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11.11.2013 (poniedziałek) 
Godzina 12.20 – zbiórka uczestników przy kościele pw. WNMP w Bielawie 
Godzina 12.30 – Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny 

Podczas mszy wartę  honorową pełnią kadeci z klas policyjnych Zespołu 
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Oprawa muzyczna 
- Orkiestra Dęta SART 

 
Po mszy przejście w kolumnie marszowej pod pomnik „Walczących o 
niepodległość  Ojczyzny”. 
 
Ok. godziny 14.00 - Plac Kombatantów – ustawienie, wprowadzenie wart 
honorowych, pocztów sztandarowych i orkiestry 

- Wysłuchanie Hymnu 
- Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Miejskiej   
  Bielawy pana Leszka Stróżyka 
- Program artystyczny przygotowany przez Zespół Szkół  i Placówek     
  Kształcenia Zawodowego w Bielawie  
- Pokaz musztry paradnej w wykonaniu  kadetów klas  policyjnych               
  ZS i PKZ w Bielawie 
- Składanie wiązanek kwiatów 
- Wysłuchanie „Roty” 

 

Podobnie jak w wielu mia-
stach w kraju, również w Bielawie 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Spot-
kanie dyrektorów, nauczycieli 
i pracowników oświaty z bur-
mistrzem miasta odbyło się w 
Dolnośląskim Inkubatorze Art-
Przedsiębiorczości.

Z okazji święta były kwiaty, 
gratulacje i życzenia, które za 
całoroczny trud i zaangażowanie, 
przekazał obecnym burmistrz 
Ryszard Dźwiniel. W trakcie uro-
czystości zostały wręczone listy 
gratulacyjne dla nauczycieli, którzy 
uzyskali wyższy stopień awansu 
zawodowego. 

Burmistrz przekazał także 
nagrody dla kilkunastu nauc-

Dzień Edukacji Narodowej w Bielawie zycieli i dyrektorów, mogących 
pochwalić się szczególnymi 
osiągnięciami w pracy. Odebrali 
je pedagodzy, którzy między inny-
mi opracowali nowoczesne metody 
nauczania, realizowali interesują-
ce projekty edukacyjne lub z suk-
cesami przygotowywali uczniów do 
olimpiad naukowych i konkursów. 

Specjalnie z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, uczniowie z Gim-
nazjum nr 1 przygotowali występ 
artystyczny, którym podziękowa-
li nauczycielom za ich codzien-
ną pracę. W trakcie uroczysto-
ści zaprezentowano również film 
na temat tegorocznych inwesty-
cji zrealizowanych w placówkach 
oświaty. Warto dodać, że w tym 
roku Bielawa przeznaczyła 3 mln 
złotych na remonty we wszyst-
kich szkołach podstawowych i 
gimnazjach. 

  Łukasz Masyk

Jest ładna i kolorowa – tak 
mówią o swojej podstawówce 
uczniowie bielawskiej Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi. Mają powody do za-
dowolenia ponieważ na początku 
października zakończył się remont 
budynku, który kosztował 1,6 mln 
złotych.

Efekty modernizacji są 
duże, a najbardziej zauważalną 

“Dziesiątka” jak nowa
zmianą jest oczywiście nowa ele-
wacja, która stała się wizytówką 
„dziesiątki”. Budynek nie tylko 
nabrał pięknych barw, ale dzięki 
termomodernizacji, wymianie in-
stalacji centralnego ogrzewania i 
pomp obiegowych oraz zamonto-
waniu termostatów, stał się również 
znacznie tańszy w utrzymaniu. Na 
poprawę rachunku ekonomicznego 

Nowe alejki, ławki, oświe-
tlenie, ogrody z ciekawą roślin-
nością oraz całkowicie odno-
wione i połączone stawy wodne 
– tak będzie wyglądać w przy-
szłym roku Park Miejski. Biela-
wa pozyskała ogromną dotację z 
funduszy unijnych w wysokości 2 
mln złotych na to, by park stał się 

prawdziwą atrakcją dla mieszkań-
ców i turystów, a także ekologiczną 
perełką na skalę regionu. Do inwe-
stycji miasto dołoży z własnego bu-
dżetu jedynie 300 tys. złotych.

- Od kilku lat staraliśmy się 
zdobyć fundusze, dzięki którym 
Park Miejski stałby się miejscem 
ciekawym przyrodniczo oraz zyskał 

nową funkcję. Jestem przekonany, 
że nasza propozycja spodoba się 
zarówno dzieciom, młodzieży i oso-
bom dorosłym, a nawet ekologom 
– przekonuje burmistrz Ryszard 
Dźwiniel.

W ciągu kilku miesięcy 2014 
roku park zmieni się w ulubione 
miejsce spacerowiczów oraz miło-
śników aktywnego spędzania cza-

Z okazji jubileuszu Złotych 
Godów 21 par małżeńskich otrzy-
mało z rąk burmistrza Bielawy Ry-
szarda Dźwiniela medale, nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Uroczystość odbyła się 
19 października w Dolnośląskim Inku-
batorze Art-Przedsiębiorczości.Tego 
dnia odznaczenia wręczono państwu: 
Bronisławie i Tadeuszowi Bycz-
kom, Cecylii i Adolfowi Chwast-
kom, Stefanii i Franciszkowi Cza-
snowskim, Annie i Edwardowi 
Dudałom, Barbarze i Kazimierzowi 
Florczakom, Nadziei i Janowi Ko-
gutom, Stefanii i Janowi Kosikow-
skim, Helenie i Eugeniuszowi Kro-
wiakom, Grażynie i Stanisławowi 
Krupom, Mirosławie i Ludwikowi 
Lisowickim, Kazimierze i Bolesła-
wowi Nowogrodzkim, Teodorze i 
Kazimierzowi Olejnikom, Janinie i 

Ireneuszowi Purgatom, Irenie i Pio-
trowi Rozmiarkowskim, Władysła-
wie i Henrykowi Smelom, Janinie 
i Andrzejowi Smolińskim, Alicji i 
Władysławowi Stasiekom, Helenie 
i Władysławowi Wieczorkom, Ja-
dwidze i Stanisławowi Woźniakom, 
Helenie i Marianowi Wójcikom oraz 
Halinie i Stanisławowi Zamirskim.

Wręczając odznaczenia, bur-
mistrz życzył jubilatom zdrowia, za-
dowolenia z życia i kolejnych wspa-
niałych uroczystości. 

Specjalnie dla jubilatów, 
którzy przeżyli w związku mał-
żeńskim 50 lat, wystąpił zespół 
„Poloneziaki” ze Spółdzielczego 
Centrum Kultury.    Łukasz Masyk

Drużyna prowadzona przez 
Marka Pyziaka, czyli Smerfy Bie-
lawa wygrała 4. Turniej Orlika o 
puchar premiera Donalda Tuska. 
Finał miał miejsce na warszawskim 
Torwarze przy ul. Łazienkowskiej. 
Trofeum w kategorii wiekowej12-13 
lat, dziewczynki odebrały z rąk mini-
ster sportu i turystyki Joanny Muchy.

Zanim jednak bielawskie 
Smerfy weszły na najwyższy stopień 
podium, musiały wcześniej zwycię-
żyć rozgrywki gminne, powiatowe i 
wojewódzkie. Warto podkreślić, że 
w tym roku na terenie całej Polski 
przystąpiło do rywalizacji ponad 
174 tysiące dziewcząt i chłopców, 

Złote Gody Smerfy Bielawa wygrały Turniej Orlika w Warszawie

Park miejski za ponad 2 miliony złotych
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z ponad 18 tysięcy drużyn. Był to 
rekord imprezy pod względem fre-
kwencji, tak więc sukces bielaw-
skich zawodniczek należy uznać za 
jeszcze bardziej znaczący. 

Smerfy Bielawa po zwycię-
stwach w ćwierćfinale i półfinale, 
spotkały się w finale na Torwarze 
z MUKS Praga Warszawa. Nasze 
piłkarki wygrały z miejscowymi 
zawodniczkami 2:1 i, ku zasko-
czeniu wielu obserwatorów, zwy-
ciężyły w całym turnieju. 

Minister sportu Joanna Mu-
cha po wręczeniu Pucharu Pre-
miera powiedziała między innymi 
- To była ogromna przyjemność 
oglądać wasze mecze i trud. Je-
stem dumna, że Orliki przynoszą 
tak wspaniałych sportowców, jakimi 
jesteście. Podziwiam waszą pasję.

Gratulacje za zwycięstwo 
w turnieju zawodniczki Smerfów 
Bielawa wraz ze swoim trenerem 
odbiorą podczas październiko-
wej sesji Rady Miejskiej.

*****
Skład drużyny „Smerfów” 

Bielawa:

Karolina Tylak - „król strze-
ców” turnieju, (absolwentka SP nr 
10 w Bielawie, obecnie uczennica 
Gimn. nr 1 w Bielawie);

Aleksandra Malka – najlep-
szy defensor, ( absolwentka SP nr 
10 w Bielawie, obecnie uczennica 
Gimn. nr 2 w Bielawie);

Kamila Kosior – strzelczyni 3 bra-
mek w bardzo ważnym meczu półfinało-
wym, (uczennica SP nr 10 w Bielawie);

Weronika Jegorow – bram-
karz, (uczennica SP nr 7 w Bielawie);

Aleksandra Antończak – de-
fensor (absolwentka SP nr 4 w Biela-
wie, obecnie Gimn. nr 2 w Bielawie);

Martyna Wróbel – pomocnik 
prawy, (absolwentka SP nr 4 w Biela-
wie, obecnie Gimn. nr 2 w Bielawie);

Dagmara Chmielewska - 
(absolwentka SP nr 7 w Bielawie, 
obecnie Gimn. nr 1 w Bielawie);

Kamila Skubisz – (uczennica 
SP nr 7 w Bielawie)

Weronika Klincewicz – 
(uczennica SP nr 7 w Bielawie);

Trener drużyny - Marek Pyziak 
(nauczyciel SP nr 10 w Bielawie);

Prezes UKS „Bielawianka” 
- Mariusz Tylak.

  Łukasz Masyk

su na świeżym powietrzu. Pojawią 
się tutaj estetyczne alejki, nowe 
oświetlenie, dodatkowa roślinność 
oraz miejsce do rozmów o ekologii.

Jednak największą zmianą, 
jaką z pewnością zauważy każdy 
mieszkaniec, będą odnowione i 
połączone stawy wodne, po któ-
rych będzie można pływać łód-
kami i kajakami. 

Przyrodę podziwiać będzie 
można nie tylko z wody, ale także z 
pewnej wysokości. Na terenie par-
ku wybudowany zostanie trakt 
linowy, który szczególnie przy-

Smerfy Bielawa wygrały Turniej Orlika w Warszawie

“Dziesiątka” jak nowa

padnie do gustu najmłodszym 
mieszkańcom. Inwestycja w parku 
stanie się okazją do zaprezentowa-
nia mieszkańcom i turystom cen-
nych obszarów przyrodniczych. Na 
jego terenie powstaną tematyczne i 
oznakowane ogrody z interesujący-
mi gatunkami roślin. 

Park wzbogaci się również o 
nowe ławki, tablice informacyjne 
dotyczące pomników przyrody i 
siedlisk zwierzęcych. Warto wspo-
mnieć, że tematem przewodnim 
prac, jakie zrealizowane zostaną w 
przyszłym roku, będzie Natura 2000.

  Łukasz Masyk

Park miejski za ponad 2 miliony złotych

będzie miała także wpływ wymiana 
oświetlenia na energooszczędne. 
W sumie na terenie szkoły za-
montowano blisko 500 nowych, 
energooszczędnych żarówek.

Inwestycję współfinanso-
wał Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, który przyznał miastu dotację 
w wysokości 687 tys. złotych. Do-
datkowo NFOŚiGW udzielił Bielawie 
pożyczki na preferencyjnych warun-
kach w wysokości 916 tys. złotych. 

Tegoroczna modernizacja była 
kontynuacją prac realizowanych od 
kilku lat na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 10. Wcześniej miasto wybu-

dowało boiska, plac zabaw oraz 
wymieniło okna i drzwi. Ponadto re-
montu doczekała się sala gimnastycz-
na, na której nie tylko odbywają się 
zajęcia z wychowania fizycznego, ale 
również spotkania drugoligowej siat-
karskiej drużyny Bielawianki-Bester. 

Mówiąc o modernizacjach 
warto dodać, że w ciągu ostat-
nich 6 lat Bielawa zainwestowa-
ła w miejskie szkoły i przedszko-
la ponad 22 mln zł. W większości 
pieniądze przeznaczone na rozwój 
oświaty pochodzą z Unii Europej-
skiej i budżetu państwa. Wartość 
pozyskanych funduszy sięga 17 mln 
zł, co stanowi 80% kosztów wszyst-
kich modernizacji i remontów. 

  Łukasz Masyk

Szykują się duże zmiany w 
funkcjonowaniu komunikacji miej-
skiej na terenie powiatu Dzierżo-
niowskiego. Bielawa, która zarzą-
dza komunikacją, pozyskała na jej 
rozwój 2,8 mln złotych z Unii Eu-
ropejskiej. Inwestycja, która zosta-
nie zrealizowana do końca 2014 
roku warta jest w sumie 4 mln zło-
tych. Najbardziej na zmianach sko-
rzystają klienci komunikacji miej-
skiej. Poprawi się organizacja 
przewozów, bezpieczeństwo 
pasażerów i dostępność biletów.

Obecnie każdy kto chce sko-
rzystać z usług lokalnej komunika-
cji, musi pomyśleć o zakupie bi-
letu wcześniej niż pojawi się na 
przystanku czy w autobusie. Bi-
lety jednorazowe dostępne są w 
coraz mniejszej liczbie punktów 
sprzedaży lub u kierowcy, ale w 
droższej cenie. Za kilka miesięcy 
pasażerowie będą mieli do dys-
pozycji biletomaty w autobusach 
oraz na jedenastu najczęściej 
użytkowanych przystankach. 
Oprócz tego, że skończą się trud-
ności z kupnem biletów, miasto pla-

nuje zadbać o bezpieczeństwo pa-
sażerów. 

Zarówno w autobusach, jak i 
na przystankach pojawi się monito-
ring, który czuwać będzie nad tym 
co dzieje się w pojazdach i w miej-
scach przystankowych. Kolejną in-
nowacją będzie dynamiczny system 
informacji, który zostanie zainsta-
lowany na ważnych z punktu wi-
dzenia komunikacji miejskiej przy-

ZKM Bielawa - biletomaty, tablice informacyjne i monitoring
stankach. Elektroniczne tablice 
informować będą pasażerów o 
tym co najważniejsze, czyli jaki 
autobus i za ile minut podjedzie 
na przystanek.

W ramach projektu rozbu-
dowany zostanie także system 
GPS, który zwiększy kontrolę nad 
kursującymi autobusami, a przez 
to poprawi ich punktualność.

  Lukasz Masyk

Sowie Wzgórza, czyli 
dwa pięknie położone budyn-
ki, posiadające 79 mieszkań z 
imponującym widokiem na góry i 
okolicę, już ukończone. Inwesto-
rem, który zrealizował budowę w 
sąsiedztwie nowej części obwodni-
cy, jest wrocławska firma IgnerHo-
me.

Mimo, że od zakończenia in-
westycji minęło niewiele czasu, to 
swoich nabywców znalazła poło-
wa mieszkań. Część właścicieli 
mieszka już na terenie Sowich 
Wzgórz, a część systematycznie 

“Sowie Wzgórza” już gotowe
wprowadza się do kupionych lo-
kali. 

Dla kolejnych klientów fir-
ma IgnerHome proponuje szero-
ki wachlarz mieszkań o różnym 
metrażu - w stanie dewelopers-
kim lub wykończonym według 
życzenia nabywcy. Szczegółowe 
informacje na ten temat dostępne 
są na stronie internetowej www. ig-
nerhome.pl lub pod numerem tele-
fonu 74 833 20 15. 

Warto wspomnieć, że tuż po 
zakończeniu budowy odbyło się spo-
tkanie w Urzędzie Miejskim, w któ-

rym wzięli udział burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj oraz właściciel firmy Igner-
Home Michał Ignerski. Developer 
podziękował władzom miasta za 
okazaną pomoc i przychylność 
podczas realizacji inwestycji. 

Efekty działań dewelope-
ra burmistrz miał okazję zoba-
czyć podczas oficjalnej prezenta-
cji, która odbyła się 9 października. 
Ryszard Dźwiniel pogratulował 
inwestorowi i powiedział, że 
Sowie Wzgórza stanowią ważną 
część bielawskiego i regionalne-
go rynku nieruchomości. 

  Łukasz Masyk

Na zdjęciu od lewej: wiceburmistrz Andrzej Hordyj, Joanna Ziniewicz (IgnerHome), właściciel Igner-
Home i reprezentant Polski w koszykówce Michał Ignerski oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel

„Święto Zmarłych”
Na cmentarzu płomyki złote

i groby w chryzantemach.

Ludzie przyszli tu z myślą o tych,

których już nie ma.

Wspominają drogie imiona,

zasłaniają lampki przed wiatrem,

dla tych bliskich wieńce zielone

i bukiety jesienne pełne kwiatów. 

 Helena Bechler

Komunikacja wraca na ulicę Piastowską w Dzierżoniowie
Od 26 października, w związku z zakończeniem budowy ronda na ulicy Piastowskiej w Dzierżoniowie, 

wznowiły swoje kursy w tym rejonie miasta autobusy w ramach komunikacji miejskiej ZKM Bielawa.
Przerwa trwała od kilku miesięcy, ale już w sobotę przystanki zlokalizowane przy ulicy Pias-

towskiej, obsługiwały wszystkie linie autobusowe. Zapraszamy klientów ZKM Bielawa do korzystania z 
usług autobusowych w tej części Dzierżoniowa.      Łukasz Masyk

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

okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do zarządzenia nr 247/13 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 23.10.2013 r.

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
244/13 z 23 października 2013 r.
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8 października w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej „NE-
STOR” odbyło się spotkanie z 
okazji DNIA SENIORA z udziałem 
zaproszonych gości w osobach: 
Leszka Stróżyka – przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy i bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela, któ-
rych powitała dyrektor Grażyna 
Smolińska.

Z okazji tego szczególnego 
dnia goście przekazali najserdecz-
niejsze życzenia dobrego zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, pogody du-
cha i szacunku bliskich. „W pełni 
zasługujecie na to, by kolejne dni 

Dzień Seniora” u NESTORA
Waszego życia dostarczały Wam 
radości, uśmiechu i były wolne od 
problemów. Niech Waszej jesieni 
życia towarzyszy życzliwość, ser-
deczność i bezinteresowna pomoc.”

Do życzeń została dołączona 
książka „Bielawa wczoraj i dziś”, któ-
ra wzbogaci biblioteczkę Nestora.

Podopieczni z kolei zapre-
zentowali się w satyrycznym pro-
gramie artystycznym, a by to skecz 
o wizycie u lekarza. Były również 
gry i zabawy oraz poczęstunek. Z 
pewnością był to dla seniorów uda-
ny dzień.

  B. Lesiewicz

Bielawscy kombatanci wraz z 
prezesem por. Bronisławem Wil-
kiem i zastępcą prezesa por. Ma-
rianem Conem uczestniczyli w 
uroczystym wręczeniu odznaczeń, 
książek i dyplomów. Uroczystość 
odbyła się w Ekologicznej Szko-
le Podstawowej Nr 7 przy Osiedlu 
Włókniarzy w Bielawie.

Pan Prezes Miejskiego Koła 
Związku Kombatantów RP i BWP w 
Bielawie uroczyście powitał wszyst-
kich przybyłych gości w osobach: 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Leszka Stróżyka, burmi-
strza miasta Ryszarda Dźwiniela, 
wikariusza parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Bie-
lawie  ks. Daniela Marcinkiewi-
cza, dyrektorów placówek oświa-
ty, przedstawicieli Urzędu Miasta i 
wszystkich zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczął wy-
stęp dzieci z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 7, które specjalnie 
na to spotkanie przygotowały pro-
gram słowno – muzyczny poświę-
cony naszej Ojczyźnie. Prezes Bro-
nisław Wilk podziękował dzieciom 
za piękny występ.

Po wprowadzeniu miłej at-
mosfery, prezes Związku  wraz z 
por. Marianem Conem przystąpili 
do wręczenia odznaczeń za zasłu-
gi dla kombatantów. Odznaczenia 
otrzymały: mgr Monika Rusnak – 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Biela-
wie i mgr Renata Norberciak – na-
uczyciel historii w Gimnazjum Nr 1 
w Bielawie.

Następnie por. Bronisław Wilk 
wręczył książki „Losy Polski i Pola-
ków w okresie II wojny światowej” 
mgr Małgorzacie Cieślik – dyrek-
tor Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 7 w Bielawie i mgr inż. Ewie 
Glurze – członkowi wspierające-
mu  - sekretarzowi Miejskiego Koła 
Związku Kombatantów w Bielawie.

Były także dyplomy uznania 
od Dolnośląskiego Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Kombatantów 
RP i BWP  we Wrocławiu. Otrzyma-
li je: Leszek Stróżyk – przewodni-

czący RM Bielawy, Ryszard Dźwi-
niel – burmistrz miasta Bielawa, 
Mariusz Pach i Andrzej Hordyj – 
zastępcy burmistrza, Aleksandra 
Szewczyk – sekretarz Urzędu Mia-
sta, Beata Jagieła–Pastuszka – 
kierownik Referatu Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta, ks. prałat kanclerz 
Kurii Diecezji Świdnickiej dr Stani-
sław Chomiak – proboszcz para-
fii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, 
ks. Daniel Marcinkiewicz – wikary 
parafii Wniebowzięcia NMP w Bie-
lawie, ks. prałat kanonik gremialny 
Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej 
Wiesław Brachuc – proboszcz pa-
rafii Zmartwychwstania Pańskiego 
w Wałbrzychu, Małgorzata Cieślik 
– dyrektor Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej  Nr 7 w Bielawie, Renata 
Sznajder–Zając – zastępca dyrek-
tora Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 7 w Bielawie, Elżbieta 
Niemczyk – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie, Barbara Bo-
czula – nauczyciel języka polskiego 
i historii w Szkole Podstawowej Nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie, Dariusz Spychalski – dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie, 
Jan Gładysz – dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bie-
lawie, dr Rafał Brzeziński – dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Bielawie, Maria Tomsia – dyrektor 
Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości w Biela-
wie, Katarzyna Wierzbicka – dy-
rektor Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie, Kazimierz Rachowiecki – 
starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie, kapral Mirosław Wołonciej 
– członek wspierający – honoro-
wy członek Pocztu Sztandarowego 
Koła Miejskiego w Bielawie Dolno-
śląskiego Związku Kombatantów 
RP i BWP, porucznicy Marian Con, 
Jan Filipiak, Marian Głowiński i 
Elimian Mulik -  – członkowie Koła 
Miejskiego w Bielawie Dolnoślą-
skiego Związku Kombatantów RP i 
BWP, mgr inż. Ewa Glura – członek 
wspierający – sekretarz Koła Miej-
skiego w Bielawie Dolnośląskiego 
Związku Kombatantów RP i BWP.

Po wręczeniu odznaczeń, 
książek i dyplomów przewodniczą-
cy Rady Miejskiej  Leszek Stróżyk 
wraz z burmistrzem Ryszardem 
Dźwinielem wręczyli porucznikowi 
Bronisławowi Wilkowi podzięko-
wanie  za działalność na rzecz na-
szej bielawskiej społeczności.

Na zakończenie prezes 
por. Bronisław Wilk podzięko-
wał wszystkim za udział, a pani 
mgr Małgorzacie Cieślik – dyrek-
tor ESP Nr 7  i pani mgr Renacie 
Sznajder–Zając – zastępcy dyrek-
tora ESP Nr 7 za pomoc w zorgani-
zowaniu  tej uroczystości.

Uroczyste wręczenie odznaczeń, książek i dyplomów

11 paździer-
nika w Zespole 
Szkół Cechu Rze-
miosł Różnych w 
Bielawie odbyła 
się uroczystość, 
w czasie której 
dokonano miano-

wania absolwentów szkół zawo-
dowych na czeladników. W obec-
ności Burmistrza Miasta Bielawa 
p. Ryszarda Dźwiniela, Zarządu 
bielawskiego Cechu, grona peda-
gogicznego Zespołu Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz 
Środowiskowego Hufca Pracy w 
Dzierżoniowie, Vice Prezes Izby 
Rzemieślniczej i Małej Przedsię-
biorczości w Opolu i jednocześnie 
Starszego Cechu w Bielawie - Ka-
zimierz Rachowiecki Szablą im. 
Jana Kilińskiego (najwyższym od-
znaczeniem w rzemiośle) miano-
wał 26 absolwentów Zasadniczych 
Szkół Zawodowych na czeladników 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, elektryk, fryzjer, 
monter instalacji i urządzeń sani-
tarnych, lakiernik, blacharz samo-
chodowy, piekarz, malarz-tapeciarz 
oraz stolarz.

W gronie mianowanych zna-
lazła się dziewiątka osób wyróż-
nionych, którzy egzamin czeladni-
czy zdali na ocenę bardzo dobrą. 

Mianowanie 
na czeladnika

Na szczególne gratulacje zasłuży-
li: uczniowie Pana Wiesława Beł-
za – Przemysław Zdeb i Bartło-
miej Szady - młodzi czeladnicy w 
zawodzie stolarz, uczennice Pana 
Dariusza Masłowskiego – Nata-
lia Stępnik i Karolina Winiarczyk 
oraz uczennica Pani Barbary Bu-
czek – Maja Urbańska – młode 
czeladniczki w zawodzie fryzjer. 
Gratulacje należały się także cze-
ladnikom w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych Seba-
stianowi Włoch – uczniowi Pana 
Rafała Szozdy, Krystianowi Słu-
gockiemu – uczniowi Adama 
Sypniewskiego i Sebastianowi 
Słabczyńskiemu – uczniowi Pana 
Piotra Hamerlik, a także uczniowi 
Pana Dariusza Sidorczyka – Da-
riuszowi Łuba – młodemu czelad-
nikowi w zawodzie monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych. Wyróżnieni 
w dowód uznania otrzymali ozdob-
ne dyplomy ufundowane przez 
Cech, które wręczyli Członek Za-
rządu CRRiMP w Bielawie p. Bar-
bara Buczek oraz dyrektor Biura 
Cechu Katarzyna Wierzbicka. 

Wszystkim młodym czeladni-
kom składamy najserdeczniejsze 
gratulacje z uzyskania tytułów za-
wodowych.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

Zbliża się kolejny termin wno-
szenia opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. Warto pamiętać, 
że opłatę trzeba regulować BEZ 
WEZWANIA do ostatniego dnia 
każdego miesiąca.

Opłatę należy wnosić prze-
lewem na indywidualny numer ra-
chunku bankowego. Istnieje rów-
nież możliwość dokonywania wpłat 
w kasie Urzędu Miejskiego w Biela-
wie lub w kasie Banku Zachodnie-
go WBK SA I Oddział w Bielawie, 
ul. 1-Maja 34 bez dodatkowych 
opłat.

Aby poprawnie uregulować 
opłatę w placówkach poczty,  
banku lub przez Internet należy 
wpisać na poleceniu przelewu:

1. Nazwę i adres odbiorcy - 
Urząd Miejski w Bielawie, plac Wol-
ności 1, 58-260 Bielawa.

2. Nr rachunku odbiorcy – in-
dywidualny numer rachunku banko-
wego, otrzymany z Urzędu Miejskiego.

3. Kwotę – wynikającą ze zło-
żonej w Urzędzie Miejskim deklaracji.

4. Nazwę zleceniodawcy – 
imię i nazwisko lub nazwę firmy, 
adres

Przypominamy o opłatach za wywóz odpadów 5. Tytuł przelewu – opłata za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (za dany okres)

Ze względu na zmianę cha-
rakteru opłaty przedsiębiorcy nie 
będą otrzymywali faktury, a pod-
stawą zapłaty i ewidencjonowania 
w koszty jest złożona w Urzędzie 
Miejskim deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Szczegółowych informa-
cji na ten temat udziela Referat 
Dochodów Budżetowych pok. 
6b, tel. 74 83 28 769 lub 74 83 
28 765.

Specjalnie dla osób 
przyjezdnych, ale także 
mieszkańców Bielawy, którzy 
mają problem ze znalezie-
niem miejsca pochówku swoi-
ch dawnych znajomych, uru-

Z pomocą wyszukiwarki 
nie tylko sprawdzimy czy dany 
grób znajduje się na terenie 
cmentarza, ale także precyzy-
jnie ustalimy jego lokalizację. 
Wystarczy, że wpiszemy w wy-
szukiwarce nazwisko zmarłego, a 
system zaprezentuje dokładne po-
łożenie grobu wraz z jego zdjęciem. 
Strona internetowa oferuje nie tyl-
ko wyszukiwarkę miejsc pochów-
ku. W serwisie znajdziemy m.in. 
regulamin i plan cmentarza oraz 
wykaz najnowszych nekrologów 
i rocznic. Strona umożliwia rów-
nież zapalenie wirtualnego znicza. 

Okazją do sprawdzenia ser-
wisu przez mieszkańców i osoby 
przyjezdne będzie 1 listopada, czyli 
Dzień Wszystkich Świętych. System 
działa od kilku dni, więc bardzo prosi-
my osoby, które znalazłyby ewentual-
ne błędy w jego działaniu o kontakt: 
Administracja Cmentarza Komu-
nalnego Maria Krystyna Kramarz-
Terlecka, tel. 74 833 45 71, e-mail: 
centrum.kramarz@gmail.com.

  Łukasz Masyk

chomiona została internetowa 
wyszukiwarka grobów. Serwis 
znajdujący się pod adresem www.
polski-cmentarz.pl/bielawa/ doty-
czy cmentarza komunalnego przy 
ulicy Wojska Polskiego.

Interaktywny plan cmentarza komunalnego - wyszukiwarka grobów
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Zakończyły się obchody Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery w 
Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Szko-
ła włączyła się w nie już po raz pią-
ty. Przez cały tydzień od 15 do 18 
października gościliśmy przedsta-
wicieli „Zawodów w uniformach”. 
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w spotkaniach z przedstawicielami: 
Policji- asp. sztab.  Sławomirem 
Stodolnym z Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji we Wrocławiu, wymia-
ru sprawiedliwości- sędziną Sabiną 
Szlichtą z  Sądu Okręgowego  w 
Świdnicy, służby więziennej- majo-
rem Jackiem Gładyszem z Aresztu 
Śledczego w Dzierżoniowie.

Zaproszeni goście opowie-
dzieli o swoim zawodzie, o ścieżce 
edukacyjnej jaką trzeba przebyć, 
aby wykonywać dany zawód, przy-
bliżyli młodzieży charakter pracy 
jaką wykonują z aspektami pozy-
tywnymi i negatywnymi. Odpowie-
dzieli na nurtujące uczniów pyta-
nia. Każdy z gości przybył do nas 
w swoim służbowym uniformie, co 
jeszcze bardziej było interesują-
ce dla młodzieży, a  chętnych do 
przymierzania togi sędziny było co 
nie miara  i do fotografowania się z 
naszymi gośćmi.  Ważne jest tak-
że to, że uczniowie dowiedzieli się, 
że aby wykonywać przedstawione 
zawody, należy  mieć  nieskazitelną 
opinię i należy na nią pracować już 
od najmłodszych lat.

Uczniowie klas trzecich 
uczestniczyli dodatkowo w spo-
tkaniu pt. „Moja pierwsza praca 
- prawa i obowiązki pracownika 
młodocianego”, które poprowadzi-

li zaproszeni goście- pani Joan-
na Kosowska z Młodzieżowego 
Centrum Kariery oraz pani Izabela 
Goleń Mańczak z Państwowej In-
spekcji Pracy w Wałbrzychu. Trze-
cioklasiści uzyskali informację na 
temat tego, gdzie i na jakich stano-
wiskach i za ile mogą pracować ma-
jąc ukończone 16 lat. Zostali także 
uczuleni na to,  aby unikać nieprzy-
jemnych sytuacji, jakie mogą się 
zdarzyć z winy nieuczciwych pra-
codawców. Oferta dotyczyła mię-
dzy innymi zatrudnienia weeken-
dowego. Młodzież dowiedziała się 
jakie są obowiązki i prawa pracow-
nika młodocianego. Każdy uczeń 
otrzymał ulotkę zawierającą wykaz 
firm i instytucji zatrudniających mło-
docianych oraz takich, do których 
mogą zwrócić się o pomoc i poradę 
w sprawach rynku pracy.

Dodatkowo w szkole przygo-
towano wystawę zdjęć i prac kon-
kursowych z poprzednich edycji 
OTK, gazetkę i teczki zawodoznaw-

„Zawody w uniformach”- TK w GIMNAZJUM nr 2 w Bielawie
cze z opisem zawodów, które repre-
zentowali nasi tegoroczni goście. 
Warto dodać, że w pierwszej edycji 
OTK w 2009 roku Gimnazjum nr 2 
w Bielawie zostało LAUREATEM 
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA 
KARIERY  w Resorcie Edukacji jako 
jedno z 15 placówek w Polsce.

Przedsięwzięcia organizowa-
ne w ramach OTK miały na celu 
zapoznanie uczniów ze specyfiką 
poszczególnych zawodów,  pobu-
dzić ich do myślenia nad własną 
ścieżką edukacyjną, ukazać moż-
liwości zarobkowania i zdobywania 
doświadczenia zawodowego już w 
ich wieku, zachęcić do poznawania 
siebie, swoich preferencji i predys-
pozycji zawodowych, szczególnie 
trzecioklasistów, którzy w tym roku 
szkolnym staną przed  pierwszym 
najważniejszym wyborem w swoim 
życiu- wyborem szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Małgorzata Bieżanowska
Doradca Zawodowy

2 października w Nowej Rudzie odbyły się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w dwuboju nowoczesnym. W zawodach wystartowało 19 zespo-
łów w kategorii dziewcząt i 18 w kategorii chłopców.

Dwubój nowoczesny to połączenie biegu na dystansie 1 km i pływa-
nia stylem dowolnym - 100m.

Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi w Bielawie - Karolina Jurczyk i Emanuela Flisak zajęły 3 miejsce. 
Uczennice klas sportowych otrzymały dyplom i brązowe medale w tej 
trudnej konkurencji sportowej.

GRATULACJE
      M. Tyrcha

Medale na Mistrzostwach Dolnego Śląska

„PIERWSZAKU, OTRZĄŚNIJ 
SIĘ…” taki napis przywitał uczniów 
klas pierwszych w Gimnazjum Eko-
logicznym Nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie podczas uroczy-
stej Akademii Dnia Pierwszaka. To był 
bardzo ważny dzień w życiu szkoły, 
ponieważ  „Pierwszaki” stały się peł-
noprawnymi członkami tej małej spo-
łeczności. Cała gala podzielona była 
na dwie części: oficjalną i rozrywkową. 

Uroczystość rozpoczęła się 
konkurencjami klasowymi, w któ-
rych uczniowie musieli wykazać się 
sprytem, pomysłowością, współ-
pracą z innymi i poczuciem humo-
ru. Uczestnicy akademii szkolnej 
mogli podziwiać swoich młodszych 
kolegów w konkursach: plastycz-
nym, dziennikarskim, kulinarnym, 
sportowym i muzyczno-tanecznym. 
Po zakończeniu konkurencji jury 
podsumowało wszystkie zadania, 
które były do wykonania i rozpo-
częła się oficjalna część akademii.  

Pierwszaki w obecności Dy-
rektora Szkoły, wszystkich na-
uczycieli i kolegów starszych klas 
złożyły uroczyste ślubowanie. Tę 
podniosłą chwilę wszyscy z pewno-
ścią na długo zapamiętają, gdyż był 
to niezwykłe wzruszający moment. 
Po ślubowaniu wszyscy nowo za-
przysiężeni uczniowie musieli, 
zgodnie z tradycją szkoły, zjeść z 
uśmiechem na twarzy plasterek 
cytryny. Na zakończenie wszyscy 
uczniowie klas pierwszych stanę-
li do pamiątkowego zdjęcia, a wy-
chowawcy klas odebrali z rąk jury 
słodki upominek dla klasy. 

Uroczystość cieszyła się 
ogromnym zadowoleniem i wiel-
ką radością wśród wszystkich 
uczniów. Pierwszaki nie muszą się 
już czuć nieswojo, bo to ich szkoła 
w pełnym tego słowa znaczeniu. A 
my jesteśmy dumni, że tak świetnie 
się przygotowali.

 Magdalena Kisiel

Ślubowanie klas pierwszych w Gimnazjum nr 3

14 października w Szko-
le Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi w Bielawie koło 

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”
teatralne „Pajacyk” z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej  za-
prezentowało przedstawienie pt.„ 

Królewna  Śnieżka   i siedmiu  
krasnoludków”. Była to współcze-
sna wersja tej klasycznej bajki, 
bo Śnieżka umiała maila wysłać, 
stronę internetową założyć, no-
wych kupców na złoto i brylanty w 
Internecie znaleźć. Otrutą przez 
złą macochę Królewnę Śnież-
kę uratował  z kolei książę, dzię-
ki temu, że zawsze ze sobą woził 
laptopa i tu znalazł cudowną re-
ceptę. 

Dzieci z wielką radością i za-
angażowaniem przedstawiły swoją 
sztukę. Tym bardziej, że był to ich 
dar serca i podziękowanie za ofiar-
ną i trudną pracę dla wszystkich 
pracowników szkoły z okazji ich 
święta. Były szczęśliwe i z dumą 
słuchały braw i zachwytów zebra-
nych gości. 

Opiekun Wioletta Turzańska

3 października zajęcia mło-
dzieży Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej CRRiMP odbyły się w kręgielni 
„Hi Life” w Dzierżoniowie. Były to 
zajęcia integracyjne uczące kre-
atywnego sposobu spędzania cza-
su, zasad fair play obowiązujących 
w rozgrywkach sportowych. Całe 
przedsięwzięcie było realizowane z 
projektu „Nowe Perspektywy 2”.   

Okiem jednej z uczestniczek:
„…Spotkaliśmy się przed szko-

łą, aby udać się do Dzierżoniowa na 
bowling. Większość z nas była w tym 
miejscu pierwszy raz, wcześniej nie 
było okazji, czasu i pieniążków. Krę-

Kreatywne spędzanie wolnego czasu, co to takiego? My już wiemy.
gielnia zrobiła na nas duże wrażenie, 
ogromne tory, fajny wystrój i miły kli-
mat. Pan z obsługi przedstawił nam w 
ciekawy sposób zasady gry i oprowa-
dził po całym obiekcie. Najśmieszniej-
sze były buty, które musieliśmy założyć 
do gry. Na początku było trudno, kule 
trochę ciężkie, ale po kilkunastu minu-
tach nabraliśmy wprawy i zaczęła się 
rywalizacja. Okazało się, że w pojedyn-
kę nic nikt tu nie zdziała i że siła tkwi w 
grupie, dlatego zaczęliśmy się nawza-
jem dopingować. Moja drużyna zdoby-
ła największą ilość punktów.  Przyjem-
nie jest wygrać. Nie wiedziałam, że gra 
w kręgle wymaga siły, precyzji, celno-

ści no i trochę szczęścia. Ręce i nogi 
bolą jak po ćwiczeniach na zajęciach 
wychowania fizycznego. Fajnie było, 
mogliśmy porozmawiać na luzie, tak 
po prostu inaczej niż na zajęciach. A 
potem był..obiad. Pyszny”.

Obsługa kręgielni zapre-
zentowała młodzieży krok po kro-
ku, na czym polega gra, pokazała 
ustawiania postawy ciała i sposoby 
rzutu kulą. Uczestnicy poznali tak-
że trochę historii bowlingu i zasady 
uprawiania tej dyscypliny sporto-
wej. Po zakończeniu zmagań pod-
sumowano wyniki, pogratulowano 
zwycięskiej grupie oraz uczestni-
kowi, który zdobył największą ilość 
punktów. 

Podczas gry w kręgle uczest-
nicy poznali smak zdrowej rywali-
zacji i dostrzegli, że współpraca w 
grupie przynosi efekty, a wysiłek fi-
zyczny realizowany w ciekawej for-
mie nie jest przykrym obowiązkiem. 

 Projekt „Nowe Perspektywy 2” 
jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Maria Tomsia - dyrektor szkoły
Małgorzata Bieżanowska  

- koordynator terenowy projektu
foto Bogdan Horanin

- to kolejny nieprzeciętny pro-
jekt realizowany w ramach grantu 
oświatowego przez uczniów Ze-
społu Szkół i Placówek Kształce-

„Fotografika - mój zawód i pasja”
nia Zawodowego w Bielawie. Stał 
się on pretekstem, aby młodzież 
klas: fototechnik i technik organi-
zacji reklamy przyjechała do Zam-
ku Książ, gdzie uczestniczyli w 
lekcji zamkowej pt.: „Mieszkańcy 
zamku Książ”. 

Gwoździem programu była 
sesja fotograficzna, podczas któ-
rej młodzież występowała w ko-
stiumach w stylu pasującym do 
wnętrz zamku. Dzięki temu w tym 
dniu zwiedzający mogli podziwiać 
w zamkowych salach i na malow-
niczych tarasach hrabiny, księżne 
i japońskie cesarzowe. Młodzież z 
klas fototechnicznych wcieliła się 
w rolę profesjonalnych fotografów 
i pod okiem nauczyciela przedmio-
tów fotograficznych wykonała pięk-
ną sesję. Pomysł i realizacja całego 
projektu wzbudziły duże zaintere-
sowanie wśród pracowników Zam-
ku Książ, a u uczniów sporo emocji 
oraz nadzieję na kolejne tego typu 
przedsięwzięcia.
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Fotoreportaż z Festiwalu Nie-
zależnych Filmów Fantastycznych 
i Horrorów, który odbył się w Bie-
lawie w dniach 5 i 6 października. 
Szczegółowa informacja o kon-
kursie festiwalowym ukazała się w 
poprzednim wydaniu gazety. Przy-
pomnimy tylko, że w skład jury 
wchodzili: aktorka Iwonna Bielska, 
aktor Wojciech Duryasz i dzien-
nikarz filmowy Krzysztof Spór, a 

eFHa 2013

werdykt jury to: I miejsce - za umie-
jętność budowania napięcia przy 
użyciu znikomej ilości krwi - przy-
znano filmowi  „W ciemnym lesie” 
w reż. Macieja Gajewskiego, II 
miejsce - za pomysł, zwięzłość i 
wieloznaczność opowiadanej histo-
rii - otrzymał film „Dopiąć swego” w 
reż. Piotra Matwiejczyka, III miej-
sce - za nakręcenie minimalnymi 
środkami filmu, który świetnie zro-

zumiał reguły gatunków festiwalo-
wych - przyznano shortowi „Intru-
bear” w reż. ANALOG PICTURES, 
wyróżnienia otrzymały filmy Piotra 
Matwiejczyka „Piotrek trzynaste-
go 2” (za pełne humoru podejście 
do tematu) oraz „Dotyk Pośredni” 
w reż. Macieja Wiktora. Nagrodę 
publiczności otrzymał film „Piotrek 
trzynastego 2” jednym głosem wy-
przedzając film „W ciemnym lesie”. 

Wspólne zdjęcie nagrodzonych wraz z jury

Dopiąć swego Festiwalowa publiczność

Odczytanie wyników od lewej Wojciech Duryasz, 
Krzysztof Spór, Iwonna Bielska i Aleksander Siudmak Nagrodę główną otrzymał film - W ciemnym lesie

W sobotę 5 października w 
Parku Miejskim w Bielawie odbył 
się II Memoriał Michała Wojta-
nowskiego, trenera i założycie-
la klubu ULKS MUFLON Bielawa. 
Organizatorem biegu był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. W 
ciepły i słoneczny dzień na listę 
startową wpisało się 199 zawod-
ników z roczników: 1994-1997, 
1998-2000, 2001-2002, 2003-
2004, 2005-2006. Zawody rozpo-
częły się biegiem przedszkolaków 
na dystansie 100m. Szkoły pod-
stawowe miały do pokonania dy-
stanse 200m, 400m, 600m. Z kolei 
młodzież gimnazjalna i ponadgim-
nazjalna rywalizowała na trasach 
o długości 800m oraz 1000m. Bieg 
główny rozpoczął się o godzinie 
12:00. Wystartowało 17 zawodni-
ków na dystansie 3 km.
Wyniki:
Przedszkolaki dziewczynki:
1. Ewa Wyligała Baranowice
2. Aleksandra Bób Wrocław
3. Anna Tronina Bielawa
Przedszkolaki chłopcy:
1. Oskar Sieńczak Wałbrzych
2. Szymon Weigelt Bielawa
3. Jakub Baranowski Bielawa
Bieg na 200m: dziewczęta 2005-2006
1. Karolina Kozieł Świdnica
2. Aleksandra Skowera Dzierżoniów
3. Amelia Ballenak Bielawa
Bieg na 200m: chłopcy 2005-2006
1. Wiktor Mozolewski SP 4 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Bielawie
2. Oskar Ewulum ESP 7 w Bielawie
3. Aleksander Polaczek SP 4 z Od-

działami Integracyjnymi w Bielawie
Bieg na 400m: dziewczęta 2003-2004
1. Dominika Żądło SP Osiek
2. Magdalena Hołub SP 10 z Od-

działami Sportowymi w Bielawie
3. Emilia Jankowska SP 4 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Bielawie
Bieg na 400m: chłopcy 2003-2004
1. Dominik Pęczkowski ESP 7 w 

Bielawie
2. Krzysztof Jadwinczyn SP 10 z Od-

działami Sportowymi w Bielawie
3. Paweł Sobczyk SP Osiek
Bieg na 600m: dziewczęta 2001-2002
1. Natalia Pastuszka SP 4 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Bielawie
2. Ewelina Nowakowska SP Osiek
3. Kamila Kosior SP 10 z Oddzia-

łami Sportowymi w Bielawie
Bieg na 600m: chłopcy 2001-2002
1. Jakub Zemanek ESP 7 Bielawa
2. Grzegorz Paluszek SP 4 z Od-

działami Integracyjnymi w Bielawie
3. Piotr Szwetner ESP 7 w Bielawie
Bieg na 800m: dziewczęta 1998-2000
1. Magdalena Jałaszyńska Gim 

nr 3 w Oławie
2. Natalia Jarosławska Gim nr 3 

w Oławie

II Memoriał im. Michała Wojtanowskiego

3. Aleksandra Hołub Gim nr 2 w 
Bielawie

Bieg na 800m: chłopcy 1998-2000
1. Grzegorz Olejnik Gim nr 2 w 

Oławie
2. Oskar Pastuszka Gim nr 3 w 

Bielawie
3. Łukasz Hendzel Gim nr 3 w 

Bielawie
Bieg na 1km: dziewczęta 1994-1997
1. Paulina Szakiel GLKS Świdnica
2. Magdalena Dawidowicz I LO 

Oława
Bieg na 1km: chłopcy 1994-1997
1. Wojciech Grześków GLKS 

Świdnica
2. Andrzej Sadowski PZS 1 Krzyżowice
3. Maciej Tyniec PZS 1 Krzyżowice
Bieg Główny - 3 km
Kategoria: K-20
1. Paulina Szakiel GLKS Świdnica
2. Alicja Kaucka Bielawa
3. Andżelika Stępień Ruda Śląska
Kategoria: M-20
1. Wojciech Grześków GLKS 

Świdnica
2. Andrzej Sadowski Kobierzyce
3. Maciej Tyniec Gniechowice
Kategoria: K-30
1. Anna Kozieł Świdnica
Kategoria: M-30
1. Łukasz Bób Wrocław
2. Sławomir Kusociński Polanica Zdrój
3. Tomasz Wyligała Baranowice
Kategoria: K-40
1. Marzena Jałoszyńska Niemil
Kategoria: M-40
1. Witold Janiak Wrocław
2. Mariusz Jarosławski Oława
Kategoria: K-50
1. Jadwiga Stagrowska Lewin 

Brzeski
Kategoria: M-50
1. Ryszard Mydłowski Świdnica
2. Wiesław Kępa Bielawa
Kategoria: M-70
1. Mikołaj Witczak Bielawa

Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał pamiątkową przypinkę, nato-
miast 3 najlepsze osoby z każdej 
kategorii wiekowej zostały nagro-
dzone dyplomem, medalem oraz 
nagrodą rzeczową.

Puchar dla najstarszego 
i najstarszej uczestniczki biegu 
otrzymali: Jadwiga Stagrowska 
z Lewina Brzeskiego oraz Mikołaj 
Witczak z Bielawy. 

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za uczestnictwo i do zo-
baczenia za rok. Chcielibyśmy 
również podziękować Bankowi 
Spółdzielczemu z Dzierżoniowa za 
sponsorowanie nagród rzeczowych 
oraz firmie Minka z Bielawy.

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

Dodatkowe autobusy w na linii łączącej bielawskie cmentarze
W dniach 30,31 października oraz 1 i 2 listopada, uruchomione zostaną dodatkowe autobusy obsługujące 

linię nr 3 w obrębie Bielawy, na trasie łączącej dwa cmentarze.
Informacje o kursowaniu autobusów będą umieszczone na przystankach linii nr 3 w Bielawie oraz na stro-

nie internetowej Bielawy. Odpowiedzi na pytania w tej sprawie udzieli również Referat Komunikacji Miejskiej 
ZKM Urzędu Miejskiego Bielawy (tel. 74 832 8777 w godzinach pracy referatu). W załączeniu rozkłady jazdy z 
poszczególnych przystanków linii nr 3 bis.       Łukasz Masyk

W piątek 4 października do 
działu dziecięco-młodzieżowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43, 
przyszły z nauczycielką Iwoną Cio-
choń dzieci z zerówki z Przedszkola 
Publicznego nr 4  mieszczącego się 
w Ekologicznej Szkole Podstawo-
wej nr 7. Po przywitaniu, bibliotekar-
ka Jolanta Matuszczak przeczytała 
przedszkolakom wiersz Małgorzaty 
Bednarskiej-Moskwy pt. „Malarka je-
sień” oraz krótkie opowiadanie Ma-
rii Kownackiej zatytułowane „Cze-
mu liście żółkną”. Dzieci w skupieniu 
wysłuchały obu tekstów, po czym 
wywiązała się krótka rozmowa na te-
mat jesiennej aury. Następnie przed-
szkolaki próbowały odpowiedzieć na 
pytanie: co im się kojarzy z tą porą 
roku? Najczęściej padały odpowie-
dzi, że piękne babie lato, jesienne 

Miejska Biblioteka Publiczna  

„Kolory jesieni”
zabawy w parku, kolorowe liście, 
puszczanie latawców w wietrzne dni, 
wykonywanie różnych przedmiotów 
z kasztanów, żołędzi i szyszek, ro-
bienie zapasów przez zwierzęta i 
szykowanie się do zimowego snu, 
odlot jaskółek, bocianów i innych 
ptaków do ciepłych krajów, zbieranie 
grzybów oraz plonów z ogródka i ro-
bienie przetworów na zimę. 

Pani Jola w trakcie rozmowy 
pokazywała zerówkowiczom ko-
lorowe ilustracje zamieszczone w 
książkach popularnonaukowych, 
związane z powyższym tematem. 
Następnie przedszkolaki wzięły 
udział w dwóch zabawach:  zaba-
wie ruchowej „Świeci słonko-desz-

czyk pada”: dorośli trzymali „paraso-
le” a dzieci biegały po sali. Na hasło: 
deszczyk pada, dzieci chowały się 
pod „parasole” oraz zabawie relak-
sacyjnej „Wirujące listki” - dzieci na-
śladowały spadające z drzew liście. 
W dziale zrobiło się niezwykle gwar-
no i było przy tym dużo śmiechu. 

Po tych szaleństwach przed-
szkolaki pooglądały sobie pięknie 
ilustrowane przyrodnicze książecz-
ki, które bardzo im się podobały. 
Na zakończenie spotkania zaśpie-
wały piosenkę „Idzie jesień, plony 
niesie”. Przed wyjściem wraz z na-
uczycielką wypożyczyły książki do 
wspólnego czytania w przedszkolu.

 Jolanta Matuszczak
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2 listopada o godzinie 21.30 
po raz pierwszy w Bielawie ruszy 
Nocny Maraton Filmowy.  Wyda-
rzenie skierowanie dla ludzi o moc-
nych nerwach, szukających sporej 
dawki emocji oraz adrenaliny w je-
sienne zimne wieczory. W czasie 
maratonu zostaną zaprezentowane 
3 filmy: Piła 7 3D, Klątwa laleczki 
Chuchy oraz Kobieta w czerni.

Bilety dostępne w Mokis oraz 
w dniu imprezy w kasie kina.

Między projekcjami dostępny 
będzie bezpłatnie serwis kawowy, 
dla wszystkich uczestników ma-
ratonu. Dodatkowo osoby, które 
zdecydują się na projekcje filmu 
Carrie o godzinie 19.00 będą mo-
gły zakupić karnet na maraton w 
wysokości 15 zł zamiast 20 zł.

Seans przed maratonem
Carrie 
2.11.2013 godz. 19.00
Bilet 14 zł.

Nastolatka Carrie White wy-
chowywana jest przez samotną 
matkę, fanatyczkę religijną. Nie 
przysparza jej to popularności w 
szkole, gdzie czuje się samotna. 
Jest w niej jednak coś bardzo wy-
jątkowego. Prześladujący ją rówie-
śnicy poznają sekret Carrie w dniu 
balu maturalnego, kiedy dziewczy-
na ujawni swoje moce telekinetycz-
ne i wykorzysta je, aby wyrównać 
rachunki..

Maraton filmowy 
start 21.30 Kino Mokis 3D 

Bielawa
Karnet 20 zł za 3 filmy

Groza jeszcze nigdy nie była 
tak widowiskowa. Kultowa seria 
horrorów zyskuje nowy wymiar. 
Geniusz zbrodni Jigsaw powraca 
na ekrany kin w 3D. 

Grupa ludzi, którzy przetrwa-
li mordercze zabawy Jigsawa, szu-
ka wsparcia u guru samopomocy, a 
przy okazji również niedoszłej ofia-
ry geniusza zbrodni - Bobby’ego 
Dagena. Okazuje się, że skrywa on 
mroczne sekrety, których ujawnie-
nie doprowadza do nowej fali terro-
ru na niewyobrażalną skalę.

Klątwa Laleczki Chuchy

Niepełnosprawna Nica jest pogrą-
żona w żałobie po tajemniczej 
śmierci matki. Kiedy dochodzi do 
podobnych zbrodni, podejrzenia 
padają na dziwną rudowłosą lalkę.

Kobieta w czerni

Nie wiecie, po co przyszła, 
że wróci bądźcie pewni. To widmo 
ciemności, to Kobieta w czerni – 
mówi legenda Crythin Gifford. W 
pobliżu opuszczonej posiadłości, 
po zachodzie słońca, pojawia się 
kobieca postać ubrana na czarno. 
Zawsze, wkrótce potem w okolicy 
umiera dziecko. Po śmierci wła-
ścicielki Domu na Węgorzowych 
Moczarach do miasteczka przy-
jeżdża młody notariusz Artur Kipps 
(Daniel Radcliffe), ma uporząd-
kować jej sprawy spadkowe. Nie-
wiele może się jednak dowiedzieć. 
Okoliczni mieszkańcy boją się mó-
wić o tym, co zdarzyło się tu przed 
laty. W czasie odpływu sam Kipps 
udaje się do przeklętego miejsca. 
Nie przypuszcza, że przekraczając 
próg posiadłości, stanie się czę-
ścią przerażającej historii Crythin 
Gifford.

NOCNY MARATON FILMOWY

5 października, w jesienne po-
południe, w wojsławickim Arboretum, 
w ramach imprezy „Biesiadowanie w 
kapuście”, zorganizowanej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 

odbyła się prezentacja zespołów śpie-
waczych. W ramach tych prezentacji 
ogłoszono konkurs na piosenkę o tra-
dycyjnej czynności jaką jest kiszenie 
kapusty. Jest nam niezmiernie miło po-

ZŁOTA KAPUSTA, HIT JESIENI

informować, że Jury tego konkursu w 
składzie: Dariusz Kucharski - Wicesta-
rosta (Przewodniczący Jury), Jadwiga 
Horanin - Dyrektor Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie 
oraz Alicja Hromada - Dyrektor Wydzia-
łu Edukacji i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Dzierżoniowie, po przesłucha-
niu 7 zespołów postanowiło przyznać 
nagrodę ZŁOTY PRZEBÓJ „Biesiado-
wania w kapuście” dla zespołu „KAPE-
LA BIELAWSKA” z Bielawy. Słowa do 
„kapuścianego hitu” napisała mieszka-
jąca w Pieszycach Lidia Kessel Gruber. 

Jest to kolejny sukces reakty-
wowanej w ubiegłym roku kapeli, a 
chłopaki obiecują, że nie będą za-
sypywać gruszek w kapuście i szy-
kują się do kolejnych przeglądów. 

Kapeli serdecznie gratulujemy.

W sobotę 5 października w Lu-
boniu pod Poznaniem odbył się Pu-
char Polski NO-GI CBJJ RULES. W 
zawodach tych wystartowało dwóch 
zawodników reprezentujących 
MULKS JUNIOR Dzierżoniów: Ja-
rosław Sadowski oraz Tymoteusz 
Łopaczyk. Zawodnicy walczyli ze 
zmiennym szczęściem, gdyż Jarek 
Sadowski 67,49 kg odpadł w walce 
eliminacyjnej. Drugi z naszych repre-
zentantów Tymoteusz Łopaczyk wy-
walczył brązowy medal w kat. 81,49. 

- Gratulacje dla zawodników 
za udział w zawodach oraz uzyska-
ne miejsce. Każdy start w zawodach 
to  kolejne zdobyte doświadczenie w 
swoim dorobku. Zawodnicy wiedzą 
jakie popełnili błędy i jakich muszą się 
wystrzegać aby w kolejnych zawo-
dach wypaść lepiej – Norbert Warchoł 

Tymoteusz Łopaczyk zdobywa „brąz” podczas Pucharu Polski



7

Klaudia „Imekocchi” Dylewska, 
uzdolniona plastycznie uczennica III 
klasy Gimnazjum nr 1 w Bielawie, 
11 września miała wystawę swoich 
prac w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Były to rysunki inspirowane man-
gą, czyli japońską sztuką komiksu. 
Rysunkami manga zainteresował 
Klaudię kuzyn. Od ośmiu lat Klaudia 
zgłębia tajniki malowania w tym stylu. 
Mangi nie sposób pomylić z czymkol-
wiek innym. Rysunki charakteryzują 
się wielkimi oczami, pociągłą twarzą 
oraz nienaturalnym kolorem włosów. 

Na wystawie Klaudia przed-
stawiła 15 rysunków w stylu man-
ga, wszystkie malowane zwykłymi 
kredkami. Każda praca była inna, 
wyjątkowa i niepowtarzalna. Wśród 
nich był autoportret Klaudii w stylu 
mangi, portrety jej przyjaciółki i zna-
jomych. Jeden rysunek Klaudia na-
malowała do wiersza „Przy wodo-
poju”, który napisała na I Konkurs 
Literacki Na Utwór Inspirowany Fo-

tografiami Bielawy opublikowany 
w wydawnictwie MBP „Bibliotheca 
Bielaviana”, w serii Sudecka poezja 
i proza I. Prace swoje Klaudia pod-
pisuje pseudonimem „Imekocchi”, 
a wystawa została nazwana „Ime-
kocchi przedstawia”. 

Podczas prezentacji twór-
czości młodej, uzdolnionej artyst-
ki obecni byli: koleżanki i koledzy 
Klaudii ze szkoły, Małgorzata Ja-
gielska – wychowawczyni Klaudii, 
Beata Chodasiewicz – nauczyciel-
ka plastyki, Jolanta Łukiańczyk – 
babcia Klaudii, Beata Dylewska 
– mama Klaudii oraz Kamila Tar-
kowska, koleżanka, która przed-
stawiła zebranym drogę twórczą 
młodej artystki. Prace po wystawie 
trafiły do działów biblioteki i holu, 
aby odwiedzający bibliotekę czytel-
nicy mogli zapoznać się z oryginal-
ną twórczością Klaudii. 

Film z otwarcia wystawy moż-
na oglądać na stronie www.mbp.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna
Wystawa mangowej twórczości w bibliotece

Podopieczni trenerów 
Rafała Łacnego i Mateusza Ur-
bana rozpoczęli nowy sezon 
pływacki. Ośmioro bielawskich 
pływaków na ciechanowskiej pły-
walni rywalizowało w Zawodach 
Pływackich pod patronatem Oli 
Urbańczyk-Olejarczyk, mistrzyni 
Polski, medalistki Mistrzostw Euro-
py i Mistrzostw Świata.

W zawodach uczestniczyło 
29 klubów pływackich z wielu 
zakątków kraju, a bielawski klub 
był jedynym reprezentantem Dol-
nego Śląska. Drużyna KS „OSIR” 
Bielawa wystąpiła w składzie: Da-
wid Gromczewski, Emanuela Fli-
sak, Damian Rak, Roksana Grom-
czewska, Damian Drzyzga, Daniel 
Wiewiórka, Michał Drzyzga i Diana 
Boczkowska. Trenerami drużyny są 
Rafał Łacny i Mateusz Urban. 

Ciechanów – zaprzyjaźnio-
ne z Bielawą miasto, okazało się 

dla naszych pływaków bardzo go-
ścinne. Na 22 starty sprinterskie, 
reprezentanci KS „OSIR” uzys-
kali 18 rekordów życiowych. 

Zawody Pływackie o Puchar Mistrza Sportu Ciechanów 2013
6 medali dla Bielawy zdobyli: 
Emanuela Flisak - złoto na 50 m 
stylem klasycznym, Diana Boc-
zkowska - złoto na 50 m stylem 
motylkowym, Daniel Wiewiórka 
- złoto na 50 m stylem dowolnym, 
srebro na 50 m stylem motylko-
wym, srebro w Wyścigu Australij-
skim, Damian Drzyzga - brąz na 
50 m stylem klasycznym. 

Ciekawostką tych zawodów 
był tzw. wyścig australijski, do 
którego kwalifikowało się 6 na-
jlepszych zawodników z danej 
kategorii wiekowej. Do wyści-
gu awansowali Emanuela Flisak 
oraz Daniel Wiewiórka. Emanuela 
ostatecznie zajęła czwarte miejsce, 
natomiast Daniel wywalczył srebr-
ny medal. 

  Łukasz Masyk

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” ukaże się 1 grudnia. 
Artykuły, które nie zmieściły się w tym wydaniu gazety, ukażą się w następnym.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W MOKiS UL.PIASTOWSKA 19A
 DO DNIA 28 LISTOPADA DO GODZ. 15.00

Wyniki zostaną ogłoszone, a nagrody wręczone w dniu 5 grudnia 2013 r
na Placu Wolności podczas uroczystego spotkania z Mikołajem 
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08 – 10.11
W IMIĘ  godz.17.00 prod. POL
Ksiądz Adam (Andrzej Chy-

ra) obejmuje nową parafię i orga-
nizuje ośrodek dla młodzieży nie-
dostosowanej społecznie. Szybko 
przekonuje do siebie ludzi energią, 
charyzmą i otwartością. Przyjaźń z 
miejscowym outsiderem (Mateusz 
Kościukiewicz) zmusi kapłana do 
zmierzenia się z własnymi proble-
mami, przed którymi kiedyś uciekł 
w stan duchowny.

LABIRYNT godz.19.00 prod. USA
Keller Dover (Hugh Jackman) 

staje twarzą w twarz z najgorszym 
koszmarem, jaki może przytrafić się 
rodzicowi - jego sześcioletnia córka i 
jej koleżanka, zostają porwane. Minu-
ty mijają jak godziny... Pierwszy trop 
prowadzi do samochodu zaparko-
wanego na ulicy. Prowadzący śledz-
two detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) 
aresztuje jego kierowcę, Alexa Jone-
sa (Paul Dano). Jednak wkrótce musi 
go wypuścić z braku dowodów. Zde-
terminowany Dover świadomy, że ży-
cie jego dziecka jest w niebezpieczeń-
stwie, bierze sprawy w swoje ręce. Do 
czego może posunąć się zrozpaczony 
ojciec, by chronić swoją rodzinę?

15 – 17.11
KUMBA 3D godz.17.00 prod. RPA
Wszystkie zwierzęta w Afry-

ce wiedzą, że zebra bez pasów jest 
jak słoń bez trąby i lew bez grzywy. 
Kiedy jesteś zebrą i rodzisz się pa-
siasty do połowy, życie potrafi być 
bardzo skomplikowane. Na własnej, 
mało wypasionej, skórze przekonuje 
się o tym Kumba. Odtrącony przez 
rodzinne stado, Kumba (Maciej Mu-
siał) wyrusza na poszukiwanie ma-
gicznego źródła, w którym - jak głosi 
stara legenda - pierwsze zebry zy-
skały pasy. W wędrówce po Afryce 
towarzyszą mu nowi przyjaciele - na-
dopiekuńcza antylopa gnu Mama W. 
(Małgorzata Kożuchowska) oraz po-
strzelony struś Bradley (Jarosław Bo-
berek). Wspólnie przeżyją mnóstwo 
przygód, spotkają wielu niezwykłych 
mieszkańców Afryki i zmierzą się z 
groźnym lampartem Fango (Robert 
Więckiewicz), który poluje na Kumbę, 
wierząc, że schwytanie wyjątkowej 
zebry da mu ponadzwierzęcą moc.

AMBASSADA godz.19.00 
prod. POL

Przełom sierpnia i września 
2012 roku. Młode małżeństwo, Me-
lania (Magda Grąziowska) i Prze-
mek (Bartosz Porczyk), przyjeżdża 
do Warszawy, aby zająć się luksu-
sowym apartamentem stryja (Jan 
Englert). Mieszkanie położone jest 
w centrum miasta, w miejscu gdzie 
od 1946 znajdował się parking, a 
przed wojną ambasada III Rzeszy. 
Młodzi bohaterowie nie podejrze-
wają, że przysługa oddana stryjowi 
zmieni się w największą przygodę 
ich życia, a także zmieni losy War-
szawy, Polski, a nawet całego świa-
ta!

22 – 24.11
ŚLEPY TRAF godz.17.00 

prod. USA
Richie (Justin Timberlake) 

żyje współczesnym „amerykańskim 
snem” - jego życie jest proste, szyb-
kie i pełne bogactwa. Jednak pod-
czas krachu na giełdzie traci majątek. 
Chcąc skończyć studia, próbuje zaro-
bić na czesne, grając w internetowych 
kasynach, ale zostaje oszukany. Po-
stanawia udać się na Kostarykę, 
żeby odnaleźć magnata interneto-
wego hazardu, Ivana Blocka. Block 
jest pod wrażeniem odwagi chłopaka 
i bierze go pod swoje skrzydła. Richie 
zaczyna żyć tak, jak zawsze marzył. 
Niestety, szybko wychodzi na jaw, że 
Block jest poszukiwany za wymusza-
nie haraczy i łapówkarstwo. Do Ri-
chiego zgłasza się agent Shavers z 
FBI (Anthony Mackie), który chce za 
wszelką cenę postawić Blocka przed 
sądem. Block próbuje wykorzystać 
Richiego jako kozła ofiarnego, żeby 
uniknąć kary. Richie musi stawić czo-
ło, i Blockowi, i Shaverowi - inaczej 
wyląduje w więzieniu.

METALLICA: THROUGH 
THE NEVER godz.19.00 prod. USA

Podczas koncertu Metalliki 
członek ekipy koncertowej dostaje 
zlecenie odebrania ważnej przesyłki. 
Z pozoru łatwe zadanie zamienia się 
dla niego w surrealistyczną odyseję.

29.11 – 01.12
GRA ENDERA godz.17.00 

prod. USA
Jest rok 2070. Minęło 40 lat 

od nieudanej inwazji obcych. Cały 
świat żyje w oczekiwaniu na powrót 
najeźdźców. Ziemskie centrum obro-
ny realizuje tajny plan, polegający na 
rekrutowaniu najinteligentniejszych 
jednostek jeszcze na etapie dzieciń-
stwa i szkoleniu ich do walki z obcy-
mi. Najlepszym spośród kadetów jest 
Andrew Wiggin, zwany Enderem, 
który po wstępnym szkoleniu zosta-
je wysłany do orbitalnej szkoły bojo-
wej. Tam przechodzi trening, mają-
cy przygotować go na zbliżające się 
starcie z kosmicznym wrogiem.

CHCE SIĘ ŻYĆ godz.19.00 
prod.USA

Kiedy Mateusz (Dawid Ogrod-
nik) przyszedł na świat, lekarze wy-
dali na niego wyrok, uznając go za 
„roślinę”. Rodzice chłopca (Arkadiusz 
Jakubik i Dorota Kolak) nigdy nie po-
godzili się z tą diagnozą, wierząc, że 
mimo problemów z komunikacją, ich 
syn jest w pełni sprawny intelektual-
nie. Mateusz dorasta otoczony tro-
ską i miłością. Jednak los sprawia, że 
trafia do specjalistycznego ośrodka. 
Z dala od bliskich podejmuje trudną 
walkę o godność i prawo do normal-
nego życia. Sytuacja Mateusza zmie-
ni się, kiedy do placówki trafi młoda 
wolontariuszka (Katarzyna Zawadz-
ka), a on zwróci uwagę lekarki (Anna 
Nehrebecka), która pracuje nad eks-
perymentalnymi metodami leczenia. 
   Kom lg

3 listopada
g.16.30 – NIEMEN NIEZAPO-

MNIANY – koncert piosenek  Cze-
sława Niemena przygotowany przez 
studio FART - Teatr Robotniczy 

4 listopada
16.00 –  Uniwersytet III Wieku  

-  wykłady (tematy:butw.pl.)-  Teatr 
Robotniczy 

5 listopada
Teatr Młodego Widza  spek-

takle dla szkół  – Teatr Robotniczy 
g.8.30 – MARZENIA SIĘ SPEŁ-

NIAJĄ - niesforny Jaś i jego koleżan-
ka, rezolutna Tola, za sprawą tajem-
niczego Chochlika Mago ruszają w 
magiczną podróż do krainy, w której 
spełniają się wszystkie marzenia. Po 
drodze czeka na nich wiele komicz-
nych, a jednocześnie pouczających 
przygód. Przedstawienie kończy się 
piosenką, z którą dzieci opuszczają 

teatr, nucąc pod nosem, że warto dą-
żyć do spełnienia marzeń.

g.10.00 – NOWY I INNI - Bo-
haterami spektaklu są uczniowie, 
przebojowa Anka, nieśmiała Gosia 
i cyniczny Janek. Jak wszyscy ich 
rówieśnicy mają swoje problemy, z 
którymi próbują się uporać. Kryją się 
ze swoimi słabościami, a śmiechem 
i krzykiem zagłuszają swoje uczu-
cia. Pojawienie się nowego kolegi w 
klasie sprawia, że nasi bohaterowie 
pokazują swoje prawdziwe „ja”.

6 listopada
10.00 -  MAŁA SYRENKA -  

Spektakl dla dzieci Jeleniogórskie-
go Teatru Animacji im. C.K.Norwida 
Scena Animacji - Teatr Robotniczy  

Adaptacja jednej z piękniej-
szych i bardziej lubianych przez 
dzieci baśni Hansa Christiana An-
dersena – opowieść o morskiej 
syrence, która z miłości do szla-
chetnego księcia opuszcza swój 
podwodny świat. Jeleniogórska 
wersja baśni nieco łagodzi jej prze-
bieg. – W oryginale książę żeni 
się z inną dziewczyną, a syren-
ka z nieszczęśliwej miłości ginie 
w morskich falach – przypomina 
Bogdan Nauka, autor adaptacji i 
reżyser spektaklu. – W naszej opo-
wieści nieszczęśliwą Syrenkę z 
opresji ratuje ojciec, Król Mórz Try-
ton. Wszystko kończy się bardzo 
dobrze: książę pokochał morską 
księżniczkę i pojął ją za żonę.

9 listopada
g.17.00 KONCERT JESIEN-

NY – współorganizowany z Klubem 
Poezji Śpiewanej POZYTYWKA 
działającym przy MBP w Bielawie 
wystąpią: goście z Czech: Krystyna 
SKALICKÁ, Jan ŘEPKA, František 
KOSTLÁN, Karel NAVRÁTIL i Vera 
KOPECKÁ oraz Leszek KOPEĆ, 
Marta GWIŻDŻ, Anna KARASIŃ-
SKA, Barbara PACHURA . Wstęp 
10 zł - Teatr Robotniczy

10 listopada 
g.17. BABSKI KABARET  – 

wstęp: 30 zł - Teatr Robotniczy  

Śmiech przedłuża życie, za-
pewnia zdrowie i poprawia samo-
poczucie, stąd stały jego deficyt! 
Porcję szczerego śmiechu zapewni 
Państwu spektakl kabaretowy ”OLD 
SPICE GIRLS” czyli babski kabaret. 
Sukces tego oryginalnego występu 
kabaretowego leży przede wszyst-
kim w kreacjach trzech wspaniałych 
artystek o dużym i zróżnicowanym 
dorobku scenicznym. Lidia Stani-
sławska przywołuje piosenkę literac-
ko-kabaretową minionych lat, okra-
szoną anegdotą i dowcipem. Barbara 
Wrzesińska w natchnieniu cytuje 
poezje Juliana Tuwima wskrzesza-
jąc ducha kabaretu lat 20. zaś Emi-
lia Krakowska z lubością parodiuje 
współczesne kobiety. Łączy je po-
czucie humoru, wyczucie nonsensu 
sytuacyjnego… żartobliwy stosunek 
do płci przeciwnej. Kabaret obfituje w 
świetne dialogi autorstwa Marii Czu-
baszek, naczelnej satyryczki nasze-

go kraju. Skecze uzupełnione zostały 
także o teksty Zbigniewa Korpolew-
skiego (autora tekstów m.in. dla Han-
ki Bielickiej i kabaretu „Dudek”) oraz 
Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyry-
ka i scenarzysty piszącego m.in. dla 
Krystyny Sienkiewicz, Jana Kobu-
szewskiego). Stuminutowy spektakl 
nawiązuje do tradycji klasycznego li-
terackiego kabaretu,

11 listopada
Uroczystości Narodowego 

Święta Niepodległości
g.12.30 – Msza Święta w in-

tencji Ojczyzny – kościół pw.WNMP 
w Bielawie

Ok. 14.00 – Wystąpienia oko-
licznościowe, część  artystyczna, 
pokaz musztry paradnej, składanie 
kwiatów – Plac Kombatantów  

12 listopada
9.00 –  „O Polskę  Niepodle-

głą i jej granicę” – coroczny konkurs 
wiedzy organizowany z Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących w Bie-
lawie z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości -  Teatr Robotniczy  

Uniwersytet III Wieku  -  wykłady 
(tematy: butw.pl.) - Teatr Robotniczy 

14 listopada
g. 9.00 XXII Miejski Konkurs 

Recytatorski „Poezja Juliana Tuwi-

ma” dla klas I -III – organizowany 
z Ekologiczną Szkołą Podstawową 
nr 7 w Bielawie -  Teatr Robotniczy  

15 listopada
g.10.00 - VIII Konkurs Dziecię-

cych i Młodzieżowych Kreacji Aktor-
skich „MONOLOG 2013” organizowany 
przez SCK Bielawa - Teatr Robotniczy  

18 listopada
g.16.00 –  Uniwersytet III 

Wieku  -  wykłady (tematy:butw.pl.)-  
Teatr Robotniczy 

19 listopada
8.30 -13.00 - Narodowy Teatr 

Edukacji – spektakle dla szkół -  Te-
atr Robotniczy    

21 listopada
g. 9.00 XII Powiatowy Kon-

kurs Recytatorski „Poezja Juliana 
Tuwima” dla klas I - III organizowany 

z Ekologiczną Szkołą Podstawową 
nr 7 w Bielawie -  Teatr Robotniczy  

22 listopada
g.19.00 – KABARET SKECZÓW 

MĘCZĄCYCH w programie: Spektakl 
3D – bilety 35 zł – Tetr Robotniczy  

Zajęcia Stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

prowadzi instr. Magdalena Cios – 
zajęcia środa: 15.30 – scena

- Scena M (teatr młodzieżowy) –  
prowadzi M. Cios -  piątki: 17.00 – 19.00 

- Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachowska: 
Soliści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  
Chór Kameralny: wtorek 15.30;  

Zespół wokalny „Erato” soboty 
9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Quartet” 
czwartek18.00 – 20.00 –  sala prób

- Zespół wokalny seniorów Czer-
wona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – środa g.16.30 – sala prób

- Studio Tańca  HIP-HOP pro-
wadzi instr. Jacek Jabłoński  – po-
niedziałek g.17.30, wtorek  16.00, 
środa-  17.30 scena

- Bielawska Kapela Podwórko-
wa – środy 16.00 – sala prób orkiestry

- Teatr „Biel’arte” prowadzi 
Anna Zychowicz  –  czwartki 17.00 
– scena

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury i  Sztuki  w Bielawie  
  

Przy współpracy z:  
Miejską Biblioteką Publiczną - Klub Miłośników Poezji Śpiewanej 

POZYTYWKA 
oraz Towarzystwem Przyjaciół  Bielawy  

Zaprasza na: 
 
 
 

 
 do: Teatru Robotniczego MOKiS  ul. Piastowska 19a 

dnia: 9 listopada 2013 o godz.1700 
wystąpią:   

goście z Czech: Krystyna SKALICKÁ, Jan ŘEPKA, František KOSTLÁN, 
Karel NAVRÁTIL i Vera KOPECKÁ  

oraz 
Leszek KOPEĆ, Marta GWIŻDŻ, Anna KARASIŃSKA, Barbara PACHURA 
 

wstęp: 10 zł  
 


