. Prawdziwą inspiracją dla 
wszystkich przeżyć jest na początku 
piosenka – tym razem oddająca cha-
rakter jesieni, pory roku smutnej, ale 
jakże pięknej. Próbą na właściwą oce-
nę zachowań w ochronie przyrody jest 
historyjka obrazkowa w formie puz-
zli, składaną przez uczestników zajęć 
oraz naklejanie plusów i minusów jako 
rozpoznawanych sytuacji pozytyw-
nych i negatywnych. Wyniki są bardzo 
dobre. Uczniowie potrafią bronić swo-
ich racji w uzasadnianiu właściwego 
postępowania w dbaniu o środowisko.

Zarezerwowany czas dla gimna-
zjalistów rozpoczyna się od próby ba-
dania ekologicznej świadomości. Czy 
potrafią właściwie interpretować zjawi-
ska zagrażające środowisku, takie jak: 
powiększająca się dziura ozonowa, 

pożary lasów, spaliny samochodowe, 
odpady przemysłowe, nasilający się 
hałas, nadmierne stosowanie sztucz-
nych nawozów, odpady z gospodarstw 
domowych, nadmierna eksploatacja 
mórz i oceanów, wypalanie suchych 
traw, zanieczyszczenia radioaktywne, 
zanieczyszczenia wód morskich, nad-
mierne wycinanie lasów, smog, kwa-
śne deszcze, globalne ocieplenie kli-
matu, dymy i pyły z elektrowni, ścieki 
fabryczne, wysypiska śmieci. Jak mają 
zapytać, żeby w pełni ująć istotę pro-
blemu, a jednocześnie ułatwić odpo-
wiadającym. Oceniany jest pytający 
poprzez trafne odpowiedzi uczestni-
ków zajęć.

Jesień to okazja do obserwacji 
czasu przemijania w przyrodzie, za-
chodzących zjawisk, które są na żywo 
pokazywane wszystkim uczestnikom 
zajęć poza ławką szkolną. Uwiarygod-
nieniem rozumienia znaczenia wody 
jako synonimu życia, jako podstawowe-
go produktu w „fabryce życia” stało się 
badanie jakości wody przez uczniów 
Gimnazjum. Potrzebę tego działania 
można było poszukać we wszystkich 
zakresach, od składu wody w organi-
zmach żywych i funkcjonowaniu w nich 
procesach życiowych, poprzez orienta-
cję o ubogich zasobach wody słodkiej 
na Ziemi, w tym również w Polsce, aż 
po codzienną użytkowość wiążącą się z 
jej zanieczyszczeniem. Zespoły klaso-
we podzielone na grupy wykonują ba-

BURMISTRZ  MIASTA  BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Bielawa.

A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o nr działki 1137/29 Obręb Pół-

noc o powierzchni 864 m2, oznaczona użytkiem R IIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 1137/34 
Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczonej użytkiem R IIIa, która stanowi drogę wewnętrzną. Działki ujaw-
nione są w księdze wieczystej nr 15432 i położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni uzbrojo-
nym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa rynku bez znaczących uciąż-
liwości otoczenia. Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta poprzez drogę 
asfaltową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 
1137/29 Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna a działka nr 
1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim 
w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o nr działki 1137/31 Obręb 

Północ o powierzchni 1422 m2, oznaczona użytkiem R IIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczonej użytkiem R IIIa, która stanowi drogę wewnętrzną. 
Działki ujawnione są w księdze wieczystej nr 15432 i położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysło-
wej. Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni uzbrojonym 
z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości 
otoczenia. Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta poprzez drogę asfaltową. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/31 Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb 
Północ przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 113 000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych).
C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o nr działki 1137/32 Obręb 

Północ o powierzchni 1009m2, oznaczona użytkiem R IIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczonej użytkiem RIII a, która stanowi drogę wewnętrzną. 
Działki ujawnione w księdze wieczystej nr 15432 i położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni uzbrojo-
nym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa rynku bez znaczących uciąż-
liwości otoczenia. Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta poprzez drogę 
asfaltową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 
1137/32 Obręb Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a działka nr 
1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 83 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
D.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o nr działki 1137/33 Obręb 

Północ o powierzchni 705 m2, oznaczona użytkiem R IIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 1137/34 
Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczonej użytkiem R IIIa, która stanowi drogę wewnętrzną Działki 
ujawnione są w księdze wieczystej nr 15432 i położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z tere-
nem w pełni uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zadowalająca strefa 
rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej 
lub Bohaterów Getta poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/33  Obręb Północ przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona 
jest pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
E
Nieruchomość to niezabudowana i użytkowana rolniczo działka gruntu nr 1190 Ob-

ręb Fabryczna o pow. 4830 m2 położona w rejonie ul. Wysokiej oraz zbiornika wodnego 
„Sudety” będącego centrum rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta. Posiada kształt 
regularny, zbliżony do trapezu, jest nieogrodzona. Obszar ten leży w „górnej” części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez nieruchomość przebiega 
sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami oraz napowietrzna linia energetyczna 
wraz ze słupem. Część działki jest orientacyjną strefą zalewową potoku Brzęczek. Dojazd 
do działki planowaną do wykonania drogą od ulicy Wysokiej. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1190 Obręb Fabryczna przezna-
czona jest pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 255 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć ty-
sięcy złotych).

F
Nieruchomość to niezabudowana, zadbana działka gruntu nr 653/2 Obręb Północ 

o pow. 647 m2 położona w Bielawie w rejonie ul. S Żeromskiego. Działka ma kształt zbli-
żony do trapezu. Działka leży na obrzeżach „środkowej” części miasta w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarza i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki od ul. 
Żeromskiego drogą gruntową. Teren na którym położona jest działka nie jest objęty miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa i nie wydano decyzji o 
warunkach zabudowy. Z uwagi na sąsiedztwo działkę można zagospodarować na cele nie 
sprzeczne z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z przepisami wy-
konawczymi. Gmina przeznacza działkę pod zabudowę garażową. Działka jest obciążona 
umową dzierżawy do 31.10.2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2011 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miej-
skim w Bielawie, Sala Narad pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

1. Nieruchomości jw. za wyjątkiem wskazanej literą F są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2.  Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
3. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
4.Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środ-

ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa
85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do dnia 12.12.2011r. Za datę 

wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z właści-

wego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posia-
dających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi 
zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na nabycie nieruchomości.

7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niesta-
wienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadnięcie wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o 
wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomo-

ścią, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie 
warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieru-
chomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt 
podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przeznaczo-
nej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości strona udziela Referat 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon 74-83-28-740. 
Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

Zaczarowany świat jesieni w Szkole Leśnej
Wystarczy trochę prowokujących pytań.

dania organoleptyczne i biochemiczne 
wody. Dla wprawdzie skróconego ba-
dania jakości wody posłużono się po-
braniami z różnych miejsc, a w szcze-
gólności próbką pomiarową z potoku 
górskiego /sprawdzając charakterysty-
kę tego cieku wodnego/. Określano kla-
sę czystości poprzez organizmy żyją-
ce w wodzie. Właśnie jesienią ten czas 
przejścia w różne fazy rozwoju organi-
zmów żywych jest okazją do obserwacji 
i badań. Istotną częścią zajęć jest ba-
danie chemiczne pobranych próbek: 
pH 4.5-9, pH 6,0-8,0, KH, GH, NH3, 
NO2, NO3, PO4, Fe. Dokładne wyko-
nywanie czynności podczas testów ba-
dania wody, wymaga wnikliwego czyta-
nia przygotowanej instrukcji. Niektóre 
prace musiały być powtarzane, jako 
że odczyn wody jest jednym z najistot-
niejszych wskaźników determinujących 
warunki życia biologicznego w wodzie, 
w tym jej użyteczność dla człowieka. 
Wszystkie zestawienia  wyników ba-
dań są opisywane w formie wniosków, 
z wykazaniem stopnia zanieczyszcze-
nia, zdatności do picia, szkodliwości dla 
roślin, korozyjności, stosowania  w go-
spodarstwach domowych i w przemy-
śle, a przede wszystkim określeniem 
klasy czystości I, II, III.

Przyjemną akceptacją dla całej 
oferty placówki, organizacji i bogatej 
bazy, są pytania o kolejne zajęcia w 
Szkole Leśnej.

BARL – koordynator Szkoły Leśnej

Miliony złotych ze środków zewnętrznych w 2011 roku
dzięki staraniom o pieniądze z różnych 
źródeł, budżet naszego miasta zwięk-
szył się o ponad 35 milionów złotych. Z 
pewnością bez tych pieniędzy nie uda-
łoby się zrealizować w mieście choć-
by Bielawskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości, wybudować dróg wewnątrz 
obwodnicy oraz nowoczesnych boisk 
sportowych i placów zabaw. 

W tym roku uznanie instytucji 
rozdzielających fundusze zewnętrzne 
znalazło 25 projektów złożonych przez 
miasto Bielawa. Najwyższą kwotą dofi-
nansowania (5 mln zł.) nagrodzony zo-
stał projekt Dolnośląskiego Inkubatora 
Art – Przedsiębiorczości. Miasto otrzy-
mało również pieniądze na utworzenie 
Interaktywnego Centrum Poszanowania 
Energii (1,3 mln zł.) oraz sumę (2,2 mln 

zł.), która pozwoli w 85% zrefundować 
koszty, jakie miasto wydało z własne-
go budżetu na budowę Szkoły Leśnej i 
wykonać ogród dydaktyczny przy ekolo-
gicznej placówce. Obecny rok jest kolej-
nym, w którym udało się uzyskać dofi-
nansowanie na inwestycje w oświacie. 
Te najbardziej widoczne to modernizacja 
Ekologicznego Gimnazjum nr 3 (470 tys. 
zł.), budowa ORLIKA i placu zabaw przy 
Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 
(930 tys. zł.), a także utworzenie żłob-
ka w budynku Przedszkola Publicznego 
nr 3 (290 tys. zł). Znaczącą kwotę (1,8 
mln zł) miasto pozyskało na zaawanso-
waną modernizację fragmentu murów 
oporowych potoku Bielawica, która ma 
m.in. zwiększyć bezpieczeństwo miesz-
kańców w trakcie intensywnych opadów 
deszczu. Z kolei w staraniach o przy-
ciągnięcie zewnętrznych inwestorów do 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w Bielawie, ma pomóc 
dofinansowanie (1 mln zł.), które zosta-
nie przeznaczone na budowę drogi do-
jazdowej do terenów inwestycyjnych. 

Obecnie Bielawa czeka na oce-
nę sześciu złożonych wniosków, więc 
ostateczna kwota pozyskanych środ-
ków w 2011 roku, może być jeszcze 
bardziej okazała. Warto również do-
dać, że w grudniu miasto złoży projekt 
na dofinansowanie gruntownej moder-
nizacji Parku Miejskiego.

  Łukasz Masyk 

4 listopada odbyło się przeka-
zanie inkubatora ATOM od Funda-
cji WOŚP dla Szpitala Powiatowego 
w Dzierżoniowie. Sprzęt o wartości 
kilkudziesięciu tysięcy złotych przy-
stroili liderzy dzierżoniowskiego 
Sztabu WOŚP, którzy współorga-
nizowali uroczystość. W prezencie 
od wolontariuszy Szpital otrzymał 
poduszkę-serduszko i komplet po-
ścieli własnoręcznie uszytej przez 
druhnę Komendantkę Hufca Ziemi 
Dzierżoniowskiej ZHP hm. Krysty-
nę Waś. 

Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością m. in. Szefowie Szta-
bów WOŚP działających w Powie-

cie Dzierżoniowskim - Jarosław 
Rudnicki z Dzierżoniowa, Bogu-
miła Derenowska z Bielawy i Ry-
szard Gacek z Łagiewnik. Prze-
kazanie odbyło się w obecności 
włodarzy gmin i powiatu panów 
Marka Pioruna, Janusza Szpo-
ta, Pawła Brzozowskiego, Da-
riusza Kucharskiego oraz posła 
RP Tomasza Smolarza, repre-
zentującej senatora RP Stani-
sława Jurcewicza pani Patrycji 
Sznurowskiej i członków Rady 
Nadzorczej NZOZ Szpital Powia-
towy sp. z o. o. 

  B. Lesiewicz
zdj. Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy

Inkubator dla Szpitala Powiatowego
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Sala konferencyjna - oferta
Jeżeli interesuje Państwa sala konferencyjna w powiecie Dzierżoniowskim 

to mamy ofertę, która doskonale spełni Państwa oczekiwania. Oferujemy dwie sale 
konferencyjne (małą – 29 m2 oraz dużą – 53 m2), znajdującą się w Bielawie, przy 
ulicy Wolności 24. Nasza duża sala konferencyjna wyposażona jest w cały sprzęt 
niezbędny przy profesjonalnej prezentacji, w tym m. in. projektor multimedialny, sys-
tem nagłośnienia oraz tablicę interaktywną z systemem onfinity. W obydwóch sa-
lach dostępna jest również sieć internetowa z której można korzystać bez żadnych 
ograniczeń. Wśród sal konferencyjnych dostępnych w Powiecie nasza wyróżnia się 
m. in. tym, że cały ten sprzęt udostępniamy bez dodatkowych opłat. 

Sala konferencyjna - lokalizacja 
W przypadku sali konferencyjnej na wynajem kluczowe znaczenie ma praw-

dopodobnie lokalizacja. Nasza sala konferencyjna zlokalizowana jest w dolnej 
części Bielawy niedaleko ronda z którego można szybko dostać się do Dzierżo-
niowa, Piławy czy Pieszyc, dzięki czemu oferowana przez nas sala konferencyjna 
na wynajem jest łatwo dostępna nawet dla osób dojeżdżających spoza Bielawy. 
Znajduje się ona w budynku Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - naj-
bardziej nowoczesnego biurowca na terenie całego powiatu Dzierżoniowskiego. 

Sala konferencyjna - galeria
Co decyduje o tym, że dana sala konferencyjna w Bielawie i okolicach są 

wybierane częściej od innych? Jednym z czynników jest z pewnością wystrój. To 
on decyduje o tym, w jakiej atmosferze toczy się szkolenie, spotkanie bizneso-
we czy rekrutacja. Wystrój sali konferencyjnej, którą oferujemy zapewnia kom-
fort oraz kameralność spotkania. Jest ona pozbawiona surowości, którą cha-
rakteryzują się typowe sale konferencyjne znajdujące się w naszym Powiecie. 

Sala konferencyjna - usługi dodatkowe
Nasza Sala Konferencyjna w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

posiada wszelkie wyposażenie do obsługi cateringowej naszych klientów. Po-
siadamy zestawy do napojów zimnych jak i ciepłych, automat do kawy oraz ta-
lerzyki do konsumpcji. W biurze Inkubatora można skorzystać z faksu oraz za 
dodatkową opłatą także z ksera. 

DANE KONTAKTOWE :
Ireneusz Rogalski
Koordynator ds. Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego
58-260 Bielawa, ul. Wolności 24
Tel.: 74 645 22 88
Fax: 74 645 33 88
email: inkubator@barl-bielawa.pl

Do dyspozycji dwie sala konferencyjne

Dwa październikowe dni złotej 
polskiej jesieni – Dzień Edukacji i Dzień 
Papieski - łączy jeden temat – naucza-
nie i wychowanie. Współczesny kryzys 
w dziedzinie wychowania dzieci i mło-
dzieży, ze względu na aktualność i spo-
łeczny charakter tego problemu, coraz 
bardziej przypomina o konieczności po-
stawienia go w centrum naszej uwagi.

Dzień Edukacji uświetniły de-
koracje okolicznościowe i program 
artystyczny w wykonaniu młodzieży. 
Trawestacja znanej ,,Bajki o rybaku  
(nauczycielu!) i złotej rybce” zawiera-
ła przesłanie ponadczasowe o ludz-
kiej zachłanności, ale przede wszyst-
kim to uczniowie przygotowali ją i 
zadedykowali swoim nauczycielom i 
wychowawcom w dniu ich święta. 

W czasie Dnia Papieskiego w 
ZSZ CRRiMP obchodzonym 26 paź-
dziernika 2011 r.,  na tle prezentacji 
multimedialnej młodzież wspominała 
Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
nie tylko jawi się nam jako doskonały 
wychowawca młodych, ale także jako 
wzór wychowawcy, który musi przede 
wszystkim być człowiekiem otwartym 
na młodzież, kochającym ludzi mło-
dych. Tę miłość zaś ma wyrażać głów-
nie poprzez obecność pełną serdecz-
ności, życzliwości i bliskości. Kiedy 
widzi się w szkole młodzież zagubio-
ną, pragnącą na siebie zwrócić uwagę 
wyzywającym strojem czy niemądrym 
zachowaniem, to postawa Jana Paw-
ła II jako wychowawcy jest jak najbar-
dziej godna polecenia wszystkim na-
uczycielom i wychowawcom.

Z montażu słowno-muzycz-
nego przypomnieliśmy sobie o mło-
dości Karola Wojtyły, jego pasjach 

(teatr, poezja, sport),  o powołaniu 
kapłańskim i konsekwentnej realiza-
cji celu życiowego według Bożego 
planu. ,,Człowiek nie jest tylko spraw-
cą swoich czynów, ale przez te czyny 
jest zarazem w jakiś sposób „twórcą 
siebie samego” - twierdził Jan Paweł 
II (Karol Wojtyła). Tegoroczny Dzień 
Papieski przebiegał pod hasłem ,,Jan 
Paweł II – Człowiek Modlitwy” i był 
wielkim dziękczynieniem za beaty-
fikację papieża, w hołdzie najwięk-
szemu autorytetowi XX/XXI wieku, 
człowiekowi, który sięgając do źródeł 
chrześcijaństwa uczył nas solidarno-
ści, odwagi i pokory.

Jednym z tematów często po-
ruszanych przez Jana Pawła II w spo-
tkaniach ze światem młodych była 
owocność życia. Papież przypominał 
młodym, że każda jednostka otrzymała 
talent, którym należy zarządzać dobrze, 
użytkować go w taki sposób, aby przy-
niósł obfite owoce. Warto więc spojrzeć 
z uwagą nie tylko na to, co Jan Paweł II 

Dzień Edukacji i Dzień Papieski w ZSZ CRRiMP w Bielawie

przekazał młodym, ale także na to, jak 
do nich się zwracał. Niejeden chrześci-
jański wychowawca winien przejrzeć się 
najpierw w papieskim ,,jak”, by móc póź-
niej umieć skoncentrować się na tym, co 
powinien nieść powierzonej jego trosce 
młodzieży. Ojciec Święty Jan Paweł II 
zawsze kładł wielką ufność w młodości. 
Mówił, że młodzi są jego nadzieją, na-
dzieją Kościoła i świata. Jeszcze jako 
kapłan, później biskup i kardynał za-
wsze „nosił młodych w swoim sercu”. 

W książce ,,Przekroczyć próg 
nadziei” czytamy: „Głównym moim od-
kryciem z tego okresu, kiedy w duszpa-
sterstwie skoncentrowałem się przede 
wszystkim na młodzieży, było odkrycie 
istotnego znaczenia młodości”.

,,Starajcie się odważnie dą-
żyć do pełnej miary społeczeń-
stwa. Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wymaga-
li” – niech to przesłanie Jana Pawła 
II stanie się dewizą naszego życia.

                Jadwiga Łakomska 

Dnia 29 października w bie-
lawskim ZSO odbyło się wręczenie 
nagród w powiatowym konkursie li-
terackim - „Książka i ja”. Wpłynęło 
wiele bardzo dobrych i ciekawych 
prac. Nagrodę Grand Prix otrzymała 
Zuzanna Butrym z klasy IIb  gimna-
zjum. Poprosiłam laureatkę konkur-
su o krótką wypowiedź.

- Jaki wybrałaś temat pracy 
i  dlaczego zdecydowałaś się aku-
rat na ten?

- Temat mojej pracy brzmiał: „Czy 
internetowe blogi stanowią zagrożenie 
dla literatury pamiętnikarskiej?” Wybra-
łam go, ponieważ jest mi szczególnie 
bliski. Uwielbiam pisać pamiętniki.

- A jakie są Twoje inne osią-
gnięcia w konkursach literackich ?

- Zdobyłam także wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie „Czło-
wiek – Ziemia –Kosmos”, I miejsce 
w powiatowym konkursie „Małe for-
my literackie” i I miejsce w powiato-
wym konkursie „Młode talenty litera-
tury fantastycznej”.

- Jakie są Twoje inne zainte-
resowania poza pisaniem?

-W moim życiu zawsze bardzo 
dużo się działo. Mam mnóstwo zain-
teresowań, niektórzy mówią, że zbyt 
wiele.(śmiech) Przez co nie zawsze 
mam czas, aby zrobić wszystko na 
co mam ochotę. Nie potrafię się nu-
dzić. Kocham teatr. Uwielbiam grać 
na scenie. Razem z Teatrem Praw-
dziwym niedługo jadę na festiwal 

do Krakowa, a potem z naszym no-
wym spektaklem odwiedzimy Odin 
Teatret w Danii. Gdy mam wolny 
czas zajmuję się też projektowaniem 
strojów. Regularnie przeglądam Vo-
gue’a, który daje mi mnóstwo inspi-
racji. Kiedy tylko mogę słucham mu-
zyki, każdego rodzaju od jazzu do 
rocka. Dzięki niej mogę się zrelak-
sować, przenieść do innego świa-
ta, zapomnieć o codziennym natło-
ku spraw. W tym wszystkim zawsze 
znajdę jeszcze czas na sport. Ruch 
daje mi wiele energii i pozwala nała-
dować akumulator.

Rozmawiała 
Nikola Selezinko

Wywiad z laureatką powiatowego konkursu – „Książka i ja”, 
uczennicą ZSO w Bielawie

„Śmieci segregujesz, świat ra-
tujesz” – pod takim hasłem wzięli-
śmy udział w akcji „Szalone kubeł-
ki”, która odbyła się 21 października. 
Pod opieką pani Anny Mizerac-

kiej-Nowak, z transparentami w rę-
kach, udaliśmy się pod supermar-
ket Biedronka, aby propagować 
właściwe zagospodarowanie odpa-
dów. Rozdając ulotki, zachęcaliśmy 

SZALONE KUBEŁKI Z GIMNAZJUM NR 1 mieszkańców Bielawy do udziału w 
konkursach, jakie dla nich przygoto-
waliśmy. Jedni segregowali śmieci, 
inni odpowiadali na pytania związa-
ne z recyklingiem i segregacją. Nikt 
nie odchodził z pustymi rękoma. Na-
grodzeni otrzymywali lniane torby na 
zakupy oraz koszulki ZGPD-7. 

Przechodnie nie tylko przyglą-
dali się nam z zachwytem, ale chęt-
nie słuchali informacji na temat eko-
logii, a także sami dzielili się swoją 
wiedzą. Niestety byli i tacy, którzy 
odmawiali udziału w zabawie, tłu-
macząc się brakiem czasu lub przy-
znając, że nie wiedzą, o co w tym 
wszystkim chodzi. To utwierdziło nas 
w przekonaniu, że warto organizo-
wać takie akcje, aby podnieść świa-
domość ekologiczną mieszkańców 
naszego miasta, zwiększyć ich wie-
dzę na temat prawidłowej gospodar-
ki odpadami i zachęcić do  zaanga-
żowania w ich segregowanie.

Asia Sędzimir i Ola Wrzosek 
uczennice Gimnazjum nr1 
w Bielawie

Piesek zostawiony na mrozie

Zwracamy się do miłośników zwierząt 
o przygarnięcie kilkumiesięcznego pieska, 
którego ktoś pozostawił samego na ulicy w 
mroźny wieczór 17 listopada. Szczeniacz-
ka zabrał z ulicy jeden z mieszkańców Bie-
lawy, który jednak nie może pozostawić go 
u siebie na dłużej. Tak więc jeśli chciałbyś 
mieć wiernego i bardzo sympatycznego pu-
pila, zadzwoń pod numer telefonu - 515 080 
040. 

W dniu 14 listopada w kaplicy 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńcze-
go „Medszkol” w Bielawie przy ul. 
Wolności 114 odbyło się spotkanie 
pod nazwą „Listopadowe wspo-
mnienia o bł. Janie Pawle II”. Ini-
cjatorami przedsięwzięcia byli pra-
cownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie Panie Wie-
sława Kawa, Urszula Rutkowska i 
Bożena Uznańska  w partnerstwie 
z ZPO „Medszkol” w Bielawie, z „Ne-
stor” Dziennym Domem Pomocy 
Społecznej  w Bielawie oraz Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wy-
chowawczym w Bielawie.

Spotkanie wyszło naprzeciw 
potrzebom serc mieszkańców i chę-
ci  uszczęśliwienia chorych i samot-
nych ludzi. Listopad  jest miesiącem 
zadumy i refleksji nad tym co już 
minęło, westchnień za ludźmi, któ-
rzy byli nam bliscy, ale nas opuścili. 
We wspomnieniach zachwycają nas 
dźwięki, kolory z dzieciństwa i 
młodości, smaki i zapach domu 
rodzinnego. To wszystko stano-
wi naszą ,,Małą Ojczyznę”, któ-
rą tak często wspominamy z no-
stalgią i sentymentem z łezką w 
oku.  „Szanujmy wspomnie-
nia, smakujmy ich treść. Na-
uczmy się je cenić. Szanujmy 
wspomnienia, bo warto coś 
mieć, Gdy zbliży się nasz count 
desiere” – śpiewali przed laty 
Skaldowie.  Dziś jesteśmy ra-
zem, jutro zostaną tylko wspo-
mnienia. 

Wyjątkowa atmosfera, jaka 
towarzyszyła temu spotkaniu wy-
nikała z tego, że zbiegła się ona z 
rokiem beatyfikacji naszego Wielkie-
go Rodaka. Naszym gościem był ks. 
Grzegorz Mędrala z parafii WNMP 
w Bielawie. W trakcie spotkania 
Pani Dorota Ciszewska, członek 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy re-
cytowała wiersze autorstwa Karola 
Wojtyły, a także własne mówiące 
o Janie Pawle II. W spotkaniu czyn-
ny udział wzięli również uczniowie 
SOSW w Bielawie,  którzy  przedsta-
wili wzruszający program artystycz-
ny pt.: „Jan Paweł II człowiek modli-
twy”, poświęcony życiu, historii oraz 
twórczości papieża. Ojciec Święty 
zawsze starał się być blisko chorych. 

Pochylał się nad cierpiącymi, a gdy 
sam zachorował, to pokazywał jak 
z godnością i z cierpliwością nieść 
swój krzyż.   

Pensjonariusze z ZPO „Medsz-
kol” i  „Nestor” DDPS  również uczcili 
pamięć oraz wyrazili  uczucia miłości 
i przywiązania do osoby Ojca Święte-
go Jana Pawła II w postaci własnego  
programu artystycznego. Wspólne 
deklamowanie wierszy i śpiewanie 
piosenek miało odświeżyć pamięć o 
Papieżu i jego nauczaniu. 

Na zakończenie spotkania 
wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewa-
li „Barkę” -  ulubioną pieśń papieża 
Polaka.  Mamy nadzieję, że to nie-
zwykłe spotkanie na długo zagości 
w pamięci wszystkich uczestników. 

Składamy serdeczne po-
dziękowania katechetce Pani Da-
nucie Skibie i pedagogowi Pani 
Monice Mielczarskiej za pomoc 
w przygotowaniu przedstawienia 
oraz za przygotowanie uczniów 
SOSW: Sandry Ciszowskiej, 
Marcina Łatka, Andrzeja Droz-
dek, Jagody Laskiewicz, Oska-
ra Januszkiewicz, Izabelli Dłu-
gosz, Emili Koniecznej, Lucyny 
Międzybrockiej, Joanny Bara-
niuk, Damiana Nowińskiego.  

  Bożena Uznańska

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, 
kto jest jeszcze bardziej samotny”   bł. Jan Paweł II

Listopadowe wspomnienia i błogosławionym Janie Pawle II
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Dom Kultury w Małogoszczy 
5 i 6 listopada po raz dziewiąty zor-
ganizował Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Dzieci i Młodzieży „Nad 
Wierną Rzeką”. Spośród ponad 80 
zgłoszeń komisja artystyczna za-
kwalifikowała 50 wykonawców z ca-
łej Polski m. in. Bielawy, Warszawy, 
Mogila, Piotrowic, Końskich, Ostrow-
ca Świętokrzyskiego, Kielc itd. 

Popisy wokalne solistów oce-
niali  profesjonaliści z dziedziny 
śpiewu i muzyki. W jury zasiedli: 

Sukcesy na festiwalu w Małogoszczy
Piotr Hajduk, Agnieszka Piotrow-
ska-Hajduk, Beata Misztal, Marek 
Wrona, Andrzej Staniek.

Z naszych reprezentan-
tek nagrody wyśpiewały: w kat. 
10-12 lat – II miejsce Weronika 
Makowska, a miejsce III Patry-
cja Czyżewska, w kat. 13-15 lat 
II miejsce Emila Hamerlik, a III 
miejsce Karolina Łopuch i wy-
różnienie Jagoda Różycka, w 
kat.16-19 lat III miejsce Patrycja 
Mizerska.

W dzisiejszych czasach coraz 
więcej młodych ludzi pasjonuje się 
fotografią. Między innymi z tego po-
wodu w czwartek 9 listopada w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących im. 
Bolesława Chrobrego w Bielawie po 
raz kolejny odbyły się warsztaty fo-
tograficzne prowadzone przez Rafa-
ła Smolińskiego. Dowiedzieliśmy się 
wiele na temat kadrowania zdjęć. 
Mogliśmy także ćwiczyć praktycznie 
zdobyte umiejętności. Kilka dziew-
czyn poznało też pracę modelki po-
zując do zdjęć. 

Nasze błędy i potknięcia były 
już w czasie fotografowania korygo-
wane przez Rafała. Nauczyliśmy się 
prawidłowo oświetlić modelkę, dzięki 
blendzie, czyli specjalnemu elemen-
towi służącemu do odbicia światła. 

Pomaga to między innymi w uzyska-
niu odpowiedniego oświetlenia foto-
grafowanego obiektu czy modelki. 

Zajęcia odbywały się w dwóch 
grupach. Pierwsza, to grupa począt-
kujących fotografów: Patrycja Kru-
czek, Karolina Wójcik, Dominika 
Stefanowicz, Dominika Górnik, Mał-
gorzata Łyżwa, Patryk Stulik, Karoli-
na Jaworska, Roksana Klaczyńska, 
Klaudia Bortnik, Jessica Litwiniuk. 
W drugiej grupie znaleźli się ucznio-
wie, którzy brali udział we wcześniej-
szych spotkaniach: Patrycja Komor, 
Monika Cukiernik, Aleksandra Cu-
kiernik, Karolina Fudalej, Aleksandra 
Froń, Katarzyna Paterek, Katarzyna 
Kołtun, Grzegorz Bagiński, Bartosz 
Jagielnicki.

   Monika Cukiernik

FOTOGRAFOWANIE - PASJA I PRZYJEMNOŚĆ

10 listopada odbyło się trze-
cie spotkanie z cyklu „Bibliotecz-
ne bajanie” z uczniami z kl. IV-V ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Bielawie. W dziale 
dziecięco-młodzieżowym Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Piastowskiej 1 zebrali się uczest-
nicy warsztatów pod tytułem „Przy-
stanek: legendy”. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
starała się w prosty sposób wyja-
śnić dzieciom,  - Co to jest legen-
da? Trzeba zauważyć, że osoby o 
niepełnosprawności intelektualnej w 
stopniu umiarkowanym i znacznym 
nie mają umiejętności szybkiego za-
pamiętywania wyszukanych, długich 
i trudnych haseł. Dzieci tworzyły z li-
terek słowo legenda, a następnie te, 
które potrafiły odczytać literki robiły 
to, a inne odgadywały kolory karte-
czek, na których były umieszczone 
litery. Podczas kierowanej rozmo-
wy dorosłe uczestniczki spotkania 
podały przykłady legend polskich: 
Wars i Sawa, Hejnał Mariacki, Duch 
Gór, Smok Wawelski, Góra Kra-
snoludków. Dzieci na jedno z pytań 
- Czy smoki istnieją na świecie? Z 
przekonaniem mówiły, że tak. 

Nauczycielka Agnieszka Bry-
lińska wyjaśniła, że fantastyczne 
postacie z legend były wymyślane 
przez ludzi, aby oswajać swoje lęki 
przed nieznanym. Bibliotekarka Do-
rota Wanszewicz rozdała uczniom 
książki z legendami i krótko opisała, 
że legenda to opowieść wymyślona 

zawierająca elementy fantazji (cu-
downości) oraz prawdy historycznej. 
W trakcie spotkania zdążyliśmy jesz-
cze przeczytać romantyczną historię 
młodego piekarczyka Mikołaja, któ-
ry pokochał Kasię - córkę znane-
go cukiernika z Torunia. Ojciec Ka-
tarzynki powiedział, „że weźmie ja 
za żonę ten, kto przyjedzie do niej 
karetą zaprzężoną co najmniej w 
cztery konie!”. Młodzieńcowi udało 
się wykonać karetę z piernika, którą 
zachwycił się cukiernik. „Od tej pory 
przeminęło już stuleci parę, ale To-
ruń słynie nadal z piernikowych ka-
ret”. 

Przystanek: legendy
Degustacja pierniczków i tworze-

nie szkiców ze scenkami z legend miło 
i słodko zakończyły nasze spotkanie. 
Zachęcamy do lektury legend polskich 
spisanych przez Wandę Chotomską, 
Artura Oppmana, Martę Berowską, 
Mariusz Urbanka, Honoratę Chróście-
lewską i wielu innych autorów. 

Dziękujemy gościom z SOSW 
- Oskarowi i Sławkowi za ciekawość, 
Tomkowi za spostrzegawczość, Kasi 
za radość a Pawełkowi za spokój 
oraz nauczycielkom Agnieszce Bry-
lińskiej i Dorocie Wanszewicz za za-
angażowanie w nasze zajęcia.

Jolanta Pawlak

5 listopada w Sieradzu odbył 
się XX Ogólnopolski Festiwal „Prze-
bój mamy i taty” . Wzięły w nim udział 
cztery nasze solistki: Natalia Skwa-
rek, Weronika Krystek, Justyna 
Palimąka i Klaudia Borczyk. Głów-
nym założeniem festiwalu jest pre-
zentowanie utworów z czasów mło-
dości rodziców, a także przebojów 
współczesnych. W konkursie wzięło 
udział 6 zespołów oraz prawie 50 wo-
kalistów i wokalistek z całej Polski.  

XX Ogólnopolski Festiwal „Przebój mamy i taty” 
Konkursowe prezentacje oceniało 

jury pod przewodnictwem Haliny Frąc-
kowiak, która zakończyła festiwal swoim 
koncertem.  Nasze reprezentantki spisa-
ły się na medal. W kat. do 9 lat  II miejsce 
zdobyła Natalia Skwarek SP 10 Biela-
wa, w kat. 10-13 lat I miejsce wywalczy-
ła Weronika Krystek G2 Bielawa, w kat. 
14-16 lat wyróżnienie otrzymała Justy-
na Palimąka II LO Dzierżoniów, w kat. 
pow. 16 lat wyróżnienie otrzymała Klau-
dia Borczyk I LO Dzierżoniów.

W piątek 4 listopada w klu-
bie Pozytwka przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbyła się  VI Noc 
Poetów, w której brali udział poeci z 
różnych miejsc zamieszkania, takich 
jak: Bielawa, Świdnica, Dzierżoniów, 
Krzyżowa, Niemcza, Nowa Ruda, 
Lublin, Wrocław czy Ostroszowice. 
Tłumnie zgromadzona publiczność 
miała tez okazję posłuchać wła-

VI Noc Poetów przeszła do historii …
snych utworów  Barbary Pachu-
ry, Pameli Kocel oraz  pierwszych 
kroków w grze na gitarze i śpiewie 
dzieci i młodzieży zaprzyjaźnionych 
z klubem. 

Wszyscy, bez względu na 
wiek,  obecni podczas tego wieczoru 
w bibliotece, mogli w zadumie i re-

fleksji czy z uśmiechem na twarzy 
wysłuchać wierszy różnych  poetów 
: Urszuli Kowalewskaiej, Anny Ka-
rasińskiej, Doroty Ciszewskiej, 
Pameli Kocel,Tamary Hebes, Ja-
rosława Florczaka, Krzysztofa 
Sobczaka, Miłosza Wrzesińskie-
go, Piotra Woźniaka, Michała Ku-
kuły, Jarosława Dzigońskiego, 
Stanisława Wojnara, Bartłomieja 
Czarnottę. Ponadto były czytane 
wiersze z najnowszej książki Eu-
geniusza Tkaczyszyna Dyckiego 
oraz Roberta Karwata  a także tych, 
którzy  od  nas  odeszli: Heleny Kra-
snoborskiej i Romana Gargasa.  
Ogromną  niespodzianką,  nie tylko 
dla poetki  z Dzierżoniowa Urszuli 
Kowalewskiej, był występ licealist-
ki z I L.O. w Dzierżoniowie  Pame-
li Sujewicz, która podczas wieczo-
ru recytowała  jej wiersz pt „Teatr”. 
Pamela  za recytację tego wiersza 
otrzymała  nagrody w kilku  konkur-
sach  recytatorskich.  

W przeddzień Święta Niepodle-
głości w Gimnazjum nr 1 odbył się uro-
czysty apel przygotowany przez koło 
teatralne pod kierunkiem pani Mał-
gorzaty Jagielskiej. Uczniowie wraz 
z nauczycielami obejrzeli widowisko 
poświęcone ważnym wydarzeniom hi-
storycznym, które po 123 latach nie-
woli otworzyły przed Polską drogę do 
odzyskania niepodległości. W przed-
stawieniu wzięli udział: Paweł Sur-
ma, Angelika Wojciechowicz, Adam 
Miarka, Magdalena Olejnik, Marceli-
na Dańczuk, Monika  Norberciak, Ka-
tarzyna Podhalicz, Joanna Sędzimir, 
Adrianna Granzow, Klaudia Magusiak,  
a na akordeonie grał Mateusz La-
sota. Wzruszające wiersze i pie-
śni patriotyczne skłaniały do re-
fleksji i zadumy nad losami wielu 
pokoleń Polaków walczących  
o wolność ojczyzny. Po przedsta-
wieniu klasa III B otrzymała nagrodę  
za zwycięstwo w konkursie na najcie-
kawszą gazetkę poświeconą 93 rocz-

UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 1 UROCZYŚCIE UCZCILI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
nicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
godnie uczcili Święto Niepodległo-

ści, bo mają świadomość, że żyjąc 
w wolnym kraju, muszą pamiętać o 
tych, którzy o tę wolność walczyli. 
Więcej na www.gim1bielawa.co.nr

Uczniowie ZSZ Cechu Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie, będący 
uczestnikami Środowiskowego 
Hufca Pracy w Dzierżoniowie, 23 
listopada wzięli udział w Turnieju 
Wiedzy „ Zdrowie psychiczne”. Tur-
niej odbył się w ramach realizowa-
nego programu profilaktyczno-edu-
kacyjnego „Gdybym wiedział…”, 
którego organizatorem jest Gmina 
Bielawa i Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy.  

Pięcioosobowa drużyna Klubu 
Aktywnych pod okiem wychowawcy 
Doroty Sikorskiej,  od początku listo-
pada pilnie poznawała treści zwią-
zane z chorobami psychicznymi, ich 
objawami i  metodami leczenia. Do 
konkursu przystąpiło 7 drużyn, któ-
re zmagały się podczas trzech eta-
pów. I choć nie udało nam się zdo-
być żadnego miejsca - nagrodą był 
sam  udział i  aktywność w tematyce, 
która dla większości ludzi jest nadal 
tematem tabu. 

Zaangażowanie młodzieży 
wynagrodzono koszem słody-
czy i dyplomem, który na kory-
tarzu szkolnym będzie przypo-
minał o poznanych treściach. 
Jestem pewna, że każdy z tych 
młodych ludzi będzie bardziej 
tolerancyjny i świadomy proble-
mów, które mogą dotknąć każ-
dego z nas. 

Dorota Sikorska
Wychowawca ŚHP Dzierżoniów

Ciąg dalszy programu „Gdybym wiedział…”
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Mario Vargas Llosa - 
Fonsito i księżyc

Niezwykła historia o tym, 
jak podarować Ukochanej księ-
życ. „Fonsito i księżyc” niesie ze 
sobą wielką wiarę w siłę uczu-
cia, w możliwość spełnienia 
swych marzeń, a przede wszyst-
kim ukazuje, jak wiele jesteśmy 
w stanie zrobić, by uszczęśliwić 
ukochaną osobę. Dziewczynka, 
zapytana o zgodę na jeden po-
całunek, zażądała od kilkuletnie-
go chłopca, nieszablonowego 

podarunku - księżyca. Zasmucony, przygnębiony Fon-
sito każdego wieczoru wpatruje się w lśniącą powłokę 
perlistego księżyca, aż w końcu znajduje przebiegły 
sposób na spełnienie oczekiwania swojej koleżanki Ne-
reidy. U dzieci wszystko płynie z głębi serca, nie ma nie-
domówień, kłamstw, przekrętów. Historia małego Fon-
sita wzrusza i wywołuje nostalgiczny uśmiech właśnie 
dzięki swej naiwności i prostocie. Czytanie umilają pięk-
ne kolorowe ilustracje, a tekst jest pisany dużą czcion-
ką, która ułatwi młodemu czytelnikowi czytanie. Tekst 
też nie jest skomplikowany, ani zbyt trudny. W sam raz 
by dzieci mogły go zrozumieć. Fantastyczna, urocza, 
świetna książeczka zarówno dla dużych jak i małych. 
Opowiastka napisana z myślą o dzieciach przez współ-
czesnego autora książek dla dorosłych Mario Vargasa 
Llosę.

Eoin Colfer - Lotnik
Conor Broekhart przy-

szedł na świat w wyjątkowych 
okolicznościach. Jak inaczej 
określić fakt, że urodził się w  
spadającym balonie podczas 
Wystawy Światowej w Paryżu? 
Latanie stało się największym 
marzeniem chłopca, a otacza-
jący go ludzie będą mu w tym 
sprzyjali...do czasu. Conor do-
rastał pod okiem nauczyciela 
Victora Vigny’ego, w towarzy-
stwie o rok starszej księżnicz-
ki Izabelli. Zdążył dorobić się 
tytułu „sir” za uratowanie życia córki króla, nabyć wie-
le umiejętności z zakresu nauki i sprawności ruchowej. 
Razem z Vignym pracowali nad projektami maszyny la-
tającej, ale oczy nauczyciela nie ujrzą efektów. Jeden 
wieczór zbyt szczęśliwy na początku, stał się najwięk-
szym koszmarem. Conor nie tylko straci nauczyciela i 
króla, ale też nazwisko. Jako Conor Finn zostaje osa-
dzony w więzieniu na Małej Saltee. Książka jest podzie-
lona na trzy części - o życiu Broekharta, o życiu Finna i o 
życiu Lotnika. Wszystkie trzy opowiadają o jednym Co-
norze. Pisarz przedstawił wspaniałą przygodę o marze-
niach, przyjaźni i miłości. Książka jak najbardziej godna 
polecenia. Eoin Colfer jest też autorem innych powieści: 
„Nadnaturalista”, „Benny i Omar”, „Benny i Babe” oraz 
światowej sławy cyklu o Artemisie Fowlu.

Aleksandra i Daniel Mi-
zielińscy - Tu jesteśmy.  Ko-
smiczne wyprawy, wizje i 
eksperymenty

Każdy w dzieciństwie 
marzył, by polecieć w kosmos. 
Dzięki książce „Tu jesteśmy” 
Aleksandry i Daniela Mizieliń-
skich stało się to możliwe. Ro-
dzice i dzieci razem mogą wy-
brać się na Marsa! Skorzystają 
z niej nie tylko młodzi naukow-
cy - to książka dla dociekliwych 
dzieci, które uważnie obserwu-

ją świat i zadają mnóstwo pytań. A także dla wszyst-
kich marzycieli lubiących patrzeć w gwiazdy. Zwięzłe, 
przystępne teksty przekazują ogrom wiedzy, którą za-
wstydzić można niejednego dorosłego. I ciekawostek, 
o których nie śniło się nawet uczonym. Mizielińscy udo-
wadniają, że czarna z pozoru przestrzeń kosmiczna jest 
wszechświatem kolorów i kopalnią fascynujących opo-
wieści. Książka raczej nie do czytania od pierwszej do 
ostatniej strony, lecz do samodzielnego wertowania, po-
szukiwania, zatrzymywania się na obrazkowych histo-
riach. Kosmos to nie tylko pytanie o życie pozaziemskie, 
ale i cały szereg doświadczeń oraz wypraw - o nich 
dzieci dowiedzą się z „Tu jesteśmy” sporo. A przy okazji 
jeszcze na lekturze skorzysta ich wyobraźnia. Graficz-
nie dopracowana, jak inne książki Mizielińskich - kulto-
we już „D.O.M.E.K.” i „D.E.S.I.G.N.”

 Katarzyna Sowula - 
Dzień Cukierka bez Papier-
ka, czyli Ekozosia sprząta 
świat

„Dzień cukierka bez pa-
pierka.” Katarzyny Sowuli to 
sympatyczna propozycja dla 
dzieci w wieku szkolnym, w 
wesoły sposób wprowadza 
problematykę zanieczysz-
czenia środowiska i odpowie-
dzialności za ten stan rzeczy. 
Mała, cienka, zielona ksią-
żeczka wyglądem przypomi-
na notes. Całkiem zgrabny, 
tak samo zgrabnie jest napisana.  Bohaterką książki 
jest Zosia z ulicy Rabarbarowej, która z grupą przyja-
ciół chciałaby posprzątać cały świat.  Ma jednak pro-
blem z utrzymaniem porządku we własnym pokoju. Nie 
z lenistwa, o nie! Po prostu w tym wieku człowiek ma 
na głowie tyle ważniejszych spraw... Zosia ma 9 lat, 
bujną fantazję i ulubiony kolor: zielony. Zabawna mini-
powieść o przygodach przejętej ekologią dziewczynki 
wywołuje szeroki uśmiech i zachęca do namysłu nad 
tym, jak każdy z nas może dbać o czystość naszej pla-
nety. Pokazuje także, że nie da się zmienić świata, nie 
zaczynając od siebie. Polecamy!

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

11 listopada w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki od-
był się wernisaż wystawy anaglifów au-
torstwa Jarosława Florczaka. Anaglify 
to nic innego jak fotografie 3D, choć to 
nie takie zwykłe sobie zdjęcia. Po pierw-
sze: wymagają nie tylko umiejętności 
posługiwania się aparatem fotograficz-
nym i zmysłu artystycznego, ale także 
dobrej znajomości komputera i różnych 
jego możliwości, które pozwalają na 
uzyskanie odpowiedniej głębi i ostrości. 
No i do oglądania potrzebne są specjal-
ne okulary red-cyjan, przez które patrzy-
my na fotografie dostrzegając to, czego 
nie da się zobaczyć gołym okiem. 

Autor fotografowaniem para się 
już kilkanaście lat, m. in. robił zdjęcia i 
czasami jeszcze robi dla „Wiadomości 
Bielawskich” oraz innych czasopism, a 
od dwóch lat zajmuje się także fotogra-
fią trójwymiarową. Na wystawie zapre-
zentował kilkanaście zdjęć Bielawy i jej 
okolic. Są na nich nasze piękne góry 
zimą, a w zasadzie ośnieżone drze-
wa, są zdjęcia placu Wolności, wnętrza 

Wystawa anaglifów Jarosława Florczaka
kościoła pw. WNMP, zbiornika Sudety. 
Ciekawe i naprawdę warte zobaczenia.

I jeszcze kilka słów o autorze, 
którego w czasie wernisażu przedsta-
wił Jan Gładysz – dyrektor MOKiS-u. 
Jarosław Florczak jest pracownikiem 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 
Jest osobą utalentowaną: fotografuje, 
statystował w filmach, reżyseruje spek-
takle teatralne i plenerowe, a także fil-
my. Jest też wokalistą, pomysłodawcą i 
organizatorem Festiwalu Niezależnych 
Filmów Fantastycznych i Horrorów oraz 
ogólnopolskiego zlotu fanów „Władcy 
Pierścieni” TOLK FOLK. Prowadzi sek-
cję filmową MOKISFILM.

Wernisaż, na który przybyło 
wielu pasjonatów fotografii, zaszczy-
cili także swoją obecnością m. in.: 
burmistrz Ryszard Dźwiniel, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy Mariolla Jonas i Marek Pyziak 
oraz Julian Golak – radny Sejmiku 
Dolnośląskiego

 Barbara Lesiewicz
 zdj. Marta Florczak

Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości Hufiec Ziemi Dzier-
żoniowskiej ZHP rozpoczął pod po-
mnikiem Pamięci Losów Ojczyzny 
w Dzierżoniowie. Reprezentacje 8 
HDCzB „Bugaje” i 12 DH „Kosodrze-
wy” zaciągnęły warty honorowe, a 
delegacja 42 DW „Grot” złożyła kwia-
ty pod pomnikiem. Poczet sztandaro-
wy wystawiła 8 HDCzB „Bugaje”.

Po uroczystościach ponad 50 
harcerzy spotkało się w Szkole Le-
śnej w Bielawie, gdzie pan Józef 
Gajda poprowadził zajęcia o tematy-
ce ekologicznej i mieszkańcach Gór 
Sowich.

O godzinie 14.00 rozpoczęła 
się VI Powiatowa Impreza na Orien-
tację zorganizowana przez harcmi-
strza Mariusza Noskiego oraz Krąg 
Instruktorski „Ah’mik” z przyjaciółmi 
na czele z podharcmistrzynią Nata-
lią Bart. PInO mogło odbyć się dzięki 
życzliwości Nadleśnictwa Świdnica, 
które nieodpłatnie udostępniło te-
ren leśny oraz Komendy Hufca ZHP 
Świdnica, która wspomogła nas 
sprzętowo. Do biegu z mapą po lesie 
wystartowało 42 osoby. Nie wszyst-
kim udało się odnaleźć punkty zazna-
czone na mapie. Jeden z uczestni-
ków stracił obuwie w błotnistej części 
lasu. Po biegu uczestnicy mogli posi-
lić się kiełbaską przy ognisku rozpa-
lonym na terenie Szkoły Leśnej.  

Poniżej prezentujemy wyniki 
w poszczególnych kategoriach. Im-
preza odbyła się dzięki wsparciu fi-
nansowemu samorządu Powiatu 
Dzierżoniowskiego i była wizytowa-
na przez panią kierownik Grażynę 
Wójcik. Szczególnie miło było nam 
gościć na PInO pana Jerzego Kow-
cza, wieloletniego propagatora bie-
gów na orientację.

W tym samym czasie re-
prezentanci 32 DH „T.O.M.C.I.A”, 
32 DW „T.O.M.C.I.A” DW i 13 DH 
„Brzozy” utworzyli poczet sztanda-
rowy, który uczestniczył w Święcie 
Niepodległości w Bielawie. 32 DW 
„T.O.M.C.I.A” zaciągnęła wartę ho-
norową oraz złożyła kwiaty pod po-
mnikiem na Placu Kombatantów.

 Apel kończący PInO, od-
bywał się już gdy zapadał zmrok. 
Przyznane zostały nagrody dla zwy-
cięzców - busole i dyplomy. Każ-
da drużyna dostała również dosta-
ła słodki upominek. Jak nakazuje 
tradycja, zakończyliśmy ten dzień 
iskierką przyjaźni, która wyszła z rąk 
druhny komendantki i ociepliła nam 
to chłodne popołudnie.

Wyniki VI PinO: 
K - 12
1 Sara GRZEJDZIAK
2 Wiktoria MACHERZYŃSKA

3 Kamila LISZTA
M -12
1 Przemek BETNAR
2 Dawid WŁODARCZYK
K - 14
1 Karolina BIELARCZYK
M - 14
1 Jakub HORBACZYK
2 Damian LEŚNIEWSKI
3 Sebastian JURKOWSKI
K - 16
1 Anna SOBOLEWSKA 
2 Dorota WÓJTOWICZ 
M - 16
1 Bartosz HORBACZYK
2 Jarosław SŁONECKI
3 Michał KARGUL
M - Open
1 Andrzej BOBIŃSKI
2 Michał ZUBA

Aleksandra Leśniewska, Nata-
lia Maziarz, 

zdjęcia Dominika Szafrańska, 
Sławomir Waś

Harcerski 11 listopada

W piękny jesienny dzień, 3 listo-
pada, do działu dziecięco-młodzieżo-
wego Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej zawitały dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Bielawie. Uczniowie z kl. IV-V wraz 
z opiekunkami Dorotą Wanszewicz i 
Justyną Pawłowską przekazały pracę 
plastyczną „Smerfy”, aby zawiesić w 
naszej bibliotece. Bibliotekarka Jolan-
ta Pawlak krótko przybliżyła temat spo-
tkania „Przystanek: wiersze”. 

Było dużo wyliczanek, układa-
nek i czytania wierszy. Każdy z uczest-
ników wykonał zadanie polegające na 
rysowaniu 8 kółek i 8 trójkątów. Dużo 
radości dało odczytywanie szkiców. 
Dzieciom wychodziły np. zęby dino-
zaura, hipnotyczne oko, kosmos, pole 
namiotowe, pizza, ekierki, ołówek, 
rybka, mapa, stworek, aniołek, buźka 
dziewczynki, domek, Plastuś, guziki. 
Panie - Jola, Dorota, Justyna - wyrecy-
towały wspólnie „Trójkątną bajkę” Do-
roty Wawiłow o dziwnym królestwie, w 
którym wszystko, co miało kształt trój-
kąta przemieniło się w „bardzo dziwne 
okrągłe!”. 

W formie zabawy uczniowie 
przyswajali wiadomości o tym, że 
książka zawiera nie tylko bajki, ale 
również krótkie utwory wierszowane o 
różnej treści. Dzieci znakomicie pora-

dziły sobie z mozaiką, układanką edu-
kacyjną z klocków (dopasowywanie 
kolorów i kształtów drewnianych ele-
mentów, aby utworzyć określoną figu-
rę). Chłopcy, Oskar i Sławek, z pamię-
ci przypomnieli wszystkim zebranym 
kilka wyliczanek. Dzięki nim, spraw-
nie utworzyliśmy kolejkę do fioletowej 
skrzynki, żeby wybrać po 3 książki. 
Cudownie było obserwować jak dzieci 
przeglądają z zaciekawieniem wybra-
ne zbiorki wierszy i omawiają rysunki 
z okładek lub środka książek. Prak-
tycznie przekonały się, że jest ogrom-
na wręcz nieograniczona ilość pomy-
słów na wymyślanie wierszy i ilustracji. 
Uczniowie zdecydowali, że przeczyta-
my jeszcze wierszyki o psie i ogórku. 

Polecamy, w tym miejscu, kilku 
poetów polskich piszących dla dzie-
ci: Z. Beszczyńska, W. Chotomska, Ł. 
Dębski, A. Frączek, K. I. Gałczyński, 
R. Groński, Cz. Janczarski, L. J. Kern, 
I. Klebańska, F. Klimek, M. Konopnic-
ka, M. Kownacka, J. Papuzińska, T. 
Podleś, I. R. Świętochowska, J. Tu-
wim, M. Zielińska. 

Dziękujemy za miłe spotkanie, w 
ramach cyklu „Biblioteczne bajanie”, wy-
chowankom SOSW. Czekamy na następ-
ne już wkrótce! Dział dziecięco-młodzie-
żowy Filii nr 2 MBP przy ul. Piastowskiej 1.

  Jolanta Pawlak

PRZYSTANEK: wiersze

Jaskółki z bibliotecznej półki
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W sobotnie popołudnie siatkarze Bielawianki Bester na 
mecz szóstej kolejki udali się na trudny teren do Milicza. Było 
to spotkanie na szczycie, w którym zmierzyły się dwa zespoły 
z samego czuba tabeli oraz z aspiracjami gry w II lidze. Mecz 
odbył się przy dużej liczbie miejscowej publiczności, w hali w 
której rozgrywane były mecze także reprezentacji Polski.

W pierwszym secie Bielawianka miała zdecydowaną 
przewagę od samego początku, a mocne zagrywki Borkow-
skiego sprawiały, że Milicz nic nie mógł nam niczym skutecz-
nym odpowiedzieć, dzięki czemu wygraliśmy tą partię gładko 
do 19. 

Dotychczasowy wicelider nie był w stanie powstrzymać 
rozpędzony bielawski pociąg także i w drugim secie, mimo 
że zespół z Milicza prowadził już 14:6 czy 18:12 by ostatecz-
nie przegrać tą partię do 20! Trzeba przyznać, że trener Bie-
lawianki, pan Andrzej Zemanek miał nosa wprowadzając 
na parkiet w trakcie tego seta zmienników: rozgrywającego 
Krzysztofa Stryczniewicza i drugiego libero Jarosława Budziń-
skiego. Do tego obudził się środkowy bloku Paweł Skibicki, 
który w tej części seta był nie do przejścia. Za sprawą jego 
bloku trzykrotnie pod rząd piłka spadała szybciej w pole go-
spodarzy niż opadali na nie zawodnicy z Milicza. Do tego moż-
na dodać niesamowite obrony Budzińskiego, szalejącego w 
ataku Borkowskiego, oraz  stabilną zagrywkę i solidne wyso-
kie rozegranie Stryczniewicza i zespół Milicza nie dowierzał, 
że tak to się skończyło. Bielawianie od stanu 20:17 zdobyli 8 
punktów z rzędu i wygrali tego seta do 20! To był kluczowy mo-
ment tego spotkania. 

Podłamani siatkarze z Milicza nie byli w stanie zapo-
mnieć o porażce z drugiej partii a rozpędzeni siatkarze Biela-
wianki sprawili, że set trzeci to był pogrom miejscowych. Pił-
kę meczową mieliśmy już przy stanie 24:12, ale ostatecznie 
skończyło się na 14 punktach po stronie Milicza. 

Klub Siatkarski Milicz - Bielawianka Bester 0:3 (-19, 
-20, -14)

Bielawianie wystąpili w składzie: K. Kurpiel, B. Jerzyk, 
P. Borkowski, P. Dobrzański, P. Skibicki, W. Malczewski, 
M. Malczewski (libero 1), oraz  J. Budziński (libero 2), K. 
Stryczniewicz, M. Polakowski, B. Szymeczko, D. Pacioch.

*****
Juniorzy przegrywają z Legnicą
To był mecz, który jak na rozgrywki juniorskie przycią-

gnął sporą ilość kibiców. Stawką meczu było prawdopodobnie 
1-wsze miejsce na koniec rundy zasadniczej w Gr.1, dlatego 
na trybunach zasiadło około 50 osób chcących wesprzeć Bie-
lawską młodzież w spotkaniu z faworyzowanym i wysokim ze-
społem z Legnicy. 

Nie było jednak niespodzianki, choć w spotkaniu tym bie-
lawianie udowodnili że potrafią walczyć jak równy z równym z 

mocnym zespołem z Legnicy. Były momenty, że Bielawianie w 
drugim i trzecim secie prowadzili 5-cioma, 6-cioma punktami, 
ale przestoje sprawiały że przeciwnicy doprowadzali do wy-
równania i w samych końcówkach uzyskiwali kilkopunktowe 
przewagi. W meczu tym z powodu kontuzji nie mógł wystą-
pić podstawowy przyjmujący Bielawianki Andrzej Walczak, co 
także pewnie miało wpływ na końcowy wynik tego spotkania.

Bielawianka Bester - MUKS Ikar Legnica 0:3 (-15, -19, -20)
Juniorzy wystąpili w składzie: T. Byczek, T. Rzeszótko, 

J. Kapczuk, B. Szewczyk, D. Chmielowiec, Ł. Usowicz, D. 
Celmer (libero) oraz Ł. Oleszczuk, Ł. Urbański, B. Rudzki, 
J. Biłozor, D. Tubek.

Aktualna tabela Gr.1 juniorów znajduje się na http://
www.bielawianka-siatkowka.pl/index.php?i=51

*****
Bielawski pociąg nie do zatrzymania

W siódmej kolejce Bielawianka Bester wygrała we wła-
snej hali z silnym zespołem ULTRA OCHRONA TKKF Wołów. 

Najbardziej emocjonujący dla kibiców był set pierw-
szy. Mimo początkowego, zdecydowanego prowadzenia Bie-
lawianki Bester, które oscylowało w okolicach 4-ech, 5-ciu 
punktów, Wołów w samej końcówce niebezpiecznie doszedł 
gospodarzy na 1 punkt (21:20). Wówczas nasi zawodnicy nie-
sieni wspaniałym dopingiem licznie zgromadzonej w hali pu-
bliczności zdobyli trzy punkty z rzędu, doprowadzając tym sa-
mym do pierwszej piłki setowej.  Zakończyliśmy tego seta już 
w drugiej próbie, wygrywając tym samym tę partię do 21.

O przebiegu seta numer dwa zadecydował początek 
partii, albowiem w tej części Bielawska drużyna wypracowała 
sobie 6-punktową przewagę (9:3) a potem mogła już spokoj-
nie kontrolować sytuację. Wołów wielokrotnie udowadniał, że 

Bielawski walec zmiażdżył wicelidera
nie jest zespołem który odpuszcza i po kilku z rzędu wygra-
nych akcjach doszedł gospodarzy na dwa punkty (12:10). To 
podobnie jak w pierwszym secie podziałało na Bielawiankę 
jak płachta na byka i po chwili prowadzenie gospodarzy oscy-
lowało już w okolicach pięciu punktów. Od stanu 18:13 grając 
punkt za punkt wygraliśmy tego seta pewnie do 21.

Początek trzeciego seta był podobny do partii drugiej, 
jednak nie było w nim przebudzenia gości z Wołowa, co spra-
wiło że niesiona dopingiem Bielawianka Bester w samej koń-
cówce miała już 8 punktów przewagi (22:14) i praktycznie było 
już po meczu. Na zryw Wołowa było już za późno, choć goście 
jeszcze próbowali odmienić losy spotkania, zdobywając w sa-
mej końcówce trzy punkty z rzędu. Ostatecznie skończyło się 
6-punktową wygraną Bielawianki.

Tym samym po raz siódmy z rzędu nie tracimy seta i 
zdecydowanie prowadzimy w tabeli III ligi. Nie ma mocnych 
na nasz zespół, co bardzo cieszy kibiców jak i całą drużynę i 
pozwala realnie myśleć o awansie do II ligi. 

Skład Bielawianki Bester: K. Kurpiel, B. Jerzyk, P. Bor-
kowski, B. Szymeczko, P. Skibicki, P. Dobrzański, J. Bu-
dziński (libero 1), oraz M. Polakowski, D. Pacioch, W. Mal-
czewski, K. Stryczniewicz, M. Malczewski (libero 2)

Widzów: ponad 200
Bardzo licznie zgromadzeni na tym spotkaniu kibice, 

oprócz emocji czysto sportowych, mieli także szansę wygrać 
nagrody ufundowane przez: Gospodarstwo Turystyczne „Ci-
cha Woda” z Lasocina, pływalnię miejską Aquarius oraz pana 
Kazimierza Aftanasa, autora książki „Ilustrowane Kroniki Bie-
lawy”. Za ufundowane nagrody serdecznie dziękujemy.

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  SIATKÓWKI
Klub Sportowy Bielawianka - Bester Bielawa serdecz-

nie zaprasza na treningi piłki siatkowej chłopców z roczników:
1998 r. i 1999 r. – treningi odbywają się  we wtorki i czwartki 

w godzinach między 15:45 a 17:15 w sali sportowej Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie na os. Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywają się we wtorki i czwart-
ki w godzinach między 17:30 a 19:00 w sali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. Szkolnej 5

Zajęcia prowadzi doświadczony trener z Wałbrzycha, 
pan Jarosław Dusza (tel. 502 266 840). 

Treningi oczywiście są bezpłatne. Zapraszamy !!!
*****

Dziękujemy za owocną współpracę naszym sponsorom, 
partnerom oraz patronom medialnym i zachęcamy także inne 
instytucje do współpracy. Zapraszamy na naszą stronę: www.
bielawianka-siatkowka.pl

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu Sportowego Bielawianka-Bester Bielawa

Bardzo udany występ Bielawskich 
Zapaśników w Dzierżoniowie 
I miejsce w klasyfikacji Drużynowej oraz 22 medale na 

26 startujących bielawian – to efekt występu naszych zapaśni-
ków i zapaśniczek 5 listopada w Dzierżoniowie, gdzie odbył 
się  IX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ ZAPAŚNICZY z okazji 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w stylu wolnym .

Nasz klub reprezentowali: w grupie starszej - Łopaczyk 
Tymoteusz, Wiśniewski Remigiusz, Romanowicz Daniel, Su-
checki Wojciech, Majkut Grzegorz, Sieradzki Patryk, Pestkow-
ski Bartłomiej, Szulc Damian, Nurkiewicz Damian, Zatrapa 
Michał, w grupie młodszej - Pakosz Daniel, Krężałek Jakub, 
Moskal Sebastian, Potyrała Bartłomiej, Szyngier Sebastian, 
Kazubek Przemysław, Wojtala Kamil, Adamski Krystian, Dęb-
ski Oskar, Witwicki Dawid, w kategorii dziewcząt - Moskal 
Sandra, Moskal Sylwia, Wiśniewska Nikola, Deptuła Milena, 
Łosyk Roksana, Łosyk Olimpia.

Złote medale wywalczyli: w kategorii dziewcząt - Wi-
śniewska Nikola i Łosyk Roksana, w kategorii chłopców 
-  Kazubek Przemysław, Wojtala Kamil, Sieradzki Patryk, 
Wiśniewski Remigiusz i Majkut Grzegorz.                       
Srebrne medale zdobyli: w kategorii dziewcząt - Łosyk Olim-
pia i Moskal Sylwia, w kategorii chłopców- Nurkiewicz Da-
mian, Moskal Sebastian, Szyngier Sebastian, Dębski Oskar. 

Brązowe medale wywalczyli: w kategorii dziewcząt - Mo-
skal Sandra i Deptuła Milena, w kategorii chłopców- Pestkow-
ski Bartłomiej, Witwicki Dawid, Wojtala Kamil, Potyrała Bar-
tłomiej, Krężałek Jakub, Suchecki Wojciech i Pakosz Daniel.

Trenerzy i opiekunowie: Tygielska Kamila, Zamirska 
Grażyna, Moskal Katarzyna,  Stolarczyk Władysław, Czypion-
ka Artur, Kujawa Marcin, Suchecki Arkadiusz, Pakosz Grze-
gorz, Potyrała Grzegorz, Olbryś Roman, Zamirski Jacek.

Opracował: Majkut Grzegorz
Więcej zdjęć na stronie Zapasy.bielawa.pl

W Zespole 
Szkół Zawodo-
wych CRRiMP w 
Bielawie 14 paź-
dziernika odbyła 
się uroczystość, 

w czasie której dokonano mianowa-
nia bielawskiego rzemieślnika na mi-
strza, a absolwentów szkoły zawo-
dowej na czeladników. W obecności 
Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Świd-
nicy – p. Małgorzaty Lucińskiej, Za-
rządu Cechu, oraz przedstawicieli 
władz Miasta, Prezes Izby Rzemieśl-
niczej w Świdnicy i zarazem Starszy 
Cechu w Bielawie - Kazimierz Ra-
chowiecki Szablą im. J. Kilińskiego 
(najwyższym odznaczeniem w rze-
miośle) mianował na mistrza w za-
wodzie monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych lokalnego rzemieślnika 
– Pana Grzegorza Stachowicza. 
Wśród absolwentów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dyplomy czeladni-
cze odebrało 20 młodych rzemieśl-
ników – w zawodach: mechanik po-
jazdów samochodowych, elektryk, 
fryzjer, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, lakiernik samochodowy 
i murarz.

W gronie mianowanych znaleź-
li się także najlepsi, którzy egzamin 
czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na 
ocenę bardzo dobrą. Na szczególne 
gratulacje zasługuje uczennica Pani 
Lucyny Pilarczyk – Sandra Różal-
ska – młoda czeladniczka w zawo-
dzie fryzjer. Gratulacje należą się 
także czeladnikom elektrykom, któ-

rzy naukę zawodu odbywali u Pana 
Kazimierza Rachowieckiego, są to: 
Krystian Waligóra i Patryk Kuśnier-
ski oraz Mateusz Borowczyk - uczą-
cy się u Pana Jana Kanteluka.  Wy-
różnieni w dowód uznania otrzymali 
ozdobne dyplomy ufundowane przez 
Cech, które wręczyli dyrektor Biura 
Cechu mgr Katarzyna Wierzbicka 
wraz ze Starszym Cechu Kazimie-
rzem Rachowieckim. 

Wszystkim młodym mistrzom i 
czeladnikom składamy najserdecz-
niejsze gratulacje z uzyskania tytułów 
zawodowych.

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

Mianowania na mistrza i czeladnika
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02 – 04.12
SKÓRA W KTÓREJ ŻYJĘ 

godz.19.00 prod. HISZ
Najnowszy film Pedro Almo-

dóvara, niekwestionowanego mi-
strza współczesnego kina. Po raz 
pierwszy w swojej karierze twórca 
„Wszystko o mojej matce” sięgnął 
po materiał literacki i przygotował 
scenariusz na podstawie powie-
ści Tarantula Thierry’ego Jonqueta.  
Książka opowiada o chirurgu pla-
stycznym, który trzyma w zamknię-
ciu w swoim mieszkaniu piękną 
Verę. Kim jest tajemnicza kobieta? 
Jakie stosunki łączą ją z lekarzem? 
Prawda okaże się bardziej szokują-
ca niż najśmielsze przypuszczenia. 
O Tarantuli krytycy pisali, że to Mar-
kiz de Sade i Jean-Paul Sartre w jed-
nym, więc thriller Skóra, w której żyję 
na jej podstawie, ma szansę stać się 
jednym z najbardziej szokujących fil-
mów w dorobku Almodóvara.

09 – 11.12
INKARNACJA godz.19.00 

prod. USA
Mroczny horror producentów 

„The Ring” i „Mulholland Drive”. Dok-
tor Cara Jessup (Julianne Moore) 
próbuje odkryć prawdziwą tożsa-
mość tajemniczego pacjenta, który 
wykazuje objawy rozdwojenia jaźni.

16 -18.12
MNIAM godz.17.00 prod. Malezja
Ale się porybiło… Ryby będą 

łowić na lądzie! W ko-ko-ko-kome-
dii z ikrą rekin rybojad i jego ekipa 
morskich płetwiaków poczują sma-
ka na kurczaka. Smakowite opowie-
ści żółwicy Magdy (Magda Gessler), 
zachwalającej specjały kuchni „nad-
wodnego” świata, sprawiły, że dwa 
rekiny - Szczena (Piotr Fronczewski) 
i mały Olo (Marcin Hycnar) - poczuły 
smaka na kurczaka. Płetwiaści ko-
neserzy drobiu rozpoczynają łowy 
na lądzie i sieją postrach w nadmor-
skich kurnikach, korzystając z rybo-
kopa - machiny kroczącej skonstru-
owanej przez łebskiego głowonoga 
Doktora Mackensteina (Jerzy Kry-
szak). 

TRZEJ MUSZKIETEROWIE 
godz.19.00 prod. USA

Trójka sławnych muszkiete-
rów - Atos, Portos i Aramis – zostaje 
odsunięta w cień za sprawą spisku 
tajemniczej Milady (Milla Jovovich). 
Trzy lata później do Paryża przyjeż-
dża młody chłopak o nazwisku D’Ar-
tagnan, gdzie dołącza do słynnych 
szermierzy. W tym samym czasie 
przebiegły kardynał Richelieu (Chri-
stoph Waltz) planuje spisek w celu 
zdobycia królewskiej korony. Poma-
ga mu w tym Milady oraz niegodzi-
wy Buckingham (Orlando Bloom). 
Jedynie trzech muszkieterów, wraz 
z nowym i niezwykle utalentowanym 
kompanem, jest w stanie zapobiec 
katastrofie i ocalić wiszący na wło-
sku pokój z Anglią.

   kom lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza 

 
1 - 14 grudnia
PORTRECIARNIA – wystawa fotografii Pawła Kuźmickiego - galeria KORYTARZ  
czynna codziennie 9 -  16, w weekendy przed seansami filmowymi 
1 grudnia
g. 10.00 – 14.00  - przesłuchania  w konkursie  Dziecięcych i 

Młodzieżowych Kreacji Aktorskich MONOLOG 2011 – organizowanym 
przez SCK – Teatr Kino MOKiS 

5 grudnia 
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Życie i twórczość Czesława Miłosza” 

-  wykład Janiny Weretki-Piechowiak  - Teatr Kino MOKiS
g.18.00 MIKOŁAJ W RYNKU – w programie m. in.: uroczyste zapa-

lenie światełek,  pokazy laserowe i inne świetlne niespodzianki dla dzieci 
– Plac Wolności   

8 grudnia
g. 10.00 – Pierre Gripari CZAROWNICE W BIBLIOTECE - spektakl 

Jeleniogórskiego Teatru Animacji -  Teatr Kino MOKiS
O spektaklu : Czarownice w Bibliotece to pełne humoru, kameralne 

przedstawienie nie tylko dla najmłodszych widzów. To przedstawienie, które 
nie siląc się na nachalne morały bawi i uczy dzieci. U dorosłych zaś wyra-
finowany i niejednokrotnie dwuznaczny humor Gripariego z pewnością wy-
woła szczery uśmiech.

Autor przekładu: Barbara Grzegorzewska, reżyseria: Michał Derlatka, 
scenografia Michał Dracz, kompozytor muz. i ilustrac.: Sebastian Ładużyń-
ski  Występują: Dorota Fluder, Lidia Lisowicz, Radosław Biniek, Sławomir 
Mozolewski.

12 grudnia 
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Dolomity – ludzie, krajobrazy i rośli-

ny” -  wykład Leszka Sieronia - Teatr Kino MOKiS
18 grudnia
10 – 18 -  JARMARK BOŻONARODZENIOWY – impreza plenerowa, 

w programie m. in. świąteczne kiermasze handlowe, przedstawienia jaseł-
kowe dla dzieci, prezentacje sceniczne – kolęd i wiele innych atrakcji i nie-
spodzianek – Plac Wolności

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00– sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00  - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30 – sala prób
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00  – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina – sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 – sala prób
Taniec HIP-HOP – wtorki, czwartki  19.00 (młodzież) środy g.17.30 

(dzieci) - scena
Orkiestra Dęta „SART” – czwartki 16.00 – 20.00 – sala Piastowska 18 IIp.
Kurs fotografii cyfrowej (FOTOBUS)– wtorki 17.00 – 20.00  

12 listopada nastąpiło uroczy-
ste otwarcie platformy widokowej, 
która została usytuowana na bielaw-
skim zboczu Koci Grzbiet, niezbyt 
daleko od Leśnego Dworku. Platfor-
ma powstała z inicjatywy Stowarzy-
szenia Wielka Sowa, a jej głównym 
sponsorem Jest Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie.

Z wybudowanego obiektu, a 
jest to konstrukcja drewniano-sta-
lowa, można podziwiać Bielawę, 
Dzierżoniów, Ślężę, ale także Kale-
nicę, Słoneczną i cały rejon okolicy 
Ciemnego Jaru.

W uroczystym otwarciu plat-
formy uczestniczyli m. in.: przed-

stawiciele m. in.: Stowarzyszenia 
Wielka Sowa z prezesem Lechem 
Nowakiem, Banku Spółdzielczego z 
prezesem Zarządu Elżbietą Nowa-
kowską-Akkermans, Nadleśnictwa 
Świdnica, które wskazało lokaliza-
cję, z nadleśniczym Janem Dzięcie-
lewskim oraz władz miasta Bielawa 
z burmistrzem Ryszardem Dźwi-
nielem. Miasto Bielawa wsparło tę 
inicjatywę i udzielało pomocy, kiedy 
pojawiały się problemy.

Wybudowana platforma jest 
z pewnością kolejną atrakcją tury-
styczną naszych pięknych gór.

    Barbara Lesiewicz
      foto Tadeusz Łazowski

Platforma widokowa i wiele do oglądania

Rozpoczyna się grudzień, a z 
nim intensywny czas pracy pewnego 
staruszka z biała brodą, ubranego w 
czerwony strój, który rozwozi dzie-
ciom prezenty, a przyjeżdża sania-
mi ciągniętymi przez zaprzęg renife-

Witaj Święty Mikołaju
rów aż z dalekiej Laponii. To Święty 
Mikołaj. Najbardziej ulubiony świę-
ty przez wszystkie dzieci na całym 
świecie. Do Bielawy zawsze dociera 
5 grudnia i tego dnia rozpoczyna w 
naszym mieście okres świąteczny.

Warto jednak wiedzieć, że 
pierwowzorem tej postaci jest Święty 
Mikołaj, biskup Miry (obecnie Dem-
re), który urodził się w Licji (na tere-
nie dzisiejszej Turcji) ok. 270 roku. 
Był jedynym dzieckiem zamożnych 
rodziców. Od najmłodszych lat wy-
różniał się pobożnością i wrażliwo-
ścią na niedolę bliźnich. Był także 
bardzo pilnym i zdolnym uczniem. 
Duży wpływ na jego wychowanie i 
duchowość miał jego stryj, z rąk któ-
rego nasz święty otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Jako, że rodzicie mieli wiel-
ki majątek, to po ich śmierci święty 
chętnie dzielił się nim z potrzebują-
cymi. Kiedy więc został wybrany bi-
skupem Miry, zdobył serca wiernych 
nie tylko gorliwością duszpasterską, 
ale także wielką troską o ich potrze-
by materialne.

  B.Lesiewicz

M i e j s k i 
Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie 
pragnie zaprosić 
wszystkie dzieci i 
mieszkańców Bie-
lawy na mikołaj-
kowe widowisko 

związane z uroczystym zapaleniem 
światełek na bielawskim Rynku. W 
świetle laserów i ogni wystąpią soli-
ści MOKiS-u, zostaną wręczone na-
grody w konkursie ozdób choinko-
wych, a Mikołaj osobiście uruchomi 
świąteczną iluminację Placu Wolno-
ści. 

Zapraszamy 5 grudnia na 
godz. 18.00. Przypominamy, że w 
tym dniu, na czas trwania imprezy 
będzie zmieniona organizacja ru-
chu.

Mikołaj w Bielawie

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego i nie tylko sztu-
kę teatralną „ Schizofrenik” Teatru 
Od Dzisiaj. Pokaz odbędzie się 10 
grudnia 2011 o godzinie 17.00 na 
deskach teatru w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie. 
Wstęp 2 zł. 

Schizofrenik to sztuka te-
atralna przeznaczona dla widzów 
o mocnych nerwach jaki również z 
minimalną wiedzą na temat tej cho-
roby. Perypetie dziewczyny chorej 
na schizofrenie przedstawione w 
monodramatycznym spektaklu po-
wiązanym z nielicznymi dialogami. 

Na specjalną prośbę widzów wystawiamy 

Po raz kolejny sztuka teatralna „Schizofrenik” 
Główna bohaterka sztuki zmaga 
się z własną chorobą, która dopro-
wadziła ją do pobytu zakładzie psy-
chiatrycznym, gdzie poddawana jest 
nieudolnym badaniom. Walka z wła-
snymi myślami, życie w dwóch róż-
nych światach oraz chęć pokaza-
nia personelowi szpitalnemu, że się 
mylą prowadząc ją do najgorszego 
rozwiązania wśród możliwych - do 
samobójstwa. 

Spektakl przeznaczony dla 
osób powyżej 12 roku życia z racji 
na trudne słownictwo oraz pojęcia 
medyczne i spektakularne zakoń-
czenie spektaklu. Serdecznie zapra-
szamy! 

XXII edy-
cja Polsko-Cz-
eskich Dni Kul-

tury Chrześcijańskiej upłynęła pod 
hasłem: „Bądźmy rodziną”. W jej 
ramach na pograniczu Polski i Czech 
odbywały się różnorodne wydarzenia 
kulturalno-społeczne, w tym koncer-
ty, wystawy, spotkania oraz prelekcje. 
Tegoroczne Polsko-Czeskie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej rozpoczęły się 
w połowie sierpnia i trwały do końca 
października. Bielawski Cech Rze-
miosł Różnych wziął udział  2 wrze-
śnia br. w inauguracji XXII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej i nie mogło nas rów-
nież zabraknąć na uroczystym za-
kończeniu tych obchodów w Hradec 
Kralove w republice czeskiej. 

Hradec Kralove nie należy do 
bardzo dużych aglomeracji, liczba 
ludności oscyluje wokół 100 tysięcy, 
ale mimo to zadziwia ilość imponują-
cych kościołów w tym mieście, która 

BIELAWSKI CECH PODCZAS ZAKOŃCZENIA XXII 
POLSKO-CZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Hradec Kralove, 22 października 2011
świadczy dobitnie o katolickiej trady-
cji mieszkańców. Stąd 22 październi-
ka na zaproszenie Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego Polsko – 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Juliana Golaka, Przedstawiciele Ce-
chu (Kazimierz Rachowiecki - Starszy 
Cechu i Katarzyna Wierzbicka – Dy-
rektor Biura Cechu), Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy – Leszek 
Stróżyk oraz Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy Ewa Glura, uczest-
niczyli w kończącej obchody, uroczy-
stej Mszy Świętej w Kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Hradec Kralove. Po mszy uczestnicy 
spotkania wysłuchali koncertu Chóru 
Stenavan z Broumova. Mimo, że te-
goroczne obchody polsko – czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej dobiegły 
już końca, to małymi kroczkami trwa-
ją przygotowania do XXIII obchodów.  

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie


