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12 listopada odbyła się ostat-
nia w tej kadencji sesja Rady Miej-
skiej Bielawy, podczas której przede 
wszystkim podsumowano 4 lata dzia-
łalności bielawskiego samorządu.

Przewodniczący Rady Leszek 
Stróżyk przypomniał, iż I sesja nowo 
wybranej Rady odbyła się 7 grudnia 
2010 roku. Omówił też najważniejsze 
tematy, którymi zajmowali się radni, 
m.in.: budowa elektrowni wiatrowej w 

Ostatnia sesja VI kadencji
Podsumowanie, podziękowania i przesłanie do kapsuły czasu

Bielawie, oświata w mieście, rozwój 
gospodarczy Bielawy – dofinansowa-
nie zewnętrzne i środki unijne w zreali-
zowanych zadaniach gospodarczych, 
kulturalnych i sportowych, Wieloletni 
Program Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Bielawa na 
lata 2013-2017, Wieloletni Plan Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowych i Kanalizacyjnych, Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy Bielawa 

na lata 2014-2020, Strategia Rozwo-
ju Społeczno-Gospodarczego Gminy 
Bielawa na lata 2014-2020, obchody 
ważnych rocznic. W sumie w VI kaden-
cji odbyło się 57 sesji Rady Miejskiej, 
w tym 6 nadzwyczajnych i 3 uroczyste.

Przewodniczący podziękował 
burmistrzowi Ryszardowi Dźwinie-
lowi, jego zastępcom, sekretarzowi i 
skarbnikowi Urzędu Miejskiego, a tak-
że wszystkim jego pracownikom, jak i 
dyrektorom, prezesom oraz pracowni-
kom jednostek organizacyjnych gmi-
ny oraz spółek za dobrą współpracę, 
pełne zaangażowanie i za wysiłek na 
rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
podkreślił, iż ocenia VI kadencję jako 
dobrą dla Bielawy. „Osiągnęliśmy 
sukces w wielu dziedzinach, szcze-
gólnie jeśli chodzi o rozwój przedsię-
biorczości, oświaty, kultury i sportu. 
To są ewidentne rzeczy, które dobrze 
świadczą o naszej wspólnej pracy”.

Burmistrz podkreślił bardzo do-
brą współpracę z przewodniczącym 
Rady. Podziękował również wszyst-
kim radnym, a zwłaszcza radnym z 
klubów: Ponad Podziałami, SLD i Po-
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Tegoroczne obchody Świę-
ta Niepodległości, które odbyły się 
pod patronatem przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy, rozpo-
częły się mszą świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, któ-
rą odprawił ks. prałat dr Stanisław 
Chomiak – proboszcz parafii. Msza 
odbyła się z udziałem Orkiestry Dę-
tej SART, pocztów sztandarowych i 
warty honorowej wystawionej przez 
Zespół Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego oraz przed-
stawicieli: przedstawicieli powiatu, 
władz miejskich - przewodniczące-
go i radnych Rady Miejskiej Biela-
wy oraz burmistrza miasta, a także 
delegacji bielawskich kombatantów 
oraz mieszkańców.

Druga część obchodów mia-
ła miejsca na Placu Kombatantów. 
Po podniesieniu na maszt flagi pań-
stwowej, odegraniu hymnu i zmianie 

wart, okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił gospodarz uroczystości 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy.

„Szanowni Państwo
Szanowni Kombatanci 
Droga Młodzieży
Szanowni zgromadzeni i mili Goście
W dniu dzisiejszym na na-

szym Placu Kombatantów spo-
tykamy się przy rosnących przez 
dziesięciolecia drzewach, które 
opowiedzą nam o starodawnych 
dziejach, gdzie wiatr szumny wieje 
i dębowy huczy las.

Drzewo – symbol narodu. 
Naród polski porównany został do 
wielkiego starego drzewa - „zu-
chwałego Dębu”, drzewa „wiary, 
mocy i gniewu”.

Do przekazu historycznego o 
początkach państwa polskiego i le-

Narodowe Święto Niepodległości – obchody w Bielawie

Wybory samorządowe - wyniki
30 listopada II tura wyborów na burmistrza Bielawy

W Bielawie w wyborach samorządowych, w których głosowano na 
kandydatów na burmistrza, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, uzyskano poniższe wyniki.

Pierwszą turę wyborów na burmistrza wygrał Ryszard Dźwiniel, 
który zdobył 4271 głosów (43,68%). Drugi wynik uzyskał Piotr Łyżwa z 
liczbą głosów 3534 (36,14%). Trzeci pod względem poparcia był Patryk 
Hałaczkiewicz, na którego zagłosowało 1973 osoby (20,18%). 

Konieczne jest więc ponowne głosowanie, które odbędzie się 30 listopa-
da. O stanowisko burmistrza ubiegać się będą Ryszard Dźwiniel i Piotr Łyżwa.

Znamy również wyniki wyborów do Rady Miejskiej Bielawy i przed-
stawiamy skład Rady Miejskiej Bielawy w kadencji 2014 – 2018: Okręg 1 
– Władysław Kroczak (KWW PFS Forum), Okręg 2 – Krzysztof Molasy 
(KWW Piotra Łyżwy – Porozumienie dla Bielawy), Okręg 3 – Grzegorz 
Raganowicz (KWW Piotra Łyżwy – Porozumienie dla Bielawy), Okręg 4 
– Jarosław Florczak (KWW PFS Forum), Okręg 5 - Andrzej Owczarek 
(KWW Ryszarda Dźwiniela), Okręg 6 – Leszek Stróżyk (KWW PFS Fo-
rum), Okręg 7 – Tomasz Wojciechowski (KWW Ryszarda Dźwiniela), 
Okręg 8 – Adam Pajda (KWW Ryszarda Dźwiniela), Okręg 9 – Stanisław 
Janczak (KWW Ryszarda Dźwiniela), Okręg 10 – Marek Pyziak (KWW 
Ryszarda Dźwiniela), Okręg 11 – Tomasz Tkacz (KWW Piotra Łyżwy – 
Porozumienie dla Bielawy), Okręg 12 – Tomasz Jazowski (KWW Ry-
szarda Dźwiniela), Okręg 13 – Rafał Kuśmierek (KWW Piotra Łyżwy – 
Porozumienie dla Bielawy), Okręg 14 – Zbigniew Dragan (KWW Piotra 
Łyżwy – Porozumienie dla Bielawy), Okręg 15 – Marta Masyk (KWW 
Ryszarda Dźwiniela), Okręg 16 – Włodzimierz Paluch (KWW Piotra Łyż-
wy – Porozumienie dla Bielawy), Okręg 17 – Krzysztof Możejko (KWW 
Piotra Łyżwy – Porozumienie dla Bielawy), Okręg 18 – Norbert Warchoł 
(KWW Ryszarda Dźwiniela), Okręg 19 - Kamil Wojciechowski (KWW 
IO), Okręg 20 – Kazimierz Rachowiecki (KWW Ryszarda Dźwiniela), 
Okręg 21 – Józef Gajda (KWW Ryszarda Dźwiniela).

Wyniki do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Sejmiku Dolno-
śląskiego zostaną opublikowane na stronie www.pkw.gov.pl.

      Łukasz Masyk

3 listopada w Centrum Kon-
gresowym wrocławskiej Hali Stu-
lecia odbyła się konferencja pod-
sumowująca wykorzystanie w 
województwie dolnośląskim środ-
ków z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013. Podczas 
uroczystości zaprezentowano rów-
nież laureatów tegorocznej edycji 
konkursu ,,Dolnośląski Lider RPO”. 
Spotkaniu przewodniczył Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski.

W trakcie konferencji przed-
stawiono jak zmieniał się Dolny 
Śląsk dzięki funduszom unijnym. 
Marszałek Przybylski zaprezen-
tował jak skutecznie i trafnie Wo-
jewództwo Dolnośląskie wydało, 
przekazane przez Unię Europej-
ską, ponad 5 miliardów złotych na 
rozwój naszego regionu. 

To była ciekawa podróż przez 
ostatnie lata realizacji Regional-

Bielawa wśród liderów RPO na Dolnym Śląsku 

nego Programu Operacyjnego na 
Dolnym Śląsku, dzięki któremu 
wzrosła konkurencyjność i inno-
wacyjność dolnośląskich przedsię-
biorstw, rozwijała się infrastruktura 

transportowa, społeczna i gospo-
darcza, a także tworzone były nowe 
miejsca pracy. 

W piątek, 7 listopada w zabytkowych wnę-
trzach ZAMKU NA SKALE w Trzebieszowicach 
koło Lądka Zdroju, odbyła się uroczysta GALA 
PLEBISCYTU SUDECKIE KRYSZTAŁY 2014. 
Plebiscyt, który jest największym przedsięwzię-
ciem promującym między innymi przedsiębior-
czość, turystykę i produkty w regionie, został 
zorganizowany przez TELEWIZJĘ SUDECKĄ, 
która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia.

Tegoroczny plebiscyt był bardzo uda-
ny dla Bielawy, ponieważ nasze miasto zosta-
ło nagrodzone aż w 5 kategoriach. Dodatkowo 
osobowością regionu został burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel. 

Sudecki Kryształ otrzymał Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w kategorii Najlepsza Impreza Promują-
ca Region, za organizację festiwalu Lines of Biel-

Sudeckie Kryształy 2014 - sukces Bielawy
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Przewodniczący Rady Leszek Stróżyk podziękował radnym za 4-letnią współpracę

Wiceburmistrz Andrzej Hordyj omówił najważniejsze zadania wykonane w Bielawie 
w latach 2007-2014

Burmistrz Ryszard Dźwiniel został osobowością regionu

Wiązankę od władz miasta składa burmistrz Ryszard Dźwiniel
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gendy o jego założycielu nawiązu-
ją dęby w Rogalinie: Lech, Czech 
i Rus. Prastare dęby znają dzieje 
narodu swego i należą do żywych 
pomników tysiąclecia państwa pol-
skiego.  I z historii i z legend po-
wstała opowieść o narodzie pol-
skim, któremu początek daje Dąb 
- „Bartek”. Działo się to w począt-
kach państwa polskiego, tuż po 
Chrzcie Polski – książę Mieszko 
otrzymał od Anioła prezent – mały 
zielony żołądź, z którego po po-
sadzeniu miało wyrosnąć wielkie 
drzewo. Anioł powiedział do Miesz-
ka, że naród polski będzie tak dłu-
go istniał, jak długo będzie z nim 
ten dąb. By zapewnić drzewu jak 
najdłuższe życie, a swojemu naro-
dowi istnienie, Mieszko posłał  po 
kraju gońców. Ich zadaniem było 
zasadzenie anielskiego drzewa w 
sercach i myślach poddanych. Na-
ród polski nie zginie, dopóki historia 
„Bartka” będzie przekazywana ko-
lejnym pokoleniom.

Dąb Chrobry – król puszczy. 
Legenda głosi, że posadzili to drze-
wo król Bolesław Chrobry i cesarz 
Otton III w drodze do Gniezna.

Dąb Sobieski, pod którym od-
poczywał król Jan III Sobieski pod-
czas przemarszu na odsiecz Wie-
dniowi w 1683 roku.

Potem dla narodu polskiego 
nastała długa noc cierpień i trwają-
ca 123 lata niewola, a radosny sen 
o wolności nadszedł w 1918 roku.

I kolejne daty po 1945 roku - o 
historii naszej bielawskiej Ziemi pa-
miętać musimy, bo nie żyjemy tylko 
przeszłością, lecz tworzymy przy-
szłość dzisiejszą naszą pracą, pa-
miętając też o naszych rodzicach, 
babciach, dziadkach, budujących 
naszą Małą Ojczyznę w bardzo trud-
nych czasach i warunkach. Oni zo-
stali tu przesiedleni z Niemiec, Fran-
cji, z Kresów z Sokolnik, Plebanówki, 
Lwowa, Tarnopola, z Buczacza, z 
Wileńszczyzny, centralnej Polski i 
Kielc. Przywieźli tu własne losy i do-
świadczenia nie zawsze dla nich do-
bre, a swoją pracą budowali dla sie-
bie i dla nas nasze miasto – Bielawę.

I już bliższe naszych czasów 
wydarzenia w historii Polski. Dęby 
Wolności upamiętniające 25. rocz-
nicę Wolnych Wyborów 4 czerwca 
1989 roku i dalszych przemian de-
mokratycznych w naszym kraju. Są 
nasadzone w całej Polsce, m.in. w 
miejscowościach ważnych dla lo-
kalnych społeczności i w miejscach 
upamiętniających bohaterstwo Po-
laków. Niepodległość ma też bar-
dzo bliskie nam wymiary. Należy 
również wymienić niepodległość 
gmin, którą dała ustawa o samo-
rządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 roku – to mieszkańcy gminy 
tworzą z mocy prawa wspólnotę 
samorządową.

Pamiętając o dokonaniach 
naszych przodków, rodziców, mo-
żemy budować międzypokolenio-
wy przekaz i pisać kolejne karty w 
dziejach naszej „Małej Ojczyzny”.

 Kolejnym punktem uro-
czystości było odsłonięcie tablicy z 
napisem: 

DĄB PAMIĘCI w hołdzie 
ofiarom zbrodni 

Ostaszków – Kalinin - Miednoje 
Katyń – Smoleńsk - Kozielsk 
Starobielsk - Charków 
Bykownia - Chersoń, 
Kuropaty – Mińsk 

Podpisani Mieszkańcy Bie-
lawy 11.11.2014 r. 

Do odsłonięcia tablicy prze-
wodniczący Rady zaprosił pomy-
słodawczynię posadzenia dębu 
Ludmiłę Błażejczyk – córkę ma-
jora Franciszka Korzeniowskiego  
zamordowanego w Bykowni oraz 
burmistrza Ryszarda Dźwiniela.

Następnie odbył się pokaz 
musztry paradnej, przygotowanej 
przez kadetów klas policyjnych Ze-
społu Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego.

 Przewodniczący Rady złożył 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
obchodów Święta Niepodległości 
w naszym mieście, a w szczegól-
ności Ireneuszowi Rutowiczowi – 
dyrektorowi Zespołu Szkół i Placó-
wek Kształcenia Zawodowego oraz 
nauczycielom i młodzieży za peł-
nienie warty honorowej, pocztom 
sztandarowym i flagowym i druży-
nie z musztry paradnej za uświet-
nienie miejskich obchodów Święta 
Niepodległości, por. Mariuszowi 
Moszyńskiemu i pani Sylwii Soł-
tysik za przygotowanie młodzieży 
do uroczystości, burmistrzowi Ry-
szardowi Dźwinielowi i dyrektoro-
wi MOKiSu Janowi Gładyszowi za 
pomoc przy organizacji obchodów 
Święta Niepodległości, a także Or-
kiestrze Dętej SART, wszystkim de-

Narodowe Święto Niepodległości – obchody w Bielawie legacjom i mieszkańcom Bielawy 
za uświetnienie uroczystości swoją 
obecnością.

Tradycyjnie, przed wysłucha-
niem Roty, przystąpiono do złoże-
nia kwiatów pod pomnikiem. Złożyli 
je: przedstawiciele – senatora RP 
Stanisława Jurcewicza, posłanki na 
Sejm RP Anny Zalewskiej i posłanki 
na Sejm RP Teresy Świło, delegacje 
– Rady i Zarządu Powiatu Dzierżo-
niowskiego, władz miasta Bielawa, 
Związku Kombatantów RP i BWP 
OR Koło w Bielawie, Związku In-
walidów Wojennych w Dzierżonio-
wie, szkół gimnazjalnych nr 1, 2 i 
3, szkół podstawowych nr 4, 7 i 10, 
Zespołu Szkół Społecznych, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego, Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego, ZHP-
-Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej, Ze-
społu Szkół Cechu rzemiosł Róż-
nych i MP w Bielawie oraz Cechu 
rzemiosł Różnych, Klubu Radnych 
Ponad Podziałami Rady Miejskiej, 
Zarządu i Klubu Radnych Ponad-
partyjnego Forum Samorządowe-
go Rady Miejskiej, Komitetu Tere-
nowego Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Klubu Radnych Prawa i Spra-
wiedliwości Rady Miejskiej, Platfor-
my Obywatelskiej i Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej Rady Miej-
skiej, SLD i Klubu Radnych Soju-
szu Lewicy Demokratycznej Rady 
Miejskiej, Kandydatów na radnych 
z Komitetu Wyborczego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Komite-
tu Wyborczego Wyborców Patry-
ka Hałaczkiewicza, Komitetu Wy-
borczego Wyborców Piotra Łyżwy 
– Porozumienie dla Bielawy, Bie-
lawskiego Koła OBS, Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie, Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej przy Pa-
rafii pw. WNMP, Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
– Zarząd Rejonu Bielawa, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Komen-
dy Policji i Straży Miejskiej.

 Barbara Lesiewicz

Sudeckie Kryształy 2014 - 
sukces Bielawy

awa. Kapituła przyznała w tej dziedzi-
nie dwa pierwsze miejsca, dlatego też 
drugą statuetkę odebrali organizato-
rzy Festiwalu Filmów Górskich w Ląd-
ku Zdroju. Drugą pozycję zajął Dolno-
śląski Festiwal Muzyczny, a trzecią 
Weekend z Frankensteinem. 

W kategorii Najlepszy Produkt 
Turystyczny kapituła konkursu przy-
znała pierwsze miejsce i zarazem 
statuetkę Sudeckiego Kryształu Ho-
telowi „Dębowy” z Bielawy. Drugie 
miejsce zajęło Pole Golfowe Gorko 
Golf&Contry Club, a trzecie Przed-
siębiorstwo Usług Turystycznych 
„Kopalnia Węgla” w Nowej Rudzie. 

Drugie miejsce w kategorii Naj-
lepsza Inwestycja zajął Dolnośląski 
Inkubator Art-Przedsiębiorczości. 
Statuetkę Sudeckiego Kryształu 
przyznano spółce Wodociągi i Ka-
nalizacja Dzierżoniów za uporząd-
kowanie Gospodarki Wodno-Ście-
kowej w powiecie. Równorzędne 
trzecie miejsca zajęli: AGROREG 
Nowa Ruda za Technoinkubator 
oraz niedawno otwarte Centrum 
Kultury w Pieszycach. 

W kategorii Najlepszy Pro-
dukt lub Usługa trzecie miejsce zajęła 
Wielobranżowa Spółdzielnia Soc-
jalna ARTE z Bielawy, a wyróżnione 
zostały jeszcze dwie bielawskie firmy: 
Restauracja Kameleon oraz Świat 
Magii zRęcznie zRobiony. Pierwsze 
miejsce w tej kategorii zajęła Franko-
nia Poland, a drugie Dolnośląskie Cen-
trum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy. 

Prestiżową kategorią, w której 
przyznawana była statuetka Sudeckie-
go Kryształu, to OSOBOWOŚĆ REGIO-
NU. Jest ona zarazem jedyną kategorią, 
w której głos nie należał do członków 
Kapituły, ale do każdego mieszkańca, 
który zechciał odwiedzić oficjalną stronę 
plebiscytu i wskazać swojego faworyta 
głosując w systemie sms. Ten zaszczyt-
ny tytuł otrzymał w tym roku Ryszard 
Dźwiniel -  burmistrz Bielawy. Lauda-
cję przed wręczeniem statuetki wygłosi-
ła drogą internetową z Brukseli, poseł do 
Parlamentu Europejskiego Lidia Ger-
inger De Oedenberg. 

Podczas Sudeckich Kryszta-
łów odbył się koncert, w którym wy-
stąpili: Tadeusz Woźniak z zespo-
łem, Mikromusic i Paulina Lenda. 

  Łukasz Masyk

Bielawa znalazła się wśród 
3 ze 169 gmin Dolnego Śląska, 
które miały zaszczyt przedsta-
wienia własnych projektów i in-
westycji zrealizowanych ze środ-
ków unijnych. Reprezentujący 
podczas konferencji Bielawę za-
stępca burmistrza Andrzej Hor-
dyj omówił najważniejsze zadania 
wykonane przez Gminę w latach 
2007-2014, które uzyskały dofinan-
sowanie w ramach RPO. 

Jak wynika ze statystyk opu-
blikowanych przez portal www.rpo.
dolnyslask.pl, nasze miasto się-
gnęło po dotacje w łącznej wyso-
kości 29.808.145 zł. Przez gminę i 
jednostki od niej zależne zrealizo-
wane zostały aż 23 projekty, które 
dofinansowane były z 7 różnych 
(na 9 możliwych) priorytetów RPO. 
Taki wynik dał Bielawie pozycję jed-
nego z liderów w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych na Dolnym Śląsku. 

Dzięki zdobytym środkom w 
Bielawie zrealizować między inny-
mi: drogi wraz z pełnym uzbroje-
niem do Bielawskiego Parku Prze-
mysłowego, Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości, Bielawski 
Inkubator Przedsiębiorczości, kom-
pleks sportowy przy Gimnazjum nr 

1, Interaktywne Centrum Poszano-
wania Energii, Szkołę Leśną, Skate-
plazę, Przedszkole Publiczne nr 4, 
ekomodernizację Pływalni Aquarius, 
ekomodernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 

Obecnie realizowana jest kom-
pleksowa modernizacja Parku Miej-
skiego i przebudowa ul. Lotniczej.

Celem nadrzędnym wszystkich 
projektów było urzeczywistnienie wizji 
miasta, zapisanej w Strategii Rozwo-
ju Bielawy na lata 2007 - 2013, któ-
ra brzmi: „Bielawa - centrum turystyki, 
przedsiębiorczości i ekologii”.

Na zakończenie konferencji 
rozdano nagrody w ramach pre-
stiżowego konkursu ,,Dolnośląski 
Lider RPO”. Bielawa otrzymała z 
rąk Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego wyróżnienie za reali-
zację Międzynarodowego Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej Szkoła 
Leśna. Projekt ten był jednym z 
10 nagrodzonych przedsięwzięć, 
wybranych spośród 42 inwestycji 
zgłoszonych do konkursu.

Należy mieć nadzieję, że per-
spektywa programowania w Unii 
Europejskiej 2014 – 2020, będzie 
równie owocna dla Bielawy, jak ta 
która właśnie została podsumowa-
na podczas konferencji.

  Łukasz Masyk

Bielawa wśród liderów RPO 
na Dolnym Śląsku 

nadpartyjnego Forum Samorządowe-
go,  za ich wsparcie, na które zawsze 
mógł liczyć i nigdy się nie zawiódł.

Z kolei wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj przedstawił prezentację osią-
gnięć naszego miasta w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2014 – Dolnośląski Lider 
RPO. Bielawa znalazła się w gronie 
3 spośród 169 gmin Dolnego Śląska, 
które dostąpiły zaszczytu przedsta-
wienia swoich osiągnięć – projektów i 
inwestycji zrealizowanych ze środków 
unijnych podczas konferencji podsu-
mowującej wykorzystanie tych środ-
ków w województwie dolnośląskim. 

Szczególnym momentem sesji 
było przekazanie przez przewodniczą-
cego Rady na ręce Jana Gładysza – 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki przesłania do Kapsuły Czasu, 
która w przyszłym roku zostanie umiesz-
czona w wyremontowanym budynku Te-

atru Robotniczego. Przesłanie podpisali 
Przewodniczący Rady, burmistrz Biela-
wy oraz radni. Oto treść przesłania:

„Warto pozostawiać ślady 
swojego istnienia, choćby ono naj-
skromniejsze było...

Przesłanie dla Potomnych – 
mieszkańców Bielawy w roku...

Jest dzień 12 listopada 2014 
roku. Mamy świadomość, że słowa 
zawarte w niniejszym przesłaniu 
zostaną odczytane, gdy w naszym 
mieście nastąpi naturalna zmiana 
pokoleń. W Kapsule Czasu zamie-
ściliśmy najważniejsze, naszym 
zdaniem, informacje i dokumenty 
o Bielawie, które mogą zaintereso-
wać przyszłych mieszkańców. 

W dniu zamknięcia Kapsuły 
Czasu Bielawa liczy niemal 30300 
mieszkańców. Burmistrzem miasta 
od 16 lat jest Ryszard Dźwiniel, Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Biela-
wy Leszek Stróżyk, w Radzie zasiada 

21 radnych. W mieście funkcjonują 
trzy szkoły podstawowe i trzy gim-
nazja, prowadzone przez gminę. Po-
nadto, Liceum Ogólnokształcące i 
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego – jako placówki powia-
towe. Istnieją też szkoły niepublicz-
ne, w tym szkoła muzyczna. Małe 
dzieci uczęszczają do przedszkoli 
publicznych i niepublicznych.

Działania władz miasta idą 
w kierunku zapewnienia warun-
ków do rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw różnych branż, w 
których zatrudniani są mieszkań-
cy. Jednak priorytetowym działa-
niem od wielu lat jest ekologia, w 
czym odnosimy sukcesy w Pol-

Ostatnia sesja VI kadencji
Podsumowanie, podziękowania i przesłanie do kapsuły czasu

sce i Europie. Kształtowanie świa-
domości ekologicznej zaczęliśmy 
od edukacji młodego pokolenia, 
dlatego utworzyliśmy placówki 
ekologiczne wszystkich szczebli: 
pierwszą w Europie Wschodniej 
Szkołę Słoneczną, Szkołę Leśną, 
Interaktywne Centrum Poszanowa-
nia Energii i dydaktyczne ogrody  
w parku miejskim NATURA 2000. 
Dla nas ważny jest również rozwój 
gałęzi turystycznej. Rozwojowi wy-
mienionych celów strategicznych 
służy znakomite położenie Biela-
wy. Tym pięknem zachwycamy się 
nie tylko my, mieszkańcy, ale rów-
nież goście odwiedzający miasto. 
Dziś jesteśmy ciekawi, jak te wa-

lory zostaną wykorzystane w przy-
szłości i jak będzie wyglądać na-
sze miasto za 50 lub 100 lat...

   Życzymy Wam, przyszłym 
Mieszkańcom i Włodarzom mia-
sta, dalszego rozwoju Bielawy, 
dumy z osiągnięć mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że Wy również bę-
dziecie kultywować pamięć i tra-
dycje związane z jakże bogatą hi-
storią naszego miasta. Życzymy 
Wam spokojnego i dostatniego ży-
cia na urokliwej bielawskiej ziemi. 
A przede wszystkim pokoju w Oj-
czyźnie, w Europie i na świecie.

Zachowajcie o nas, miesz-
kańcach Anno Domini 2014, jak 
najlepszą opinię i pamięć!”

Gościem sesji była poseł na Sejm 
RP Teresa Świło, która podziękowała bie-
lawskim samorządowcom za 4 lata działal-
ności na rzecz Bielawy. Życzyła, by nowo 
wybrany samorząd pracował tak, by Biela-
wa jak najlepiej się rozwijała. „Powinniśmy 
być blisko ludzi i działać na rzecz ludzi”. 
Wszyscy radni oraz burmistrz i jego zastęp-
cy otrzymali od Pani poseł listy gratulacyjne.

 Barbara Lesiewicz
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Na wniosek Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści w Bielawie, Kapituła Izby Rze-
mieślniczej w Opolu przyznała Ra-
dzie Miejskiej Bielawy odznaczenie 
honorowe „Kordzik Izby rzemieśl-
niczej w Opolu”. Odznaczenie to 
przyznawane jest przedstawicie-
lom życia polityczno-społecznego 
i gospodarczego za szczególnie 
znaczące dokonania na rzecz roz-
woju rzemiosła polskiego. 

Odznaczenie jest wyrazem 
uznania dla roli, jaką Gmina Biela-
wa odgrywa dla bielawskiego śro-
dowiska rzemieślniczego, wyrazem 
wdzięczności za pomoc, dobrą 
współpracę oraz kreowanie pozy-
tywnego wizerunku bielawskiego 
rzemiosła.

Odznakę dla bielawskiej Rady 
na ręce przewodniczącego Leszka 

Stróżyka przekazali: Starszy Cechu 
Kazimierz Rachowiecki – członek 
Kapituły Izby Rzemieślniczej w Opo-
lu oraz członkowie Zarządu Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie – Barbara 
Buczek i Wiesław Bełz.

Z kolei Urszula Ubych – dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie przekazała wszyst-
kich radnym ostatnie wydanie 
rocznika Bibliotheca Bielaviana, 
który dokumentuje najważniejsze 
wydarzenia 2013 roku. Natomiast 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy dostarczył na sesję 12 wyda-
nych przez Towarzystwo publikacji, 
celem umieszczenia ich w Kapsule 
czasu.

Podczas sesji radni rozpa-
trzyli też 11 projektów uchwał.

 Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni
Honorowe odznaczenie dla Rady Miejskiej Bielawy

Po dwumiesięcznym remoncie 
1 listopada oddana została do użytku 
sala ceremonialna w Domu Pogrze-
bowym na Cmentarzu Komunalnym. 
Sala prezentuje się teraz bardzo es-
tetycznie, a to za sprawą nowej pod-
łogi, odnowionych ścian i sufitu oraz 
drewnianego wyposażenia. 

Prace zostały wykonane po 
konsultacjach z proboszczami bie-
lawskich parafii, dzięki czemu sala 
pełni teraz funkcję kaplicy. 

W przyszłym roku miasto pla-
nuje kolejne inwestycje na terenie 
cmentarza oraz w jego otoczeniu, 
w ramach których wykonany zosta-
nie parking, alejki i kolumbarium. 

 Łukasz Masyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami/ oraz  
Uchwały Rady Miejskiej Bielawy XLIII/419/13 z dnia 30 października 2013  roku o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, obejmującego obszar  w rejonie ulicy Bohaterów Getta w Bielawie 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu: 

PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO   DLA OBSZARU W REJONIE ULICY  BOHATERÓW GETTA W 
BIELAWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 8 grudnia 2014r. do 9 stycz-
nia 2015r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie 
również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 9 stycz-
nia 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 24 stycznia  2015r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi z art.18 ust.3 pkt 1,2,3 
ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013 r. poz. 1235   
ze  zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na 
środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl 
do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia  2015r.

Rzadko się zdarza, aby w 
jednym czasie i miejscu święto-
wać trzy różne jubileusze. W na-
szym mieście zdarzyło się to 27 
października w obiekcie Pływalni 
Miejskiej Aquarius, która obchodzi-
ła swoje 15-lecie istnienia, a do tej 
rocznicy doszło jeszcze 10-lecie 

Studia Odnowy i 5-lecie powołania 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uroczystość jubileuszową za-
szczycili swoją obecnością m. in.: 
Leszek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy, burmistrz Ry-
szard Dźwiniel, wiceburmistrz Ma-
riusz Pach, dyrektorzy jednostek or-
ganizacyjnych gminy, prezesi spółek.

Na początek odbył się pokaz 
pływania synchronicznego w wyko-
naniu zawodniczek z sekcji pływa-
nia, która powstała w 2005 roku, a 
prowadzi ją założycielka i trener-
ka Magdalena Szymczykiewicz. 
Sekcja ma już na swoim koncie 
wiele sukcesów. Potem przyszedł 
czas na pływające z rodzicami nie-
mowlaczki, które uczy pływania 
Rafał Łacny, tworząc sekcję Aqu-
abobas dla dzieci od 3 miesiąca ży-
cia. To niesamowite, jak wspaniale 
maluszki radziły sobie w wodzie.

Jako, że każdy jubileusz skła-
nia do podsumowań, burmistrz Ry-
szard Dźwiniel przypomniał historię 
pływalni, ale przede wszystkim po-
dziękował wszystkim pracownikom, 
byłym i obecnym, byłym dyrektorom 
– tu wymienił Henryka Harabasza i 
Andrzeja Świerszczewicza, za ich 
pracę, zaangażowanie i starania, by 
zdobyć jak najwięcej klientów.

Szczególnie ciepłe słowa 
i gratulacje zostały skierowane 
przez burmistrza i przewodniczą-
cego Rady do Ewy Zalewskiej – 

obecnej dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

„Z okazji Jubileuszy: 15-lecia 
Pływalni Aquarius, 10-lecia działalno-
ści Studia Odnowy oraz 5-lecia po-
wołania do życia Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, składamy na Pani ręce ser-
deczne gratulacje i podziękowania.

Gratulujemy sukcesywnego 
wzbogacania oferty imprez, propa-
gowania różnych dziedzin sportu, 
ciekawych pomysłów i inicjatyw, by 
zachęcić Bielawian w różnym wie-
ku do korzystania z proponowanej 
oferty, uczestniczenia w konkur-
sach i zabawach rekreacyjnych.

Kierownictwu i pracownikom 
Ośrodka Sportu i Rekreacji dzięku-
jemy za zaangażowanie i organiza-
cję imprez wspaniale promujących 
Bielawę, takich jak: Moto Show, Li-
nes of Bielawa, zawody MTB, biegi 
masowe ulicami Bielawy i po scho-
dach na wieżę kościoła.

5, 10, 15 wspólnych lat  – trzy jubileusze w Aquariusie
Życzymy kolejnych udanych 

inicjatyw, satysfakcji z wykonywanej 
pracy, a w życiu osobistym dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.”

Pani dyrektor powiedziała, że 
cały czas czynione są starania, aby 
zadowolić najbardziej wymagają-
cego klienta. Dobrze się stało, że 
panuje moda na szczupłe, zadba-
ne sylwetki, bo dzięki temu coraz 
więcej osób zainteresowanych jest 
zajęciami sportowymi i rożnymi for-
mami rekreacji. Frekwencja na pły-
walni rośnie, na brak klientów nie 
można narzekać, a nawet brakuje 
miejsca na torach.

Działalność sportową w Bie-
lawie, w oparciu o przygotowa-
ną prezentację, omówił Czesław 
Szewczyk – kierownik ds. sportu , 
sięgając nawet do poczatków spor-
tu w Bielawie, czyli do 2 kwietnia 
1946 r., gdy powstał Klub Sportowy 
„Bielawianka”. Natomiast historie 
i działalność pływalni przedstawił 
Marcin Samul – kierownik Plywal-
ni i Studia Odnowy, przypominając, 
że oficjalne otwarcie Aquariusa na-
stąpiło 18 września 1999 r.

Z okazji jubileuszy wicebur-
mistrz Mariusz Pach wraz z bur-
mistrzem i dyrektor OSiRu wręczył 
pracownikom listy gratulacyjne. Był 
oczywiście tort i toast wzniesiony 
lampką szampana, a także gratula-
cje i prezenty od zaproszonych na 
uroczystość gości.

       Barbara Lesiewicz

Odnowiona sala ceremonialna

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 
1,2,3,4,5 do Zarządzenia nr 253/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku. 

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

skiego pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości - lokal niemieszkalny przy ul. Wolności 63, prze-
znaczony do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 260/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.  

Bielawscy kombatanci przy Grobie Nieznanego Żołnierza
1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, bielawscy kombatanci: 

prezes Zarządu Bronisław Wilk, wiceprezes Marian Con oraz Marian 
Głowiński, Emilian Mulik i Władysław Potocki, odwiedzili na cmenta-
rzu Parafialnym Grób Nieznanego Żołnierza, na którym położyli chryzan-
temy i zapalili znicze. Wspólnie z ks. Danielem Marcinkiewiczem wika-
riuszem parafii WNMP w Bielawie modlili się za wszystkich, którzy oddali 
życie w obronie Ojczyzny.

70. rocznicę wspólnie spę-
dzonych lat świętowali Stefania i 
Edward Beckowie.

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: Maria i Jan Adlerowie, 
Regina i Czesław Bednarkowie, 
Stanisława i Emil Boczulowie, Te-
resa i Józef Borczykowie, Wanda i 
Jerzy Cebulscy, Wanda i Ryszard 
Chabińscy, Janina i Jarosław 
Chomowie, Irena i Stanisław Da-
widowie, Teresa i Tadeusz Dawi-
dowie, Irena i Tadeusz Drapicho-
wie, Helena i Czesław Duziakowie, 
Krystyna i Ludwik Dychusowie, 
Janina i Tomasz Gąsiorowscy, 
Anna i Zdzisław Gmiterowie, Kry-
styna i Stanisław Goińscy, Aniela 
i Stefan Gołąbkowie, Zofia i Zyg-
munt Gosowie, Donata i Jerzy 

Górscy, Stanisława i Stanisław 
Jaworscy, Danuta i Jan Jurako-
wie, Daniela i Wojciech Jurasz-
kowie, Elżbieta i Piotr Jurczako-
wie, Jadwiga i Jan Kacprzakowie, 
Władysława i Henryk Kajkowscy, 
Janina i Władysław Kamińscy, 
Genowefa i Andrzej Kędziowie, 
Josiane i Tadeusz Kłosowiczo-
wie, Teresa i Edward Krulikowscy, 
Alfreda i Mieczysław Marcowie, 
Eleonora i Sławomir Massopusto-
wie, Janina i Czesław Mielniczko-
wie, Józefa i Ryszard Młynarscy, 
Kazimiera i Tadeusz Motylewiczo-
wie, Stanisława i Jan Musiałowie, 
Teresa i Jan Peasowie, Marianna 
i Czesław Piworunasowie, Zofia i 

Tadeusz Plizgowie, Barbara i Mie-
czysław Sedlaczkowie, Ewa i Zyg-
munt Siwikowie, Maria i Stanisław 
Stąporkowie, Stanisława i Jordan 
Szeremetowie, Zofia i Zdzisław 
Śmiechowiczowie, Anna i Wła-
dysław Taraszkiewiczowie, Wie-
sława i Stanisław Tomczakowie, 
Irena i Wacław Trawińscy, Geno-
wefa i Jan Tyrchowie, Klementyna 
i Kazimierz Tyrchowie, Lucja i Jan 
Twardakowie, Genowefa i Cze-
sław Uznańscy, Leokadia i Jan 
Uznańscy, Stanisława i Henryk 
Wiśniewscy, Krystyna i Józef Za-
jącowie, Jadwiga i Kazimierz Za-
wodzińscy.

  B. Lesiewicz

W tym roku obchodzili jubileusze pożycia małżeńskiego

Burmistrz podziękował wszystkim obecnym i byłym pracownikom Pływalni i OsiRu

Przedstawiciele Cechu wręczają przewodniczącemu Rady 
„Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu”

Sala po remoncie prezentuje się bardzo ładnie i pełni teraz funkcję kaplicy

Trzypiętrowy kolorowy tort symbolizował każdy z jubileuszy
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6 listopada w sali Dolnoślą-
skiego Inkubatora Art-Przedsię-
biorczości odbyła się II Gala Bie-
lawskiego Sportu. Burmistrz miasta 
oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji podziękowali za całorocz-
ną współpracę klubom i stowarzy-
szeniom sportowym oraz nagrodzili 
wyróżniających się zawodników.

Dzięki zaangażowaniu i cięż-
kiej pracy sportowców, trenerów 
i działaczy, Bielawa osiąga coraz 
lepsze wyniki w regionie, kraju, 
a także poza jego granicami. Co 
ważne, oprócz sukcesów przyby-
wa organizacji sportowych i osób 
aktywnie uprawiających w Bielawie 
różne dyscypliny. Obecnie w Biela-
wie działa na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej 20 klubów. 

Podczas Gali Bielawskiego 
Sportu przygotowano podzięko-
wania za współpracę dla następu-
jących organizacji: Klubu Futbolu 
Amerykańskiego Bielawa OWLS, 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Dream Bike, Ludowego Warca-
bowego Klubu Sportowego ZŁO-
TE PIONY, Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Bielawianka, Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „AQUARIUS - Pływanie Syn-
chroniczne”, Zapaśniczego Klubu 
Sportowego „Bielawianka”, BEB-
SON GOLD TEAM, Uczniowskie-
go Ludowego Klubu Sportowego 

„MUFLON”, Klubu Sportowego Bie-
lawianka Bester, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Iron Bulls, Klu-
bu Sportowego OSiR Bielawa, Sto-
warzyszenia Klub Piłkarski Biela-
wianka, Klubu Sportowego BALTI, 
Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego STO, Międzyszkolne-

go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „CHROBRY”, Stowarzysze-
nia Amatorskiej Ligi Koszykówki, 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej Ognisko „SOWA”, Bielaw-
skiego Klubu Sportowego SWIM 
TEAM Bielawa, Lincoln Electric Be-
ster Bike Team. 

II Gala Bielawskiego Sportu
Tego dnia nagrodzono rów-

nież najbardziej wyróżniających 
się zawodników. Wyróżnienia przy-
znano dla: Piotra Kuśnierza, Mar-
iusza Tomczyka, Artura Paw-
laczka, Dominika Chłodowicza, 
Aleksandry Podgórskiej, Patry-
ka Sieradzkiego, Grzegorza Maj-

kuta, Sławomira Grabowskiego, 
Bartłomieja Grabowskiego, Os-
kara Czopa, Bartosza Mińskiego, 
Mariusza Joniaka, Marka Bara-
basza, Bartosza Jurcewicza, Da-
miana Bacia, Tomasza Jurcewic-
za, Daniela Iwanika, Wojciecha 
Karpierza, Kamili Salamon, Da-
miana Drzyzgi, Emanueli Fli-
sak, Pawła Babickiego, Joanny 
Bagińskiej, Jacka Sury, Klaudii 
Błachy, Julii Kulety, Martyny Ty-
lak, Jakuba Felsztyńskiego, Patry-
ka Czajki oraz Łukasza Noszczaka. 

Nagrody dla wyróżnia-
jących się klubów odebra-
ły następujące organizacje: 
Klub Footballu Amerykańskiego 
Bielawa OWLS, Klub Sportowy 
„Bielawianka BESTER”, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Bielawianka”. 
Nagrodę specjalną odebrał Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Aqu-
arius – Pływanie Synchroniczne”. 

  Łukasz Masyk

Rozstrzygnięty został kon-
kurs na najpiękniejszą aranżację i 
zagospodarowanie terenów wokół 
budynków zarządzanych przez bie-
lawski MZBM. Inicjatywa miała za 
zadanie zaprezentować i wyróżnić 
osoby, które w szczególny sposób 
zaangażowały się w pracę na rzecz 
upiększenia podwórka lub ogródka 
przy swoim budynku. 

Na konkurs napłynęło wiele 
zgłoszeń z różnych części Bielawy. 
Wszystkie aranżacje były godne 
uwagi i w znaczący sposób wpły-
wają bardzo pozytywnie na estety-
kę otoczenia. Dlatego też komisja 
konkursowa, w skład której wcho-
dził między innymi dendrolog, mia-
ła trudny wybór najlepszych prac. 
Wręczenia wyróżnień i nagród do-

konali 4 listopada w bielawskim 
art inkubatorze burmistrz Ryszard 
Dźwiniel i prezes spółki MZBM 
Daniel Dubas. 

Wyróżnienia otrzymali: Te-
resa Juchno, Maria i Stanisław 
Kilianowie, Ewa i Adam 
Olechowscy, Teresa Mucha, Jani-
na Skwara, Janina Napierska, 
Jadwiga Borowczyk, Mirosław 
Szewczak, Krystyna Krajewska, 
Katarzyna Marzec, Jadwiga Cz-
ernik, Wiesław Bełz, Marianna i 
Czesław Słomianowie, Wiesław 
Źródlak, Kazimierz Olejnik.

Nagrody główne otrzymali: 
Marek Chuma, Zuzanna Podgór-
niak, Danuta Styrcz i Małgorzata 
Kajrys.

  Łukasz Masyk

Konkurs na najładniejsze podwórko - rozstrzygnięty

Wychowanie patriotyczne to 
ważny element w kształtowaniu 
młodego pokolenia. Ma ono na celu 
budzenie szacunku dla symboli na-
rodowych i  historii własnego kra-
ju. Buduje   świadomość  narodo-
wą, dumę z bycia Polakiem. Dnia 
12. listopada odbył się w  Szkole 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie apel 
z okazji Święta Niepodległości. 
Uczniowie, pod kierunkiem nauczy-
cieli historii: pani Barbary Boczuli 
i pana Daniela Fydrycha, przygo-
towali interesujący program. Pre-
zentowali wiersze, pieśni patrio-
tyczne (zespół pod kierunkiem pani 
Beaty Chodasiewicz) oraz tło hi-
storyczne wydarzeń związanych z 
odzyskaniem wolności po 123 la-
tach niewoli. 

Młodzież z wielkim zaintere-
sowaniem oglądała pokazy mul-
timedialne przygotowane przez 
swoje koleżanki z klas piątych i 
szóstych, które w ciekawy sposób 
zaprezentowały historię tego okre-
su.   

Nasza szkoła od wielu lat 
współpracuje ze ZKRP i BWP w 
Bielawie, w patriotycznym wycho-

96. Rocznica Odzyskania  Niepodległości 
-  obchody w  SP4  Bielawa

waniu młodzieży, zwłaszcza w or-
ganizacji cyklicznych spotkań spo-
łeczności szkolnej z kombatantami. 
Związek kultywuje i przekazuje 
młodym tradycje związane z ob-
chodami świąt narodowych. W tym 
roku gościliśmy na naszej akade-
mii pana por. Bronisława Wilka, 
przewodniczącego  ZKRP i BWP w 
Bielawie, który od wielu lat odwie-
dza naszą placówkę w tym szcze-
gólnym dniu i zawsze służy swoją 
wiedzą, i doświadczeniem. Takie 
spotkania stanowią dla młodzieży 
nieocenioną lekcję patriotyzmu i 
poczucia ciągłości pokoleń. 

Pani dyrektor Elżbieta 
Niemczyk oraz młodzież szkolna 
złożyła podziękowania za owocną 
współpracę. Uczniowie SP4 co-
rocznie uczestniczą w miejskich 
obchodach świąt narodowych.  
Opiekują się miejscami pamięci 
narodowej, biorą czynny udział w 
konkursach historycznych i regio-
nalnych. Te działania mają na celu 
wychowanie w pełni ukształtowa-
nego człowieka, dla którego patrio-
tyzm jest ważnym elementem toż-
samości.

Opracowanie: Barbara Boczula

W październiku rozpoczę-
ły się warsztaty na temat prze-
mocy w cyberprzestrzeni. Są one 
częścią kampanii miejskiej pod 
hasłem „Mieszkam w Bielawie – 
moja rodzina jest OK!”, dofinanso-
wanej z Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem Bezpiecz-
niej”. Akcja społeczna prowadzo-
na będzie do końca listopada we 
wszystkich bielawskich gimna-
zjach.

Jak się okazuje, cyberprze-
moc jest bardzo ważnym tematem 
szczególnie dla młodych ludzi, po-
nieważ może dotknąć wszystkich 
użytkowników Internetu, bez wzglę-
du na poziom umiejętności posługi-
wania się komputerem. 

Celem warsztatów jest 
uświadomienie młodzieży, że cy-
berprzemoc często wygląda nie-
winnie, jednak potrafi wyrządzić 
bardzo dużą krzywdę, mającą 

duży wpływ na psychikę młodego 
człowieka. Wykładowcy podczas 
spotkań zwracają również uwa-
gę na fakt, iż cyberprzemoc to nie 

Cyberprzemoc - warsztaty dla młodzieży
tylko ofiary, ale również sprawcy, 
którymi bardzo często są właśnie 
młodzi internauci. 

  Łukasz Masyk

Zwycięzcy i uczestnicy konkursu wraz z 
przedstawicielami władz miasta

Tradycyjnie gośćmi uczniów był por. Bronisław Wilk 
– prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP

Gala stała się okazją do podziękowań dla organizacji i klubów sportowych
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23 października 2014 r. w 
sali konferencyjnej Dolnośląskie-
go Inkubatora Art-Przedsiębiorczo-
ści odbyła się promocja rocznika 
miejskiego „Bibliotheca Bielavia-
na 2013”, dokumentującego naj-
ważniejsze wydarzenia kulturalne i 
społeczne minionego roku. 

Uroczystość rozpoczęła się 
minikoncertem w wykonaniu trójki 
uczniów ze Społecznej Szkoły Mu-
zycznej: Mai Woźniak – gitara, Ewe-
liny Woźniak – pianino, Aleksan-
dra Korczyńskiego – akordeon. Na 
spotkanie przybyły władze samorzą-
dowe Bielawy, przedstawiciele pla-
cówek kulturalnych, oświatowych i 
sportowych oraz autorzy tekstów za-
mieszczonych w roczniku.

Po raz  piąty przedsta-
wiony został rocznik wydawany 
przez Miejską Bibliotekę Publicz-

Miejska Biblioteka Publiczna
Bibliotheca Bielaviana 2013

ną i wrocławskie wydawnictwo 
Atut. Recenzentem rocznika był 
prof. Stanisław Sławomir Nicie-
ja, redaktorem naczelnym dr Ra-
fał Brzeziński, a zespół redakcyj-
ny tworzyli: Jan Gładysz, Barbara 
Lesiewicz, dr Bartłomiej Perlak, 
Jadwiga Stępień, Urszula Ubych, 
prof. Ryszard Waksmund, ko-
rekta: Jadwiga Stępień, Urszula 
Ubych i Anna Węclewska, skład i 
łamanie Anna Węclewska.

Rocznik „Bibliotheca Biela-
viana 2013” podzielony na 11 dzia-
łów, zawiera 480 stron, 44 artykuły, 
które pisało 30 autorów. Autorom, 
obecnym na promocji, osobiście 
dziękował za współpracę nad rocz-
nikiem redaktor naczelny dr Rafał 
Brzeziński, wręczając im egzem-
plarz autorski rocznika. 

  Urszula Ubych

1 listopada 2014 roku harcerze Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP 
pełnili warty honorowe na cmentarzach w Bielawie i Dzierżoniowie pod 
pomnikami Nieznanego Żołnierza, Sybiraków i patrona Hufca hm. Włady-
sława Reniewickiego. Warty zaciągnęli członkowie 2 DSH „Wilki” i 32 DH 
„T.O.M.C.I.A.” w Bielawie oraz 8 HDCzB „Bugaje”, 12 DH „Kosodrzewy”, 
13 DH „Brzozy” i ‚39 DSH „Enigma” w Dzierżoniowie.

Warty honorowe harcerzy w dniu 1 listopada

UCHWAŁA NR LVI/552/14 w 
sprawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa

Radni uchwalili zmianę Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Bielawa. Zmiana ta obejmuje obszar 
położony w rejonie ulicy Ostroszowic-
kiej i Szewskiej. 

UCHWAŁA Nr LVI/553/14 w 
sprawie aktualności Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Bielawa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go 

Przyjęto ocenę aktualności Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gmi-
ny Bielawa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
wynikającą z opracowanej „Analizy 
i oceny zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Bielawa w la-
tach 2010– 2014”.

UCHWAŁA Nr LVI/554/14 w 
sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego w przedszko-
lu publicznym prowadzonym przez 
Gminę Bielawa

W przedszkolu publicznym, dla 
którego organem prowadzącym jest 
Gmina Bielawa, zapewnia się bez-
płatne nauczanie, wychowanie i opie-
kę, w wymiarze 5 godzin dziennie, 
przeznaczonym na realizację podsta-
wy programowej. Poza czasem wyżej 
wymienionym korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu jest odpłatne. 

Wysokość opłaty za nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie prze-
kraczającym 5 godzin dziennie wy-
nosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzi-
nę pobytu dziecka powyżej minimum 
programowego. Opłata ta podlega 
waloryzacji na zasadach określonych 
w ustawie o systemie oświaty. Opłatę 
tę obniżą się o 50% za każde dziec-
ko z rodziny wielodzietnej (mającej 
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci), 
objętej programem „Bielawska Karta 
Dużej Rodziny”, po okazaniu aktual-
nej Karty Dużej Rodziny.

 UCHWAŁA Nr LVI/555/14 w 
sprawie ustalenia wysokości opłat 
za pobyt, maksymalnej wysoko-
ści opłaty za wyżywienie i określe-
nia częściowych zwolnień z opłat 
ponoszonych za pobyt dziecka w 
Żłobku Publicznym w Bielawie 

1. Za pobyt dziecka w Żłob-
ku Publicznym w Bielawie w wymia-
rze do 10 godzin dziennie, ustala się 
opłatę w wysokości 0,1% aktualnie 
obowiązującego minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, ustalonego 
zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.

2. Ustala się opłatę dodatkową 
za wydłużony wymiar pobytu dziecka 
w Żłobku Miejskim w Bielawie powyżej 
10 godzin dziennie w wysokości 1% 
aktualnie obowiązującego minimalne-
go wynagrodzenia za pracę, ustalo-
nego zgodnie z przepisami o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę.

3. W przypadku gdy do Żłobka 
uczęszcza jednocześnie dwoje lub 
więcej dzieci z jednej rodziny, na pi-

semny wniosek rodziców (opiekunów 
prawnych) skierowany do dyrektora 
placówki, opłatę określoną w pkt. 1 
obniża się o 50% za drugie i każde 
następne dziecko.

4. Opłatę, o której mowa w pkt. 
1 obniża się o 50 % na każde dziec-
ko z rodziny, w której wychowuje się 
troje lub więcej dzieci, objętej Progra-
mem Bielawskiej Karty Dużej Rodzi-
ny przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
Bielawy, po okazaniu aktualnej Karty 
Dużej Rodziny.

Ustala się maksymalną wyso-
kość dziennej opłaty za wyżywienie w 
Żłobku Miejskim w Bielawie w wyso-
kości 8,00 zł.

UCHWAŁA Nr LVI/556/14 w 
sprawie nieuwzględnienia wezwa-
nia do usunięcia naruszeń interesu 
prawnego uchwały Rady Miejskiej 
Bielawy nr XLIX/486/14 z dnia 26 
marca 2014 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu i trybu 
kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystywania

Nie uwzględnia się wezwania 
złożonego przez panią Darię Michal-
ską prowadzącą do dnia 31 sierpnia 
2014 r. Niepubliczne Przedszkole 
„Europejska Akademia Dziecka” do 
usunięcia naruszenia prawnego tego 
podmiotu wywołanego uchwałą Rady 
Miejskiej Bielawy nr XLIX/486/14 
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla niepublicznych pod-
miotów oświatowych oraz zakresu i 
trybu kontroli prawidłowości ich wy-
korzystywania.

UCHWAŁA Nr LVI/557/14 w 
sprawie pozbawienia części drogi 
kategorii drogi gminnej w Bielawie

Pozbawia się kategorii dro-
gi gminnej i wyłącza z użytkowania 
następujące części drogi gminnej Nr 
117942D (ulicy 3 Maja w Bielawie): 
część oznaczoną numerem geode-
zyjnym 726/3, obręb Północ, o po-
wierzchni 34 m2; część oznaczoną 
numerem geodezyjnym 726/4, obręb 
Północ, o powierzchni 19 m2; część 
oznaczoną numerem geodezyjnym 
726/6, obręb Północ, o powierzchni 3 
m2; część oznaczoną numerem geo-
dezyjnym 726/5, obręb Północ, o po-
wierzchni 5 m2.

UCHWAŁA Nr LVI/558/14 w 
sprawie podwyższenia kapitału za-
kładowego „Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego” spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Bielawie

Wyrażono zgodę na podwyż-
szenie o kwotę 70.500,00 PLN (sie-
demdziesiąt tysięcy pięćset złotych) 
kapitału zakładowego „Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego” spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Bielawie, poprzez wnie-
sienie aportu rzeczowego w postaci 
dokumentacji projektowej, tj.:

1) projektu budowlanego zasi-
lania w energię elektryczną Bielaw-
skiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
o wartości 9.500,00 zł,

2) projektu budowlanego ada-
ptacji budynku administracyjno-usłu-
gowego, położonego w Bielawie 
przy ul. Wolności 24 na działkach nr 

293/14 i 293/25 obręb Południe, na 
Bielawski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści o wartości 61.000,00 zł.

2.Podwyższenie kapitału za-
kładowego Spółki związane jest z 
realizacją przez Bielawską Agencję 
Rozwoju Lokalnego Sp. z  o.o. pro-
jektu pod nazwą „Bielawski Inkubator 
Przedsiębiorczości”.

UCHWAŁA Nr LVI/559/14 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2014 rok 

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2014 rok wynosi: dochody 
117.694.873 zł, wydatki 126. 827.793 
zł.

UCHWAŁA Nr LVI/560/14 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/442/13 Rady Miejskiej Biela-
wy z dnia 30 grudnia 2013 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa 

Zmiany dotyczą uchylenia za-
łączników nr 1, 2 i 3 i wprowadzenia 
w ich miejsce nowych załączników. 

UCHWAŁA Nr LVI/561/14 w 
sprawie emisji obligacji Miasta 
Bielawa oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez Burmi-
strza Miasta 

Miasto Bielawa wyemituje 
4.000 (słownie: cztery tysiące ) obli-
gacji o wartości nominalnej 1.000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda 
na łączną kwotę 4.000.000 zł (słow-
nie: cztery miliony złotych).

Emisja obligacji nastąpi po-
przez propozycję nabycia skierowa-
ną do indywidualnych adresatów, w 
liczbie mniejszej niż 150 osób. Obli-
gacje będą obligacjami na okaziciela. 
Obligacje nie będą posiadały formy 
dokumentu. Obligacje nie będą za-
bezpieczone.

Emisja obligacji ma na celu wy-
przedzające finansowanie działań fi-
nansowanych ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej.

Obligacje zostaną wykupione w 
2015 r. 

UCHWAŁA Nr LVI/562/14 
w sprawie Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Bielawa z Or-
ganizacjami Pozarządowymi w 
2015 roku 

Celem programu jest zaanga-
żowanie mieszkańców w życie gmi-
ny, we wszystkie sfery jej działalno-
ści, poprzez wspieranie przez gminę 
działalności organizacji.

Cele szczegółowe programu 
to:

1) budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, poprzez umacnianie 
w świadomości bielawian poczucia 
odpowiedzialności za wspólnotę lo-
kalną, swoje otoczenie i tradycje,

2) pobudzenie innowacyjności 
i konkurencyjności poprzez umożli-
wienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą 
realizacji konkretnych zadań publicz-
nych,

3) wzmacnianie merytoryczne i 
instytucjonalne organizacji,

4) wzmacnianie różnorodności 
oferty kulturalnej i sportowej w Biela-
wie,

5) wspieranie działań zmierza-
jących do integracji podmiotów reali-
zujących zadania własne gminy.

 Opracowała B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 29 października 2014 roku

Podziękowanie dla Wyborców
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przyjazne gesty, gratulacje, 

szczere życzenia, za okazaną życzliwość i zaufanie  oraz za każdy od-
dany na nas głos.

Zapraszamy do współpracy.

Nowo wybrani radni VII kadencji: z KWW Ryszarda Dźwiniela: To-
masz Wojciechowski, Adam Pajda, Marta Masyk, Marek Pyziak, Andrzej 
Owczarek, Tomasz Jazowski, Norbert Warchoł, Stanisław Janczak, Józef 
Gajda, Kazimierz Rachowiecki oraz z KWW PFS FORUM: Jarosław Flor-
czak, Władysław Kroczak i Leszek Stróżyk.

We wrześniu redakcja roczni-
ka miejskiego „Bibliotheca Bielavia-
na” oraz Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bie-
lawie ogłosiła III Konkurs Literacki 
Na Utwór Inspirowany Fotografia-
mi Bielawy. Tym razem inspiracją 
dla uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz doro-
słych było zdjęcie pochodzące z 
początku XX w. zatytułowane „Pod 
Górnym Młynem”, przedstawiające 
budynek wodnego młyna zbożowe-

go oraz grupę bielawian w strojach 
z epoki. Na konkurs wpłynęło 67 
prac uczniów ze szkół bielawskich 
i dzierżoniowskich oraz wyjątkowo 
dużo prac w kategorii dorośli. 

14 listopada 2014 r. ko-
misja w składzie: prof. Ryszard 
Waksmund, dr Rafał Brzeziński, 
Małgorzata Greiner, Agnieszka 
Nowakowska, Jadwiga Stępień, 
Urszula Ubych, Anna Węclewska 
dokonała wyboru najlepszych prac 
konkursowych.

Nagrodzone prace ukażą się 
w roczniku miejskim „Bibliothe-
ca Bielaviana 2014”, a wszystkie 
utwory odpowiadające wymogom 
konkursu zostaną opublikowane w 
serii „Sudecka poezja i proza”. Ko-
lejny XII tom tej serii uroczyście zo-
stanie wręczony wszystkim uczest-
nikom konkursu 17 grudnia (środa) 
2014 r. o godz. 17.00 w auli Zespo-
łu Szkół i Placówek Kształcenia Za-
wodowego przy ul. Stefana Żerom-
skiego 41 w Bielawie. Zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna
III Konkurs Literacki Inspirowany Fotografiami Bielawy rozstrzygnięty!!!

Promocję zaszczycili swoją obecnością 
przewodniczący Rady Leszek Stróżyk  
i burmistrz Ryszard Dźwiniel

To już V wydanie rocznika „Bibliotheca Bielaviana”



6

W przyszłym roku będziemy 
obchodzić 50-lecie naszej szko-
ły. Już dzisiaj przygotowujemy się 
do tej szczególnej rocznicy. Pra-
gniemy w czasie uroczystych ob-
chodów zaprezentować „Dziesiąt-
kę” tak, aby każdy, związany z nią 
dziś, wczoraj i dawniej, mógł  prze-
żyć wspaniałe chwile, powrócić do 
przeszłości, odnaleźć siebie. 

Planujemy, między innymi, 
zorganizować wystawę poświęco-
ną historii naszej szkoły,  

w związku z czym zwracamy 
się z prośbą o wypożyczenie zwią-
zanych z naszą szkołą pamiątek: 
zdjęć, legitymacji, tarcz, fartusz-

Szanowni Mieszkańcy Bielawy!
ków, dzienniczków, książek, zeszy-
tów, pamiętników, dyplomów, pu-
charów, gadżetów i innych rzeczy, 
przedmiotów.

Udostępnione nam pamiątki 
prosimy czytelnie podpisać (imię, 
nazwisko, rok, klasa oraz krótki 
opis), a następnie złożyć w sekre-
tariacie szkoły. Zwrot pożyczonych 
rzeczy, przedmiotów nastąpi po za-
kończeniu obchodów.

Dziękujemy za pomoc.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie

Harcerze Hufca Ziemi Dzier-
żoniowskiej od lat radośnie świętu-
ją dzień odzyskania niepodległości 
przez Polskę, pokazując młodym 
ludziom, że obecność pod pomni-
kami nie jest jedyną formą uczcze-
nia Narodowego Święta. Rokrocz-
nie przed 11 listopada odbywają się 
rajdy Hufca lub zawody sportowe. 
Ostatnio były to m.in. Powiatowe 
Zawody na Orientację w Bielawie 
oraz Jesienny Rajd Zdobywców w 
Zagórzu Śląskim

Tym razem, w roku sukce-
sów polskiej siatkówki, harcerze 
rozegrali turniej w tej dyscyplinie 
sportu. W ramach Sportowego 
Dnia Niepodległości zorganizowa-
nego przez 8 HDCzB “Bugaje” na 
hali OSiR w dniu 10 listopada od-
był się także turniej piłki nożnej. 
Najbardziej usportowionymi druży-
nami okazały się 2 Drużyna Star-
szoharcerska „Wilki” z Bielawy i 42 
Drużyna Wędrownicza „Grot”. Naj-
lepszymi siatkarzami wśród har-
cerzy i harcerzy starszych okazali 
się członkowie ‚39 Drużyny Star-
szoharcerskiej „Enigma” z Dzier-
żoniowa, a wśród wędrowników 
członkowie 2 DSH „Wilki” z Biela-
wy. Najlepszymi piłkarzami okaza-
li się przedstawiciele 12 Drużyny 
Harcerskiej „Kosodrzewy” z Dzier-
żoniowa i 42 DW „Grot”. Specjalną 
niepodległościową statuetkę otrzy-
mała 42 DW „Grot” za wszech-
stronną pomoc organizatorom i 
uczestnikom zawodów.

Po poniedziałkowym rado-
snym świętowaniu na sportowo, 
we wtorek harcerze uczestniczy-
li w obchodach miejskich Święta 
Niepodległości w Dzierżoniowie, 
Pieszycach i Bielawie. Na dzierżo-
niowskim rynku, a następnie pod 
pomnikiem spotkały się 8 Harcer-
ska Drużyna Czerwonych Beretów 
„Bugaje”, 12 DH „Kosodrzewy” i 

‚39 DSH „Enigma”. Przedstawicie-
le tych drużyn wystawili wartę ho-
norową. Poczet sztandarowy z dru-
hem Pawłem Harężą wystawiła ‚39 
DSH „Enigma”. 

W Pieszycach na Mszy Św. w 
kościele Św. Jakuba spotkały się 7 
Drużyna Harcerska „Iska” i 13 Dru-
żyna Harcerska „Brzozy”. Młode 
harcerskim stażem „Isky” wystawi-
ły wartę honorową pod pomnikiem i 
razem z „Brzozami” tworzyły poczty 
sztandarowe Związku Kombatan-
tów i naszego Hufca. W Bielawie 
na Placu Kombatantów spotkały 
się 32 Drużyna Harcerska „Tom-
cia” i 2 DSH „Wilki”, która wystawi-
ła poczet sztandarowy Hufca. Tutaj 
harcerze nie pełnili wart z uwagi na 
pokaz zmiany wart i musztry w wy-
konaniu klasy policyjnej z Zespołu 
Szkół w Bielawie pod dowództwem 
naszego byłego instruktora Mariu-
sza Moszyńskiego. 

Radosne świętowanie
Przedstawiciele obu drużyn 

oraz Bielawskiego Kręgu Instruk-
torskiego złożyli za to wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem. W trak-
cie uroczystości w trzech miastach 
pojawiły się śpiewniki patriotyczne 
wydane przez Chorągiew Dolno-
śląską ZHP. 

Warto także wspomnieć o 
ciekawej inicjatywie z jaką wyszli 
harcerze z Hufców Łagiewniki i Zie-
mi Dzierżoniowskiej, którzy uczęsz-
czają do I LO w Dzierżoniowie. Na 
apelu szkolnym z okazji Święta 
Niepodległości pojawili się w har-
cerskich mundurach. Gratulacje za 
pomysł i wykonanie dla Przemka 
Kucharka, Pauliny Grzegorzek, Oli 
Grabowskiej, Dawida Babicza, Mi-
chała Kargula, Oli Dymarczyk i We-
roniki Grajewskiej. 

Komenda Hufca dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się w ob-
chody Święta Niepodległości. 

18 października we Wrocła-
wiu obradował Zjazd Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP. Najwyższa 
władza dolnośląskiego harcerstwa 
zebrała się, aby wybrać Komen-
danta Chorągwi, Komendę, Radę, 
Sąd i Komisję Rewizyjną Chorą-
gwi. Nasz Hufiec wśród 72 uczest-
ników Zjazdu z głosem decydują-
cym reprezentowali Komendantka 
Hufca hm. Krystyna Waś i dele-
gat hm. Sławomir Waś. W Zjeź-
dzie wzięli też udział członkowie 
ustępujących władz hm. Krzysztof 

Odznaczenia i wybory w ZHP

Wojtas i pwd. Tomasz Tkacz oraz 
hm. Mariusz Noski.

Podczas Zjazdu miały miej-
sce uroczystości wręczenia ozna-
czeń. Decyzją Przewodniczące-
go ZHP trójka instruktorów Hufca 
Ziemi Dzierżoniowskiej w stopniu 
harcmistrza otrzymała Srebrne 

Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli „Wszechnica Nauczyciel-
ska” w Bielawie był organizatorem 
kolejnej już edycji Kursu Kwalifikacyj-
nego z Oligofrenopedagogiki. W ciągu 
dwóch semestrów  nauczyciele róż-
nych przedmiotów z kilku placówek 
edukacyjnych Powiatu Dzierżoniow-
skiego, zdobywali wiedzę  poszerza-
jącą praktyczne umiejętności  edukacji 
i wychowania  dzieci i młodzieży z de-
ficytami  i dysfunkcjami rozwojowymi.

Ramowy program kursu obej-
mował, zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Edukacji,  materiał mery-
toryczny pozwalający diagnozować 
specyficzne potrzeby edukacyjne 
i odpowiednio dobierać narzędzia 
pomocowe do skutecznego ich roz-
wiązywania.

Mamy wspólną satysfakcję, 
że nauczyciele skorzystali z oferty 
naszej placówki. Tym razem kurs 
realizowany był  w Gimnazjum nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Dzierżoniowie z uwagi na fakt, iż 
gros uczestników właśnie w tej 
szkole ma przypisane swoje za-
dania zawodowe. W tym miejscu 
ODN „Wszechnica Nauczyciel-
ska” dziękuje p. Katarzynie Cio-
stek i p. Albinie Stefańskiej – dy-
rektorom placówki za rzeczową 
współpracę.

27 października w Szkołach 
Niepublicznych w Bielawie w cza-
sie galowego spotkania Daria Mi-
chalska wręczyła absolwentom 
kursu świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje.

Specjalistyczne kwalifikacje zawodowe 
z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyte

Uczestnicy spotkania mieli 
również sposobność  skorzystania 
z fachowej informacji pedagogicz-
nej ze strony pani Marii Gosław-
skiej, przedstawicielki Wydawnictw 
Szkolnych PWN, która zaprezen-
towała publikacje wspierające  na-
uczanie w placówkach z oddziała-
mi integracyjnymi. Galę wręczenia 
świadectw uświetnił recital pani 
Barbary Pachury.

Z naszej strony gratulujemy i 
życzymy wytrwałości  w pracy pe-
dagogicznej.

Informujemy, że wciąż ak-
tualne są zapisy na kolejną edy-
cję kursu. Nasze  atuty to pro-
fesjonalizm, bliskie sąsiedztwo, 
oszczędność czasu na dojazdy, 
konkurencyjne, przyjazne ceny.

9 listopada w sali Art-Inku-
batora odbył się koncert piosenek 
Marka Grechuty, wyjątkowego ar-
tysty, który, jak wielu znanych i po-
dziwianych, odszedł za wcześnie. 
Ale pozostały jego przepiękne pio-
senki, które w koncercie „Ocalić 
od zapomnienia” przypomnieli 
wokaliści Studia Piosenki i Tań-
ca FART, działającego pod kierun-
kiem Anny Lutz.

Podczas koncertu, który bar-
dzo się podobał i został bardzo cie-
pło przyjęty przez publiczność, wy-
stąpili: Aleksandra Czop, Patrycja 
Czyżewska, Emilia Hamerlik, We-
ronika Krystek, Karolina Łopuch, 
Weronika Makowska, Jagoda 
Różycka, Natalia Wyrzykowska, 
Karina Warzycha, Michał Kar-
gul i Kacper Siekirka. Wokalistom 

akompaniował zespół muzyczny w 
składzie: Dariusz Jaros – instru-
menty klawiszowe, Paweł Zając 
– gitara elektryczna, Piotr Nosal – 
gitara basowa, Michał Polak – per-
kusja i Ireneusz Lutz – skrzypce.

Na zakończenie koncertu 
Anna Lutz podziękowała wyko-
nawcom i zespołowi akompaniu-
jącemu, a także Darkowi Cajzna-
rowi za nagłośnienie, Robertowi 
Letniowskiemu za operowanie 
światłami, prezesowi BARL-u Alek-
sandrowi Siódmakowi za udo-
stępnienie sali oraz kwiaciarni z ul. 
Bankowej za piękne kwiatki wrę-
czone wszystkim wykonawcom, 
a władzom miasta – burmistrzowi 
Ryszardowi Dźwinielowi – za fi-
nansowe wsparcie koncertu.

 Barbara Lesiewicz

Krzyże za Zasługi dla ZHP: Kry-
styna Waś, Michalina Wojtas i 
Krzysztof Wojtas (na zdjęciach).

W wyniku wyborów Ko-
mendantem Chorągwi został 
hm. Zbigniew Paweł Skupiń-
ski z Hufca Łagiewniki. Komen-
dantka Hufca Ziemi Dzierżo-
niowskiej ZHP weszła w skład 
Sądu Harcerskiego Chorągwi, 
a hm. Krzysztof Wojtas został 
członkiem Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi. Zjazd przyjął pro-
gram rozwoju Chorągwi do 2018 
roku, kiedy zakończy się kaden-
cja obecnych władz.

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.

Koncert piosenek Marka Grechuty

Michalina Wojtas

Krzysztof Wojtas

Krystyna Waś

Piosenki artysty przypomnieli wokaliści 
Studia Piosenki i Tańca FART
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Zajęcia kreatywne w Art-Inkubatorze
Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości zaprasza dzieci, mło-

dzież i dorosłych na interesujące zajęcia plastyczne, ceramiczne oraz z kre-
atywnego recyklingu. Szczegółowe informacje na dołączonych plakatach.

Stany Zjednoczone Amery-
ki Północnej jawią się jako symbol 
wolności i równości. Niestety, dro-
ga do demokracji USA była długa 
i okupiona krzywdą wielu ludzi. I 
właśnie te, jakże poważne kwestie, 
były poruszane na październiko-
wym spotkaniu Dyskusyjnego Klu-
bu Książki (DKK).

Do dyskusji sprowokował klu-
bowiczki film pt. „Kamerdyner” w 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Kamerdyner – prawdziwa historia czarnoskórego kamerdynera Białego Domu
reżyserii Lee Danielsa, opowiada-
jący o przejmującej historii Euge-
ne’a  Allena,  który przez trzydzie-
ści lat był kamerdynerem w Białym 
Domu. O losach tego wyjątkowe-
go człowieka, a także o kulisach 
powstawania  filmu,  pisał również 
Wil Haygood. Bohaterem filmu jest 
czarnoskóry Cecil Gaines, lojalny 
i oddany kolejnym prezydentom.  
Przez pryzmat jego życia widz ob-

serwuje dramatyczne wydarzenia 
Ameryki XX w., takie jak: segrega-
cja rasowa, zabójstwo Johna Ken-
nedy’ego, afera Watergate czy woj-
na w Wietnamie.

Klubowiczki zasadniczo róż-
niły się w kwestiach społecznych i 
politycznych, jednak zgodnie uzna-
ły film za interesujący, poruszający, 
zmuszający do myślenia i przede 
wszystkim warty polecenia. Jego 
dodatkowym atutem jest doskona-
ła obsada aktorska. W filmie można 
zobaczyć doskonałe kreacje m.in.:  
Foresta Whitakera w tytułowej roli,  
Oprah Winfrey, Jane Fondy  oraz 
Cuby Gooding Juniora.

Odmienne poglądy uczest-
niczek spotkania  niewątpliwie 
wpłynęły na temperaturę dysku-
sji i sprawiły, że było ono niezwy-
kle emocjonujące. Historia bywa 
skomplikowana i bolesna. Zatrwa-
żające jest, że niekiedy płeć, kolor 
skóry czy wyznanie decyduje o lo-
sie człowieka.

Zarówno książka, jak i film 
„Kamerdyner” dostępne są w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Gorąco 
polecamy. 

Już w grudniu odbędzie się premiera 
spektaklu zatytułowanego „Odlot”. W sztuce 
wystąpią młodzi artyści z bielawskich szkół, 
którzy na scenie przekonywać będą jak du-
żym zagrożeniem są narkotyki i pozosta-
łe używki. Obecnie odbywają się próby do 
spektaklu, które pod opieką animatora kul-
tury trwają od czerwca tego roku.

Celem spektaklu jest nie tylko pro-
mocja zdrowego i bezpiecznego stylu ży-
cia, ale także kształtowanie umiejętności 
scenicznych wśród młodych ludzi, wspól-
ne pokonywanie kompleksów i lęków oraz 
przełamywanie ograniczeń. Młodzież od 
kilku miesięcy sumiennie przygotowuje się 
do występu, chcąc jak najlepiej odegrać 
swoje role i zaprezentować się publicz-
ności. Oficjalne zaproszenie do udziału w 
spektaklu zostanie opublikowane w ciągu 
najbliższych tygodni na stronie www.wyr-
azrodzine.pl oraz w mediach lokalnych. 

        Łukasz Masyk

“Odlot” - próby do grudniowego spektaklu

28 października w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie 
odbyło się niecodzienne spotkanie 
dzieci ze Sportowego Przedszkola 
Niepublicznego z psem terapeutą 
i jego opiekunką Magdaleną 
Borzestowską. Spotkanie z psem 
nie było spotkaniem terapeutyc-
znym. Zajęcia miały charakter 
edukacyjno-zabawowy, na których 
przedszkolaki poznały jak witać 
się z psem, zachowywać przy ob-
cym psie, częstowały psa karmą 

(każde dziecko po kolei) i jeśli miały 
ochotę, przytulały się do psa. 

Magdalena Borzestowska 
kieruje bielawskim Oddziałem Fun-
dacji „Tacy Sami” Centrum Wspi-
erania Rozwoju we Wrocławiu i 
jest specjalistą – kynoterapeutą. 
Pies Niko to pies terapeuta rasy 
golden retriever, która słynie z po-
godnego usposobienia. Bardzo 
dobrze prowadzone zajęcia przez 
panią Magdę i jej psa, dostarczyły 
chłopcom i dziewczynkom wielu 

emocji i ważnych informacji o bez-
piecznym zachowaniu się w towar-
zystwie psa.

Dzieci doświadczyły bliskości 
psa, który z ochotą wykonywał ko-
mendy i zadania. Niko znakomi-
cie poradził sobie z szukaniem 
smakołyków czy schowanej przez 
chłopca piłeczki, slalom między uc-
zestnikami zabawy czy przejście 
przez tunel zajęły psu niewiele 
czasu. Wesoły wierszyk „Jak 
rozmawiać trzeba z psem?” Jana 
Brzechwy ukazał, że pies słucha 
swojego właściciela, zwyczajem 
psa jest ssanie kości, bieganie lub 
leżenie u nóg człowieka. 

Grupa „Biedroneczki” z 
zainteresowaniem słuchała frag-
mentów książeczki „Czy mogę 
pogłaskać psa?” autorstwa Elżbiety 
Zubrzyckiej. Książka ta w bard-
zo łatwy i przystępny dla dziec-
ka sposób nauczy go tego, że do 
żadnego nieznajomego psa, bez 
wyjątku nie można podejść i zacząć 
go głaskać. Wiadomo, że psiaki 
bywają różne i nie można od razu 
stwierdzić czy akurat ten nie ma 
zamiaru nas ugryźć... Spotkanie w 
bibliotece szybko minęło. Serdec-
znie dziękujemy za przyjęcie za-
proszenia przedszkolakom i nauc-
zycielce Renacie Majcher oraz 
prowadzącej zajęcia Magdalenie 
Borzestowskiej i mamy nadzieję, 
że przekazane smakołyki dały 
chwilę przyjemności Nikusiowi. 

  Jolanta Pawlak

Jak rozmawiać trzeba z psem?
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W dniach 14-15 listopada w sali 
bielawskiego Art-Inkubatora oraz w 
siedzibie klubu „Pozytywka” odbyła 
się IX Noc Poetów, którą zorganizo-
wali wspólnie MBP- klub „Pozytywka”, 
MOKiS, TPB i BARL. Była to impreza 
o sporym rozmachu oraz dużej ilości 
odbiorców. Swoje utwory poetyckie i 
prozatorskie prezentowało ponad 35 
autorów, w tym goście z Czech oraz 
bardziej i mniej odległych miast Pol-
ski: Świnoujście, Łódź, Dąbrowa Gór-
nicza, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, 
Pieszyce, Dzierżoniów, Ostroszowice. 

Poza poetami i prozaikami 
swoje poetyckie utwory prezento-
wali lokalni wokaliści i wokalistki. 
Wystąpiły także panie z Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Bielawie, 
które bardzo podobały się tłumnie 
zebranej publiczności.  

Imprezę poprowadziły Anna 
Karasińska oraz Barbara Pachu-
ra. Poza ciekawymi walorami arty-

stycznymi oraz estetycznymi Nocy 
Poetów, impreza stanowiła dosko-
nałą okazję do zakupu najnow-
szych zbiorów wierszy występu-
jących autorów. Swoje autorskie 
książki promowali: Kaja Kowalew-
ska, Daria Dziedzic, Danuta Gó-
ralska-Nowak oraz Gwidon Hefid. 

Miłym i tradycyjnym akcen-
tem wieczoru była loteria fantowa 
dla uczestników imprezy, a ponie-
waż nie samą sztuką człowiek żyje, 
to można było zasmakować w przy-
niesionych przez uczestników po-
trawach, wypić herbatkę, kawkę. 

Po oficjalnej części spotkanie 
nabrało rumieńców już w sali klubu 
„Pozytywka”, gdzie przy gitarze, śpie-
wie, blasku świec i smacznym po-
częstunku pozostali goście zatapiali 
się w poezji, wspólnych rozmowach, 
wymianie książek, refleksji i wrażeń, 
snuli plany...aż do 4.00 nad ranem. 

To była niezapomniana, peł-
na wrażeń i wzruszeń noc.

IX NOC POETÓW w Bielawie

9 października Miejska Biblio-
teka Publiczna promowała kolejną 
publikację swojego wydawnictwa. 
Był to XI tomik serii Sudecka po-
ezja i proza zawierający wiersze 
Tadeusza Żurawka pt. „Zaśpiewam 
ci pieśń”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaśpiewam ci pieśń
Tadeusz Żurawek, mieszka-

niec Pieszyc, pisze wiersze prawie 
od 40 lat. Na swoim koncie ma tyl-
ko dwie oficjalne publikacje (w tym 
tomik wierszy wydany przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Biela-
wie), kilka broszur wydanych swo-

im własnym nakładem i pojedyncze 
wiersze drukowane w lokalnej pra-
sie. Ale, jak sam mówi „…nie cho-
dzi o ilość… bo wierszy nie pisze 
się z automatu, wiersze powinny 
powstawać wtedy, kiedy nas na-
prawdę coś dotknie, zaboli, coś w 
nas wydźwięczy albo mamy coś 
bardzo ważnego ludziom do powie-
dzenia…” 

Żurawek nie napisał multum 
wierszy, nie jest ich za dużo, a to-
mik „Zaśpiewam ci pieśń” nie po-
raża objętością. Wystarczy jednak 
otworzyć go na stronie 34 i prze-
czytać: Góry dzisiaj takie/ że tylko 
bić pokłony/ i głową kręcić w za-
chwyceniu/ ale ostrożnie/ aby nie 
przeoczyć/ brzóz tkliwej urody i 
nie da rady, trzeba od początku do 
końca przeczytać wszystkie utwory 
pieszycko-sowiogórskiego składa-
cza wierszy, jak o sobie lubi mówić 
Tadeusz Żurawek. Dobre wiersze 
i dobra poezja, ale Żurawek nigdy 
nie zabiegał o popularność, o publi-
kacje, często też potrafił nie poja-
wiać się na spotkaniach autorskich. 
Ale do bielawskiej biblioteki przy-
był, owiany trochę legendą czwar-
tego strażnika kamiennej wieży na 
Wielkiej Sowie.

4 listopada odbyło się świet-
ne, już trzecie spotkanie z cyklu 
„Czytanki Dzieciaczka” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bielawie. 
Najważniejszym celem zawsze jest 
zainteresowanie maluchów cieka-
wą historią, przedstawienie dobrej 
literatury dziecięcej popartej zaba-
wą. 

Tym razem bohaterem był 
krasnoludek. Słownik Języka Pol-
skiego mówi o krasnoludkach tak: 
„Krasnoludek - w baśniach i wie-
rzeniach ludu to istota malutkiego 
wzrostu, o dużej głowie, w czerwo-
nym stroju, brodata, zwykle uwa-
żana za dobrego ducha sprzyja-
jącego ludziom”. Dzieci poznały 
charakterystyczne cechy wyglądu 
i ubioru krasnali i gdzie najczęściej 
przebywają. Okazało się, że inne 
nazwy krasnoludka to: krasnal, 
krasnolud, karzełek, gnom, skrzat. 
Każdy z uczestników (duży i mały) 
spotkania wymyślił dla siebie imię, 
jako krasnoludek. Przednia zaba-
wa była podczas ruszania się w 
trakcie piosenki, którą nucą wszyst-
kie przedszkolaki „My jesteśmy kra-
snoludki”. 

Ważnym momentem, z pew-
nością, było wybieranie i szukanie 
w bajce postaci skrzatów razem z 
rodzicem. Maluchy słuchały frag-
mentów utworu Jana Brzechwy 

„Trzy wesołe krasnoludki”. Rozpo-
czyna się tak: „Jest na świecie kraj 
malutki, Gdzie mieszkają krasno-
ludki, Mają domki z cienkiej słomki, 
Z kominami jak poziomki. Krasno-
ludek, gdy jest młody, Wcale nie ma 
jeszcze brody, Żadnych ważnych 
spraw nie miewa, Tylko bawi się i 
śpiewa”. Dzieci poznały krasnolud-
ka Poziomkę, który chodził w czer-
wieni i Modraczka, bo niebieski 
nosił fraczek oraz Żółtaszka chiń-
skiego krasnoludka, który ma war-

Krasnoludki zapraszają do bajki - Czytanki Dzieciaczka
kocz krótki. Te krasnale miały kro-
wy, które trzeba dobrze napoić, gdy 
chce się je doić. Maluchy zdążyły 
policzyć  stosik bajek z czerwonego 
stoliczka, posłuchać recytacji wier-
szyka przez kolegę, usłyszeć tytuł 
bajki w języku niemieckim  i cho-
wać się w namiocie, kryjówce kra-
snoludków. Na spotkanie przybyli 
Krystianek z mamą, Natalka z tatą, 
Natalka z mamą, Franek z mamą, 
Ala z mamą. DZIĘKUJEMY.  

  Jolanta Pawlak

W dniu 08 listopada w Pień-
sku Odbył się Międzynarodowy 
Turniej w ramach Ogólnopolskiej 
Ligi Młodzika i Dzieci w zapasach 
styl klasyczny. Zawodnicy ZKS 
„Bielawianka” Bielawa zdobyli: zło-
te medale - Piotr Stolarczyk oraz 
Daniel Pakosz, srebrne meda-
le - Sebastian Szyngier, brązowe 
medale - Maciej Orawiec, Błażej 

Dziewięć medali dla zapaśników z Bielawianki!

Hajduk, Sebastian Moskal, Bar-
tłomiej Potyrała, Kamil Wojtala, 
Mateusz Orawiec. Punktowane 
miejsca zdobyli: Dawid Potyra-
ła,  Kacper Kciuk, Oktawian Pa-
lus, Piotr Śliwiński, Kuba Fabiań-
czyk.

Trenerzy i opiekunowie: Łu-
kasz Stolarczyk, Marcin Kujawa.   

Szkolne obchody Dnia Nie-
podległości w Zespole Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego 
odbyły się 12 listopada z udziałem 
zaproszonych gości, m. in. Lesz-
ka Stróżyka – przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy, burmi-
strza Ryszarda Dźwiniela, radnej 
Powiatu Dzierżoniowskiego Ire-
ny Skibniewskiej-Kozak oraz ko-
mendanta Komisariatu Policji w 
Bielawie – nadkomisarza Ryszar-
da Mazurkiewicza. Zebranych po-
witał dyrektor szkoły Ireneusz Ru-
towicz, który wyraził nadzieję, że 
uroczystość będzie miała charak-
ter lekcji historii, lekcji patriotyzmu. 
Będzie także przypomnieniem jakie 
wydarzenia doprowadziły do uzy-
skania wolności i jak tę odzyskaną 
wolność należy pielęgnować.

Specjalny program arty-
styczny, przygotowany pod kie-
runkiem Krystyny Pawełek i Syl-
wii Sołtysik, ukazujący jak trudna 
była droga Polski do wolności, za-
prezentowali uczniowie klas II ts 
i III fsm.

Obchody będące lekcją historii i patriotyzmu
Polska – ile wielkiej treści może mieścić się w tym słowie

Podczas uroczystości bur-
mistrz i przewodniczący Rady prze-
kazali na ręce dyrektora Ireneusz 
Rutowicza dla szkolnej biblioteki 
komplet albumów „Bielawa wczoraj i 
dziś” i gorąco podziękowali za udział 
młodzieży w miejskich uroczysto-

ściach Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada na Placu Kombatantów.

Na szkolną uroczystość zło-
żyła się także prezentacja wysta-
wy fotografii kresowych autorstwa 
Edwarda Bienia – prezesa Stowa-
rzyszenia Kresowian w Dzierżonio-
wie, a także kameralne spotkania 
zaproszonych gości z młodzieżą.

 Barbara Lesiewicz

Burmistrz i Przewodniczący Rady przekazali dla szkolnej  
biblioteki zestaw albumów „Bielawa wczoraj i dziś”
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NASTĘPNE WYDANIE 
WIADOMOŚCI BIELAWSKICH
UKAŻE SIĘ PO 16 GRUDNIA

W dniu 8 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz UKS Bie-
lawianka byli organizatorami „Tur-
nieju Piłki Nożnej im. Grzegorza 
Żuławnika”, upamiętniający byłego 
piłkarza Pogoni Pieszyce, Gwarki 
Tarnowskie Góry, Lechii Dzierżo-
niów i Bielawianki Bielawa. W tur-
nieju udział wzięły  drużyny - rocz-
nik 2004, 2005-2006, 2007 i młodsi 
z klubów UKS Bielawianka Biela-
wa oraz Akademia Piłkarska Orzeł 
Ząbkowice. Turniej otworzyli: Bur-
mistrz Miasta Ryszard Dźwiniel 
oraz Anetta Żuławnik, po czym mi-
nutą ciszy wszyscy uczcili pamięć 
Grzegorza. 

Mecze rozgrywane były w 
trzech grupach wiekowych syste-
mem każdy z każdym. Podczas tur-
nieju rozegrano 19 meczów i strze-
lono 63 bramki. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe medale, a 
najlepszym zawodnikom turnieju 
wręczono statuetki.

Rocznik 2007 i młodsi
Najlepszy strzelec - Filip Ma-

stalerz
Najlepszy zawodnik - Igor To-

mas
Najlepszy bramkarz - Patryk 

Mikołajewski

Rocznik 2005-2006
Najlepszy strzelec - Hubert 

Szuszkiewicz
Najlepszy zawodnik - Bartosz 

Jurcewicz
Najlepszy bramkarz - Oskar 

Konopko
Wszystkim uczestnikom ser-

decznie dziękujemy za udział. Po-
dziękowania również dla osób, któ-
re zaangażowały się w organizację 
turnieju oraz firmie Vetos-farma, 
która ufundowała nagrody rzeczo-
we dla najmłodszych zawodników. 

Grzegorz Żuławnik w 1988 
roku przyczynił się do awansu Le-
chii Dzierżoniów do III ligi, zdo-
bywając zwycięską bramkę w 
decydującym meczu. Bielawę re-
prezentował w latach 2006 - 2007 
jako kapitan KS Bielawianka Bie-
lawa. Jego pseudonim boiskowy: 
„Beton”. W 2005 roku wraz z druży-
ną Urzędu Miejskiego Bielawy zdo-
był Mistrzostwo Polski w Halowej 
Piłce Nożnej Pracowników Samo-
rządowych. Najważniejsza w jego 
życiu była rodzina, a tuż za nią piłka 
nożna. Przyjaciele wspominają go, 
jako zawsze pogodnego i uśmiech-
niętego człowieka. Zmarł niespo-
dziewanie mając 42 lata podczas 
meczu Amatorskiej Ligi Futsalu 14 
maja 2009 roku w Bielawie.

Turniej Piłki Nożnej im. Grzegorza Żuławnika

W dniu 24 października w hali sportowej przy ul. 
Bankowej w Bielawie odbyły się 44. Otwarte Mistrzo-
stwa Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych im. Zdzisława Jeżowskiego. Organi-
zatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie. W zawodach udział wzięło 70  zawodników z 
roczników 1999 - 2003 z następujących szkół Zespół 
Szkół Publicznych w Grodziszczu, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Pieszycach, Szkoła Podstawowa nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi, Ekologiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Bielawie, Gimnazjum nr 1 w Bielawie i 
Gimnazjum nr 2 w Bielawie.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:
CHŁOPCY:

Rocznik 2003
1. Daniel Szmigiel 120 cm  SP 1 Pieszyce 
2. Bartłomiej Górecki 115 cm  SP 1 Pieszyce 
3. Mateusz Szmyt 115  cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu
Rocznik 2002
1. Michał Tubacki 135 cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu
2. Jonasz Protaziuk 125 cm SP 1 Pieszyce
3. Szymon Grudziński 115 cm ESP 7 w Bielawie
Rocznik 2001
1. Tomasz Kulis 130 cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu 
2. Bartłomiej Mazur 130 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
3. Jakub Wojnar 125 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 2000
1. Maciej Orawiec 140 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2. Kamil Żytkowicz 140 cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu
3. Krystian Raczyński 135 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1999
1. Dominik Troczka 155 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2. Łukasz Łuka 145 cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu
3. Damian Popiel 135 cm Zespół Szkół Publicz- 
 nych w Grodziszczu

DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2003
1. Klaudia Moździerz 115 cm SP 1 Pieszyce
2. Agata Szołkowska 115 cm ESP 7 w Bielawie
3. Martyna Kołodziejczyk 115 cm SP 1 Pieszyce

Rocznik 2002
1. Wiktoria Żmudzka 125 cm ESP 7 w Bielawie
2. Nikola Tomalik 120 cm ESP 7 w Bielawie
3. Kinga Tomalik 120 cm ESP 7 w Bielawie
Rocznik 2001
1. Oliwia Siejk 115 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2. Justyna Paluch 110 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
3. Beata Malinowska 110 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 2000
1. Karolina Tylak 125 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2. Karolina Zimnowoda 125 cm Gimnazjum nr 2 w Bielawie
3. Wiktoria Zieniewicz 110 cm Zespół Szkół Publicz 
 nych w Grodziszczu 
Rocznik 1999
1. Weronika Chmielewska 125 cm Zespół Szkół Pu- 
   blicznych w Grodziszczu

Po zakończeniu zawodów odbyło się wręczanie 
nagród. Zawodnicy za zajęcie I, II i III miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych otrzymali me-
dale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Puchary dla naj-
lepszego i najlepszej zawodniczki, ufundowany przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, otrzymali:

Szkoła Podstawowa
Michał Tubacki z wynikiem 135 cm - Zespół 

Szkół Publicznych w Grodziszczu
Wiktoria Żmudzka z wynikiem 125 cm - ESP 7 

w Bielawie. 
Gimnazjum
Dominik Troczka z wynikiem 155 cm - Gimna-

zjum nr 1 w Bielawie
Karolina Tylak z wynikiem 125 cm - Gimnazjum 

nr 1 w Bielawie
W tym roku puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Bielawie dla najliczniejszej reprezentacji szkoły otrzy-
mała Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w 
zawodach, zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. Do zobaczenia za rok.

44. Otwarte Mistrzostwa Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych im. Zdzisława Jeżowskiego

W Klubie IRON BULLS BIE-
LAWA na co dzień trenuje 50 osób w 
trzech grupach sportowych z podzia-
łem na wiek. Dla dzieci w wieku 4-8 
lat przewidziane są zajęcia ogólnoro-
zwojowe z elementami gimnastyki. 
Dla dzieci w wieku 8-12 lat nasz klub 
przygotował ofertę w postaci  za-
pasów. Najstarsza grupa doskonali 
techniki samoobrony wraz z elemen-
tami brazylijskiego jiu jitsu. 

W tym roku nasi zawodnicy 
startowali dotychczas w 11 turnie-
jach w całej Polsce. Największy 
sukces sportowy odniosła zawod-
niczka Klaudia Błacha, która pod-
czas Mistrzostw Polski NO-GI w 
Luboniu zdobyła brązowy medal. 
Na tym samym turnieju Martyna 
Morawska zdobyła V miejsce. 

Na wyróżnienie zasługują 
również Kamil Kołodyński oraz 
Agata Kasprzyk, którzy zdoby-
li medale srebrny oraz brązowy w 
III Ogólnopolskim Turnieju NO GI 
FIGHT Dzierżoniów 2014. Na wy-
różnienie zasługuje także Dawid 
Krzyżanowicz, który zdobył w Mi-
strzostwach Makroregionu w zapa-

sach brązowy medal a w sumo V 
lokatę.

Za zawodach zapaśniczych 
Kudowie nasz klub zajął 2 miej-
sce w klasyfikacji drużynowej, a 
w Krapkowicach 3 miejsce, za co 
otrzymaliśmy okazałe puchary.

Wśród dzieci najbardziej wy-
różniającymi zawodnikami są: Mi-
kołaj Maciejewski, Oskar Sta-
chura, Mariusz Gurtaj, Dawid 
Krzyżanowicz, Aleks Beck. 

Klub nasz po raz drugi już 
organizował Ogólnopolski Turniej 
NO GI FIGHT BIELAWA 2014, na-
tomiast w roku 2015 roku po raz 
pierwszy zorganizujemy turniej za-
paśniczy w stylu wolnym dla dzieci 
oraz zawody w sumo. 

IRON BULLS BIELAWA podsumowuje 2014 rok
28 października odbyła się 

debata międzypokoleniowa, której 
tematem była „Rodzina jako naj-
wyższa wartość”. Akcję zorgani-
zowało miasto wraz z Zespołem 
Ośrodków Wsparcia w ramach 
programu „Mieszkam w Bielawie – 
moja rodzina jest OK!”. 

Celem debaty zorganizowa-
nej w formie rozprawy sądowej, 
w której obie strony przedstawia-
ły argumenty za i przeciw warto-
ściom rodzinnym, była promocja 
prawidłowego modelu rodziny, 
będącego źródłem miłości i ak-
ceptacji. W debacie wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

Debata międzypokoleniowa nych oraz słuchacze Bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. 

Gośćmi specjalnymi spotka-
nia byli: burmistrz miasta Ryszard 
Dźwiniel, dyrektor Gimnazjum nr 
2 Jadwiga Flis oraz radca praw-
ny Mariola Kałużna, którzy two-
rzyli skład sędziowski orzekający w 
sprawie. 

Akcja miała zwrócić uwagę 
na znaczenie rodziny i jej role w 
kształtowania prawidłowych wzor-
ców postępowania. Organizatorzy 
dziękują nauczycielom i uczniom 
za zaangażowanie się w debatę i 
odważne oraz przekonujące przed-
stawianie swoich poglądów. 

           Łukasz Masyk
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Lp. ZAWODNI-K / -CZKA SZKOŁA KATEGORIA WAGOWA  [kg]

KLASYFIKACJA Z TURNIEJU

MMM (styl wolny) MMM (styl klasyczny)

w kategorii Młodzików
1 Moskal Sebastian GM 3 73 I I

2 Piotr Stolarczyk SP 4 35 II I

3 Szyngier Sebastian GM 3 100 III III

4 Orawiec Maciej GM 1 73 II V

5 Orawiec Mateusz SP 7 42 V VII

6 Wojtala Kamil GM 1 42 ---- V

7 Pakosz Daniel SP 7 100 VIII V

8 Potyrała Bartosz SP 4 47 X XI

9 Śliwiński Piotr SP 4 35 X IX

w kategorii Młodziczek

10 Sylwia Moskal SP 4 40 I ----

11 Sandra Moskal SP 4 44 III ----

12 Olimpia Łosyk SP 7 44 V ----

13 Nikola Wiśniewska GM 3 44 V ----

14 Roksana Łosyk GM 1 52 V ----

W dniu 11 listopada, Kobie-
ta w Biegu oraz Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Bielawie byli organiza-
torami „I Biegu Kobiet: zawsze pie-
r(w)si na start!”. Bieg promował pro-
filaktykę przeciwko nowotworom 
piersi, stąd hasło „zawsze pier(w)

I Bieg Kobiet w Bielawie: zawsze pier(w)si na start!
si”. Podczas imprezy nie zabrakło 
kosmetycznego „misz masz” z po-
radami, a także dzierżoniowskich 
Amazonek i przedstawicielek lokal-
nych organizacji kobiecych, które 
przygotowały prezentacje i porady 
m.in. jak badać piersi, na czym po-

W ostatnich tygodniach odbyły się dwa turnieje zapaśnicze, w któ-
rych wzięli udział zawodnicy bielawskiego Zapaśniczego Klubu Sporto-
wego „Bielawianka”.

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W STYLU 
WOLNYM w Krapkowicach 18.10.2014

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZICZEK W ZAPASACH 
KOBIET w Krapkowicach 18.10.2014

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W STYLU KLA-
SYCZNYM w Raciborzu 25.10.2014

Występ na MMM w stylu wolnym i klasycznym dla zawodników i 
zawodniczek miały bardzo duże znaczenie, gdyż w dużej mierze to na 
ich podstawie wyznaczana jest zapaśnicza kadra dolnośląska młodzi-
ków. Zawody te pozwalają również klubom zapaśniczym na zdobywanie 
punktów w ogólnopolskiej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego. W 
tym roku tylko na MMM ZKS Bielawianka zdobył 33 punkty. Poniżej kla-
syfikacja drużynowa z poszczególnych turniejów z podziałem na: zajęte 
miejsce, klub, kategorie wagowe oraz sumę zdobytych przez zawodni-
ków punktów.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MMM W ZAPASACH KOBIET

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA W MMM MŁODZIKÓW STYL WOLNY

Za wspaniałe walki, sportową postawę fair play oraz upór w dą-
żeniu do celu, którym jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, 
należy pochwalić wszystkich zawodników i zawodniczki. Nasi pod-
opieczni mają za sobą szereg dobrych i bardzo dobrych występów 
na różnego rodzaju turniejach zapaśniczych organizowanych w całej 
Polsce. 

Dziękujemy za wspaniały doping i wsparcie rodzicom, którzy prze-
żywali wspólnie ze swoimi pociechami trudne i radosne momenty stoczo-
nych pojedynków. Ich postawa zasługuje na szczególne uznanie.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy udzielają 
wsparcia bielawskim zapasom m. in.: Pizzeri „Czapla” w Bielawie oraz 
pozostałym osobom,  bez których sukces naszych zawodników nie byłby 
możliwy. Każdy wygrany pojedynek i radość na twarzach naszych za-
wodników są dowodem, że Państwa pomoc przynosi oczekiwane owoce.

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ ZAWODNI-
KÓW ZKS BIELAWIANKA NA TURNIEJACH MISTRZOWSTW MAKRO-
REGIONU

DWA PUCHARY ZKS BIELAWIANKA W KLASYFIKACJI 
DRUŻYNOWEJ NA MISTRZOSTWACH MAKROREGIONU 

MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK

Chętnych, którzy  chcieliby 
spróbować swoich sił na macie za-
paśniczej zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej, 
gdzie znajdą informacje na temat 
treningów: zapasy.bielawa.pl

Pełny komunikat turnieju do-
stępny pod linkiem:

http://www.zapasy.org.pl/in-
clude/user_file/2014/10_pazdzier-
nik/mmml._kob._i_sw_18.10krap-
kowice.pdf

Opracował: Marcin Kujawa

lega samobadanie i jak często trze-
ba je wykonywać. 

Sam bieg rozpoczął się moc-
ną rozgrzewką z Katarzyną Duszą, 
instruktorką żywiołowej zumby, któ-
ra rozbudziła pozytywne wibracje 
wśród uczestników. Po wspólnej 
rozgrzewce i ćwiczeniach odbył 
się bieg wokół zbiornika o puchar 
Burmistrza Bielawy. Trasa jednego 
okrążenia to ok. 2,5 km. Do wspól-
nego startu zgłosiło się 69 osób w 
tym kobiety, młodzież oraz pano-
wie. W biegu również uczestniczy-
li: Dyrektor OSiR Ewa Zalewska, 
Burmistrz Ryszard Dźwiniel i za-
stępca Burmistrza Mariusz Pach. 

Organizator nie zapomniał 
o najmłodszych uczestnikach. Dla 
dzieci zorganizowany był bieg na 
krótki dystans. Oczywiście był to 
bieg z największym i najgłośniej-
szym dopingiem kibiców. 

Po zakończeniu biegu odby-
ła się dekoracja zawodników. Każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy medal, a zwycięzcy zajmujący 
miejsca I-III otrzymali puchary. Dla 
najmłodszych był to słodki upomi-
nek. 

Wszystkim uczestnikom bie-
gu dziękujemy za udział i wspa-
niałą atmosferę, jaką stworzyliście. 
Pamiętajcie kobiety, bądźcie zdro-
we i szczęśliwe, wyprzedźcie raka. 
Zawsze Pier(w)si!

W dniach 07-09 listopada w 
Olsztynie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodziczek w Zapasach Ko-
biet. W barwach klubu ZKS „BIE-
LAWIANKA” Bielawa wystąpiły: 
Sylwia Moskal zdobywając piąte 
miejsce w wadze 40 kg, Roksana 
Łosyk zdobywając piąte miejsce w 
wadze 48 kg, Olimpia Łosyk zaj-
mując dziewiąte miejsce w wadze 
44 kg oraz Sandra Moskal zajmu-
jąc jedenaste miejsce w wadze 44 
kg.

Trenerem i opiekunem był 
Władysław Stolarczyk.   

DWA PIĄTE MIEJSCA DLA ZAWODNICZEK BIELAWIANKI NA MISTRZOSTWACH POLSKI !
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Siatkarze Beewatec Biela-
wianka Bester Bielawa w szóstej 
kolejce spotkań odnieśli czwarte 
zwycięstwo w II lidze a drugie na 
wyjeździe. Wywieźliśmy z Klucz-
borka cenne 2 punkty mimo, że 
była wielka szansa na zgarnięcie 
kompletu. Gospodarze jednak za 
sprawą swojej dobrej gry i pomocy 
wspaniałej publiczności oraz stwo-
rzonej atmosfery na tym spotkaniu 
dwukrotnie doprowadzali do remisu 
i o tym kto miał zostać zwycięzcą 
zadecydował tie-break. W nim już 
bezapelacyjnie nasi siatkarze udo-
wodnili swoją wyższość i pewnie 
wygrali partię prawdy.

Dodatkowo trochę spokoju w 
poczynaniach gospodarzy wniósł 
80-krotny były już reprezentant Pol-
ski 40-letni Jarosław Stancelewski, 

który pojawił się na parkiecie w poło-
wie trzeciego seta i w trudnych mo-
mentach brał ciężar gry na siebie. 

Po meczu jednak w naszych 
szeregach pozostał lekki niedosyt, 
bowiem była szansa na wygranie 
za trzy punkty. Okazje do tego były 
w dwóch przegranych przez BBBB 
partiach. W drugim secie odrobili-
śmy pięciopunktową stratę (7:12) i 
nawet przy wyniku 24:24 mieliśmy 
szansę na skończenie na kontrze 
piłki, która w kolejnej akcji dałaby 
nam piłkę setową. W czwartym z 
kolei roztrwoniliśmy szybko uzyska-
ną trzypunktową przewagę (10:7) a 
przy remisie 18:18 pozwoliliśmy go-
spodarzom odskoczyć na trzy oczka 
w jednym ustawieniu i prowadzenia 
tego już nie oddali do samego koń-
ca. Tak czy tak, jest pozytyw z tego 
meczu przed kolejnym spotkaniem 
z liderem Gwardią Wrocław. 

 Graliśmy na dłuższym niż zwy-
kle dystansie setów, chłopaki mieli 

okazje w końcu pograć z dwoma roz-
grywającymi, no i pokazali charakter 
prezentując się jak prawdziwy zespół. 
Jak to powiedział zaraz po zakończe-
niu tego meczu trener BBBB Marcin 
Jarosz: „Czuję się taki wymęczony, 
jakbyśmy zagrali sześć setów”. 

Z dobrej strony w tym spotka-
niu pokazał się drugi rozgrywający 
Maciej Leński, który wraca po kon-
tuzji skręcenia stawu skokowego i w 
Kluczborku dał dobrą zmianę na swo-
jej pozycji, zastępując w trakcie me-
czu Kamila Durskiego. MVP wybrany 

został nasz przyjmujący Marek Waw-
rzyniak, który otrzymał pamiątkową 
statuetkę. Marek kąsał przeciwników 
swoją mocną zagrywką oraz był sku-
teczny w ataku, podobnie zresztą jak 
drugi przyjmujący Alex Strubbe.

UKS Mickiewicz Kluczbork 
vs Beewatec Bielawianka Bester 
Bielawa 2:3 (-22, 25, -20, 21, -6)

BBBB: Strubbe, Durski, Glin-
ka (K), Tomiałowicz, Jurczyński, 
Wawrzyniak, Kukla (libero) oraz 
Leński, Kapczuk, Surtel, Polakow-
ski, Prokopowicz

Mickiewicz: Bryś, Wróbel, 
Melnarowicz, Grabolus, Parcej, Ko-
walczyk, Hiper (libero) oraz Stan-
celewski, Frankowski

Po drugim zwycięstwie z rzędu 
po trzech kolejkach zajmujemy 4-te 
miejsce w tabeli grupy 2 z jednym 
punktem straty do trzeciego AZS 
Zielona Góra, trzema do wicelidera 
Astry Nowa Sól i czterema do lidera 
Gwardii Wrocław, z którą zagramy w 

najbliższej kolejce w Bielawie. Zdję-
cia ze spotkania w Kluczborku oraz 
przebieg punkt za punkt wraz z opi-
sem każdej akcji znajdują się na na-
szym fanpage: www.facebook.com/
KS.BielawiankaBesterBielawa

******
Z Gwardią znowu 

równo, ale po raz piąty 
przegrywamy w Derbach

Jak na spotkanie derbowe 
przystało, mecz pomiędzy Beewa-
tec Bielawianką Bester Bielawa a 
Gwardią Wrocław przyciągnął na 
trybuny w SP 10 w Bielawie kom-
plet publiczności, a samo spotkanie 
było bardzo emocjonujące i wyrów-
nane (może poza drugim setem). 
Niestety, nie udało się wygrać z 
niepokonanym zespołem w II lidze, 
choć trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że na własne życzenie.

Na spotkaniu tym pojawiło 
się wiele znanych osobistości siat-
karskich. Na trybunach w towarzy-
stwie burmistrza Bielawy Ryszar-
da Dźwiniela zasiadł Pan Maciej 
Jarosz, który był 176-krotnym re-
prezentantem Polski w siatkówce, 
uczestnikiem Olimpiady w Moskwie, 
trzykrotnym wicemistrzem Europy, 
uczestnikiem MŚ i Pucharu Świata, 
wielokrotnym Mistrzem Polski jako 
zawodnik i trener, a prywatnie Pan 
Maciej jest ojcem trenera BBBB Mar-
cina Jarosza. Ostatnio na zakoń-
czonych MŚ w siatkówce Pan Maciej 
był ekspertem w telewizji Polsat. 

Na meczu w Bielawie w roli 
kibiców także pojawiło się kilku siat-
karzy pierwszoligowej Victorii Wał-
brzych wraz z ich trenerem Krzysz-
tofem Janczakiem (także byłym 
reprezentantem Polski i uczestni-
kiem Olimpiady w Atlancie). Było też 
sporo naszych byłych już zawodni-
ków jak Marcin Ciesielski, Marcin 
Terlecki, czy Piotr Wierzbicki. Wi-
dać zatem, że takie mecze przycią-
gają ludzi związanych z siatkówką, 
nawet jeśli nie są oni stricte związani 
z jednym czy drugim klubem.

Beewatec Bielawian-
ka Bester Bielawa vs Gwardia 
Wrocław 1:3 (22,-15,-24,-22)

BBBB: Strubbe, Jurczyń-
ski, Durski, Glinka (K), Tomiałowicz, 
Wawrzyniak, Kukla (libero) oraz Leń-
ski, Polakowski, Prokopowicz, Sur-
tel. Gwardia: Jarząbski(K), Zwiech, 
Wroński, Hernik, Migdalski, Jutrzenka, 
Zdybek (libero) oraz Ziemnicki, Guzik.

Serdecznie dziękujemy 
następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizze-
ria Barizolla z Dzierżoniowa – Pani 
Maria Danuta Matuszczyk, Piero-
garnie z ulicy Paderewskiego 6 i 
Żeromskiego 28 w Bielawie - pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Ma-
stalerz, Pizzeria Koko-Haus z ul. 
Wolności w Bielawy – Pan Łukasz 
Kurek, Mechanika Pojazdowa Wul-
kanizacja z ul. Waryńskiego 25 w 
Bielawie – Pan Sebastian Leśniak, 
Resturacja Rodos z ul. Kopernika 
w Bielawie - Pan Piotr Kiner, Sklep 
motoryzacyjny Auto-Expert z ul. 
Świdnickiej w Dzierżoniowie - Pan 
Paweł Kosowski.

Z Kluczborka przywozimy 2 cenne punkty, ale z małym niedosytem

W sobotę 8 listopada w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w w 
Dzierżoniowie odbył się XIV Mię-
dzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
Chłopców i Dziewcząt w stylu 
wolnym. W zawodach uczestni-
czyło 100 zawodników z 15 klubów 
z Polski oraz Słowacji i Czech. 

W zmaganiach Klub IRONN 
BULLS Bielawa reprezentowała 14 
osobowa drużyna uzyskując na-
stępujące wyniki: II miejsca -  Mi-
chał Jagieła 35kg,  młodzik Michał 
Bartosz 42kg, Dawid Krzyżano-
wicz 100kg, III miejsca - Piotr Szy-
gudziński 25kg, Szymon Masek 
28kg, Franciszek Koper 34kg, 
Antoni Koper 34kg, Maciej Wilk 
37kg, Mikołaj Maciejewski 38kg, 
Bartłomiej Jagieła 38kg, Igor 
Kormos 40kg, Krzysztof Chmie-
lewski 45kg, młodzik Aleksander 
Kiersnowski 35kg oraz Mariusz 
Gurtaj 100kg.

Podczas zawodów trener klu-
bu Norbert Warchoł otrzymał od 

władz Polskiego Związku Zapaśni-
czego brązową odznakę PZZ za 
wkład i rozwój  zapasów w Polsce.

- Cieszę się że aż 14 zawod-
ników wystartowało w kolejnym 
Turnieju w tym roku. Widać u tych 
młodych adeptów zapasów coraz 
to większe umiejętności co bardzo 
mnie cieszy. Dziękuję wszystkim 
rodzicom za wielkie zaangażowa-
nie w codziennie życie klubu – Nor-
bert Warchoł.

Zarząd UKS IRON BULLS 
na czele z Prezesem Sławomirem 
Różyckim składa wielkie podzię-
kowania dla Pana Burmistrza Mia-
sta Bielawa Ryszarda Dźwiniela 
za wsparcie działań klubu. Wielkie 
podziękowania należą się również 
dla Pana Dariusza Spychalskiego 
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
10 w Bielawie z Oddziałami Spor-
towymi za użyczenie swoich obiek-
tów dla młodych sportowców z na-
szego klubu.  

Udany występ Żelaznych Byków na matach w Dzierżoniowie

W ZSO w Bielawie od roku 
funkcjonuje Klub Miłośników Zwie-
rząt, którego opiekunką jest pani 
Weronika Karwacka, psycho-
log szkolny. Klub współpracuje ze 
schroniskiem w Uciechowie prowa-
dzonym przez pana Roberta Bie-
niasa. 

Jedną z form współpracy jest 
organizowanie przez uczniów zbió-
rek koców, ręczników, karmy, za-
bawek i wielu innych potrzebnych 
rzeczy, których brakuje w schro-
nisku. Inną formą pomagania jest 
sprzedaż domowych ciast w szko-
le. Zebrane pieniądze zostają prze-
znaczone na zakup artykułów po-
trzebnych schronisku. 

Niektóre z dziewcząt bardzo 
zaangażowały się w pomoc i jeż-
dżą co sobotę do schroniska jako 
wolontariuszki. Klub prowadzi ga-
zetkę, e-wolontariat oraz reklamuje 
pieski do adopcji.

W Liceum im. Bolesława 
Chrobrego w Bielawie dnia 17 paź-
dziernika członkinie klubu po raz 
drugi  sprzedawały domowe wypie-
ki. Zebrano 149 zł, które przezna-
czono na zakup smyczy i obroży 
dla podopiecznych schroniska w 
Uciechowie.

Klub zorganizował również 
prelekcję z przedstawicielami i 
wolontariuszami ze schroniska w 
Uciechowie, która odbyła się 28 
października w auli szkoły. Liceum 
gościło opiekunów oraz uczniów 

szkół powiatu dzierżoniowskiego. 
Spotkanie rozpoczęło się od krót-
kiej prezentacji „Dzień z życia wo-
lontariusza w schronisku”, przygo-
towanej przez uczennice szkoły: 
Aleksandrę Flejszczak, Aleksan-
drę Raczyńską, Ewę Szczakow-
ską i Natalię Kryńską. Następnie 
przedstawicielka schroniska, pani 
Sylwia Krzeczkowska, opowie-
działa o idei pomagania zwierzę-
tom, dobrych cechach wolontariu-
sza oraz zaprezentowała, w jaki 
sposób porozumiewać się z psem 
- pomagała jej w tym suczka Ka-
rina ze schroniska w Uciechowie. 
Schronisku przekazano smycze, 
obroże oraz inne zebrane przez 
uczniów przedmioty. 

Nie tylko wolontariuszki z Klu-
bu Miłośników Zwierząt wspierają 
schronisko w Uciechowie, ale rów-
nież znana modelka Natalia Siwiec, 
która promuje akcję „Uciechowska 
moda -adoptuj czworonoga”.

Dzięki wkładowi pracy Klubu 
Miłośników Zwierząt, wolontariuszy 
oraz wielu innych ludzi, zwierzęta 
ze schroniska w Uciechowie mogą 
przebywać w lepszych warunkach. 
Członkinie klubu zachęcają do ad-
optowania psiaków i pomocy w 
schronisku. 

Warto pomagać!
Członkinie klubu:
Julia Kurzawa, 
Ola Flejszczak
Ola Raczyńska 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT W ZSO
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5 – 7.12
7 KRASNOLUDKÓW RA-

TUJE ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
godz.16.00 prod. NIEM

Krasnoludek Bobo przypad-
kowo wywołuje wielkie zamiesza-
nie w Zamku Fantabularasa. Przez 
jego niezdarność księżniczka Róża 
wraz z całym dworem pada ofia-
rą klątwy złej wiedźmy i zapada w 
100-letni sen. Zły czar zdjąć może 
tylko pocałunek prawdziwej miło-
ści. Problem w tym, że ukochany 
księżniczki – poczciwy kuchcik – 
trafił do niewoli strasznego smoka. 
Krasnoludki, chcąc naprawić błąd 
Bobo, sprowadzić chłopca do zam-
ku i pokonać klątwę, wyruszają z 
misją ratunkową.

IGRZYSKA ŚMIERCI: KO-
SOGŁOS. CZ.I godz.18.00 prod. 
USA

Trzecia część „Igrzysk śmier-
ci”, jednego z największych kino-
wych hitów ostatnich lat i nowej, 
wielkiej popkulturowej sagi. W im-
ponującej obsadzie znaleźli się na-
grodzeni Oscarami Jennifer Law-
rence i Phillip Seymour, a także 
Donald Sutherland. Po raz pierw-
szy w „Igrzyskach śmierci”, w jed-
nej z kluczowych ról, zobaczymy 
Julianne Moore. Katniss wraz z 
matką i siostrą mieszka w legen-
darnym, podziemnym dystrykcie 
trzynastym, który, wbrew kłamliwej 
propagandzie, przetrwał zemstę 
Kapitolu. Z nowymi przywódcami 
na czele, rebelianci przygotowują 
się do rozprawy z dyktatorską wła-
dzą. Katniss, mimo początkowych 
wahań, zgadza się wziąć udział w 
walce. Staje się symbolem oporu 
przeciw tyranii prezydenta Snowa.

GŁUPI I GŁUPSZY BAR-
DZIEJ godz.20.10 prod. USA

Najbardziej nierozgarnięty 
duet od czasów Flipa i Flapa po-
nownie w akcji. Choć minęło już 
trochę czasu od ich ostatniej przy-
gody, nadal stanowią parę półgłów-
ków pakujących się we wszystkie 
możliwe tarapaty. 20 lat temu Lloyd 
i Harry przemierzyli Stany Zjed-
noczone, by odnaleźć tajemniczą 
piękną nieznajomą, która pozosta-
wiła w ich rękach walizkę pełną do-
larów. Teraz ponownie wyruszają w 
podróż. Tym razem ich celem jest 

odnalezienie nieślubnej córki Har-
ry’ego, od której mogliby pozyskać 
dla niego nerkę do przeszczepu

12 – 14.12
GDZIE JEST MIKOŁAJ 

godz.16.00 prod. HOL
Wyobraźcie to sobie: gigan-

tyczny łoś spada z nieba i zostawia-
jąc potężną dziurę w dachu, ląduje 
prosto w Waszym garażu! Zwie-
rzak nie tylko doskonale opanował 
umiejętność latania, ale też… mó-
wienia! Cóż, wygląda na to, że Pan 
Łoś odbywał właśnie kurs podnieb-
nego prawa jazdy ze Świętym Mi-
kołajem. Niestety, sanie, do których 
był zaprzęgnięty, wymknęły im się 
spod kontroli… Max (Dennis Rein-
sma) cieszy się z wizyty niezapo-
wiedzianego gościa, mimo że prze-
stał wierzyć w istnienie Mikołaja już 
dobrych parę lat temu. Ale kiedy 
rodzice się rozwodzą, nowy przyja-
ciel jest zawsze mile widziany

ROZGRYWKA godz.18.00 
prod. FRA/USA

Charyzmatyczny i elegancki 
Chester MacFarland (Viggo Mor-
tensen) oraz jego zjawiskowa i 
uwodzicielska żona Colette (Kir-
sten Dunst) podróżują po Europie. 
W jednym z ekskluzywnych hote-
li zwracają na siebie uwagę prze-
wodnika wycieczek, błyskotliwego 
Rydala (Oscar Isaac). Skuszony 
olśniewającą urodą Colette oraz 
bogactwem i wytwornością Cheste-
ra, Rydal bez wahania przyjmuje 
od amerykańskiej pary zaproszenie 
na kolację. Nie wie, że to początek 
niebezpiecznej intrygi.

WOLNY STRZELEC 
godz.20.00 prod. USA

Mroczne oblicze amerykań-
skiego snu i portret człowieka, któ-
ry dla sukcesu nie cofnie się nawet 
przed zbrodnią. Jake Gyllenhaal w 
życiowej kreacji wolnego strzelca, 
którego stać na absolutnie wszyst-
ko, żeby wspiąć się po szczeblach 
kariery kronikarza najniebezpiecz-
niejszych dzielnic Los Angeles. Zo-
bacz, jak spełnia się American Dre-
am w czasach, gdy sumienie jest 
wadą, a droga do zwycięstwa nie-
rzadko wiedzie po trupach.  

   kom lg

do 3 grudnia
do g.15.00 przyjmujemy pra-

ce w DOROCZNYM KONKURSIE 
OZDÓB CHOINKOWYCH - prace 
prosimy składać w Biurze MOKiS – 
Art.Inkubator 19c 1p.2.12

5 grudnia
g. 18.00 – MIKOŁAJ W RYN-

KU – coroczna impreza inaugurują-
ca okres przedświąteczny. W pro-
gramie: świąteczne piosenki dla 
dzieci, wręczenie nagród w konkur-
sie ozdób choinkowych, uroczyste 
zapalenie światełek, pokaz sztucz-
nych ogni – Plac Wolności

do 8 grudnia
g. 16.00 – SACRUM – wysta-

wa obrazów M. Cieśli -  Art.Galeria 
– Art.inkubator 

14 grudnia 
g. 12.00 – 18.00 - IV JAR-

MARK BOŻONARODZENIOWY – 
Plac Wolności. 

Kolejna edycja plenerowej 
imprezy rozrywkowo – handlo-
wej. W programie: stoiska z ręko-
dziełem artystycznym, akcesoria-
mi świątecznymi, upominkami itp., 
występy artystyczne, widowiska 
jasełkowe, poczęstunki kulinarne, 
Całość zakończy wspólne kolędo-
wanie

Zajęcia stałe
- Zespół wokalny „Erato” po-

niedziałek 17.00 - Pozytywka Art-
-Inkubator

- Zespół „Quartet”wtorek 
18.00 - 20.00  - Pozytywka Art-In-
kubator

- Zespół wokalny senio-
rów Czerwona Jarzębina - środa  
g.16.30 - magazyn artystyczny Art-
-Inkubator

- Bielawska Kapela Podwór-
kowa - środy 16.00 – sala prób or-
kiestry

- Mali Kreatorzy - piątki - 
16.30  Art-Inkubator pracownia ce-
ramiki

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY i SZTUKI 
Zaprasza na:   

05.12.14 (piątek) o godz. 18.00  
Plac Wolności w Bielawie 

                    w programie: 
Świąteczne piosenki dla dzieci. 

Wręczenie nagród w konkursie ozdób choinkowych. 
Uroczyste zapalenie światełek.   

Pokaz pirotechniczny.  
                                                                                                                                                       zapraszamy 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  


