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28 września odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, którą roz-
począł krótki koncert zespołu „Czer-
wona Jarzębina”, działającego przy 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki 
pod kierunkiem Anny Rataj.

Gośćmi sesji byli m. in.: po-
seł na Sejm RP Anna Zalewska, 
senator Stanisław Jurcewicz, któ-
ry wręczył bielawskim radnym po-
dziękowania za 4-letnią współpracę, 
przewodniczący Rady Powiatu Ja-
cek Grzebieluch oraz radni powia-
towi – Irena Skibniewska-Kozak i 
Tadeusz Derenowski.

Obradowali bielawscy radni

Pozytywna ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze

Na sesję przybyła też grupa 
rodziców uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, by interweniować w spra-
wie dowozu ich dzieci do szkoły, jak 
miało to miejsce w poprzednich la-
tach. Konieczność taką argumento-
wano wówczas złym stanem drogi, 
brakiem chodników i przejść dla pie-
szych oraz tym, że nastąpiła zmia-
na szkoły i dzieciom potrzebny był 
czas na zaadoptowanie się do no-
wych warunków. I choć przepisy 
ustawy nakładają na gminę obowią-
zek dowozu uczniów, jeśli odległość 

od miejsca zamieszkania do szkoły 
wynosi co najmniej 3 km, a w tym 
przypadku wynosiła niewiele ponad 
kilometr, jednak miasto taki autobus 
wówczas uruchomiło. 

Sprawę wyjaśniał na sesji wi-
ceburmistrz Mariusz Pach, któ-
ry przede wszystkim podkreślił, iż 
uczniowie klas I-III nadal uczęszcza-
ją do szkoły na ul. Ludowej i dla nich 
nic się nie zmieniło, bo z dojazdów 
nie muszą korzystać, natomiast dla 
uczniów dojeżdżających do szkoły 
na Waryńskiego, uruchomiono od 5 
września dwa autobusy linii 2, które 
kursują w takim czasie, by ucznio-
wie bez problemu zdążyli na lekcje. 
Ulica Waryńskiego z kolei przeszła 
gruntowny remont, są chodniki, 6 
przejść dla pieszych, więc warunki 
bezpieczeństwa zdecydowanie się 
poprawiły. Na placu Kościelnym za-
montowano monitoring, a dodatko-
wo patrole Straży Miejskiej spraw-
dzają jak dzieci przechodzą przez 

Na przestrzeni ostatnich lat na-
stąpił w Bielawie znaczący spadek 
bezrobocia. Jeszcze w 2009 roku 
liczba osób pozostających bez za-
trudnienia wynosiła 2574, natomiast 
w minionym roku ilość ta spadła do 
2240. Obecnie według najnowszych 
danych Powiatowego Urzędu Pracy 
z lipca 2011 roku, ilość bezrobotnych 
kształtuje się na poziomie 1771. 
Oznacza to, że liczba osób bez eta-
tu spadła o 803 osoby. Poniżej publi-
kujemy dane Głównego Urzędu Sta-

tystycznego (dane na koniec 2010 
roku), prezentujące udział bezrobot-
nych w powiecie dzierżoniowskim. 

Struktura bezrobocia w powie-
cie dzierżoniowskim od lat ma po-
dobny charakter. Statystyczny bez-
robotny to osoba bez wykształcenia 
średniego, długotrwale nie podejmu-
jąca pracy oraz nieposiadająca kwa-
lifikacji zawodowych. W sumie osób 
bezrobotnych w naszym powiecie, 
zarejestrowanych przez Urząd Pra-
cy, jest blisko 6 tysięcy. 

W Bielawie spada bezrobocie

Przez ponad dwa lata Urząd 
Miejski w Bielawie doskonalił system 
obsługi klienta oraz sposób zarządza-
nia jednostką w ramach projektu, w któ-
rym uczestniczyło blisko 30 urzędów z 
Dolnego Śląska i Małopolski. Udział w 
projekcie o nazwie „Program doskona-
lenia jakości usług publicznych w Urzę-
dach Dolnego Śląska i Małopolski z 
wykorzystaniem doświadczeń Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie”, Bielawa za-
kończyła uzyskaniem certyfikatu, który 
odebrali 16 września w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim burmistrz Bie-
lawy Ryszard Dźwiniel i sekretarz urzę-
du Aleksandra Szewczyk.

W projekt zaangażowanych 
było wielu pracowników bielawskie-
go magistratu, a najważniejszym 
efektem tych działań było wprowa-
dzenie znaczących zmian, które 
mają bezpośredni wpływ na jakość 
obsługi klienta i efektywność pracy 
urzędników. Istotną korzyścią było 
nawiązanie współpracy z innymi sa-

morządami oraz wymiana doświad-
czeń i stosowanych rozwiązań w 
różnych administracjach. Cały pro-
ces doskonalenia oparty był na eu-
ropejskich standardach (EFQM/
CAF) i objął wszystkich pracowni-
ków magistratu, w tym również bur-
mistrza, a także jego zastępców. 
Dzięki udziałowi w projekcie pracow-
nicy zastosowali samoocenę Urzędu 
według tzw. metody CAF, co umożli-
wiło zdiagnozowanie mocnych i sła-
bych stron organizacji. 

Urząd Miejski w Bielawie sys-
tematycznie doskonali umiejętności 
swoich pracowników oraz podnosi 
jakość świadczonych usług. Wpływ 
na to ma przede wszystkim uzyskany 
w 2008 roku Certyfikat Jakości ISO 
9001. Dokument nie tylko zawiera 
zbiór procedur, ale ciągle wyznacza 
nowe cele do realizacji, a wszystko to 
z myślą o zadowoleniu klientów Urzę-
du Miejskiego w Bielawie.

  Łukasz Masyk 

Doskonalenie jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim

Wyniki wyborów parlamentarnych w Bielawie
W Bielawie frekwencja wyborcza wyniosła  42,72 %.
W wyborach do Sejmu RP wynik głosowania przedstawia się następująco: Plat-

forma Obywatelska – 4801 głosów, Prawo i Sprawiedliwość – 2484 głosy, Ruch Palikota 
– 1623 głosy, SLD – 914 głosów, PJN – 429 głosów, PSL – 213 głosów, PPP – 88 głosów.

Po przeliczeniu 100% głosów wynika, że posłami zostali: z Platformy 
Obywatelskiej - Izabela Mrzygłocka, Jakub Szulc, Monika Wielichowska, To-
masz Smolarz, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, z PiS - Bogdan Święczkowski 
i Anna Zalewska oraz z Ruch Palikota - Halina Szymiec-Raczyńska.

W wyborach do Senatu Stanisław Jurcewicz zdobył w Bielawie 5151 
głosów, Henryk Urbanowski – 2336 głosów, Jerzy Makarczyk – 1736 
głosów, Aleksander Niedzielski – 1194 głosy, Bogusław Wijatyk – 378 
głosów. Senatorem został Stanisław Jurcewicz.               BL

Rozmowy o komunikacji 
autobusowej

Przedstawiciele gmin powia-
tu dzierżoniowskiego wzięli udział 
w spotkaniu, które zostało poświę-
cone funkcjonowaniu komunikacji 
autobusowej. 15 września w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie rozma-
wiano przede wszystkim na temat 
planowanych zmian z rozkładzie 
jazdy, które mają zracjonalizować 
przewozy i dopasować kursy au-
tobusów do rzeczywistych potrzeb 
pasażerów. 

W obecności dzieci, rodziców, a 
także władz wojewódzkich i miejskich, 
odbyła się uroczystość oficjalnego 
otwarcia Przedszkola Publicznego nr 4. 
Było to historyczne wydarzenie ponie-
waż jest to pierwsza tego typu placów-
ka w dolnej części Bielawy. Na nową 
inwestycję miasto pozyskało z Unii Eu-

Chcesz współdecydować o 
kształcie przyszłorocznego budże-
tu naszego miasta? Masz ciekawy 
pomysł, który może wpłynąć na roz-
wój Bielawy i poprawę jakości życia 
mieszkańców? Jeśli tak, to zapra-

ropejskiej 1.235.008,85 zł w ramach 
Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy 
Bielawa na lata 2007 – 2013. Dzięki 
realizacji projektu o nazwie „Moderni-
zacja i adaptacja budynku po Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskie-
go 18 w Bielawie na przedszkole”, mia-
sto stało się jednym z nielicznych miast 

naszego kraju, w którym nie występuje 
problem braku miejsc przedszkolnych. 
Pieniądze unijne oraz z budżetu mia-
sta pozwoliły na całkowitą przebudo-
wę obiektu przy ulicy Żeromskiego 18 
i dostosowanie go do potrzeb przed-
szkolaków. Oprócz modernizacji sal 
dydaktycznych, łazienek, kuchni oraz 
szatni, została zainstalowana winda, 
a w ogrodzie wybudowano przestron-
ny i bezpieczny plac zabaw.W oficjal-
nym otwarciu przedszkola, które odby-
ło się 27 września wzięli udział między 
innymi – radni Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Dorota Gromadzka i 
Marek Dyduch, przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
miejscy radni, przedstawiciele ościen-
nych gmin oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych.Symbolicznego odsło-
nięcia tablicy z nazwą nowej placówki 
edukacyjnej, dokonali burmistrz Biela-
wy oraz dyrektor przedszkola Elżbieta 
Holowczyk.W trakcie uroczystości za-
proszeni goście mieli okazję zwiedzić 
obiekt, w którym największe wrażenie 
oprócz bogato wyposażonych sal dy-
daktycznych, wywierają nowoczesna 
kuchnia, a także łazienki oraz sale za-
baw. Inwestycja została zrealizowana 
w ramach Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Gminy Bielawa na lata 2007 
– 2013, którego wszystkie założenia 
przedstawił podczas otwarcia zastępca 
burmistrza Andrzej Hordyj.***Łukasz 
Masyk

Masz wpływ na budżet miasta
szamy do wspólnego opracowania 
budżetu miasta na 2012 rok. 

Swoje sugestie, spostrzeżenia i 
podpowiedzi w sprawie nowego planu 
finansowego, można przekazywać do 
Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, tel. 
74 8328 715) lub wysyłać na adres ma-
ilowy burmistrza bm@um.bielawa.pl. Na 
pomysły czekamy do 25 października. 

Liczymy na propozycje dotyczą-
ce zarówno tzw dużych inwestycji, jak 
i drobnych remontów, modernizacji czy 
udogodnień. Autorzy najlepszych po-
mysłów zostaną nagrodzeni, a ich wnio-
ski mają szansę zostać zrealizowane.

  Łukasz Masyk 

Nowe przedszkole w Bielawie
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W posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele firmy Trako, która 
na zlecenie wszystkich gmin bada-
ła funkcjonowanie komunikacji miej-
skiej w powiecie dzierżoniowskim. 
Na podstawie analizy opracowano 
propozycję nowych rozkładów jazdy 

autobusów, które najprawdopodob-
niej zostaną wprowadzone w życie 2 
listopada tego roku. 

W trakcie spotkania omówiono także 
wykonanie budżetu komunikacji miejskiej 
za 8 miesięcy 2011 roku oraz zaprezento-
wano założenia budżetowe na 2012 rok.

  Łukasz Masyk 

Rozmowy o komunikacji autobusowej

jezdnię. Jest też możliwość, by ro-
dzicom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, koszt przejaz-
dów dzieci refundować poprzez 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym tematem sesji była 
ocena realizacji budżetu gminy za I 
półrocze 2011 roku. Radni wcześniej 
zapoznali się ze sprawozdaniem z re-
alizacji budżetu, a na sesji przewodni-
czący Rady Leszek Stróżyk odczytał 
opinię Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu z dnia 27 września 2011 r. o 
przedłożonej przez Burmistrza Gminy 
informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu za I półrocze 2011 r.. Sad Orze-
kający wydał opinię pozytywną. Rów-
nież pozytywnie realizację budżetu 
gminy za I półrocze oceniły komisje 
Rady: Komisja Budżetu i Finansów, 
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych 
i Zdrowia oraz Komisja Planowania i 
Rozwoju Gospodarczego.

W I półroczu br. wykona-
ne dochody budżetowe wyniosły 
41.586.141,95 zł (47,58% planu). 
Dochody bieżące zrealizowano w 
wysokości 38.149.686,83 zł (51,27% 
planu), a dochody majątkowe w 
kwocie 2.216.013 zł (73,86% pla-
nu). Natomiast wydatki budżetowe 
wykonano w kwocie 39.089.161,33 
zł (38,85% planu), z tego: wydatki 
bieżące w kwocie 35.253.224,78 zł 
(45,72% planu) i wydatki majątkowe 
w kwocie 3.835.936,55 zł (16,32% 
planu). Budżet gminy zamknął się 
nadwyżką w kwocie 2.496.980,62 zł 
– przy planowanym na 2011 rok defi-
cycie w kwocie 13.199.296 zł.

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:

- zmiany uchwały Nr XI/116/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 
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czerwca 2011 r. w sprawie planu 
pracy Komisji Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej Bie-
lawy na II półrocze 2011 roku,

- odwołania radnego ze składu 
Komisji Statutowej Rady Miejskiej 
Bielawy,

- wprowadzenia regulaminu 
korzystania z Parku Miejskiego w 
Bielawie,

- uchwalenia „Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii dla 
miasta Bielawa (SEAP)”,

- nadania nazwy ulicy w Bielawie,
- określenia stawki dotacji 

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

- wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w powiatem Dzierżo-
niowskim,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Województwem Dol-
nośląskim,

- nadania nazwy rondom w 
Bielawie,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- zmiany uchwały Nr V/67/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lu-
tego 2011 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Bielawa.

             Barbara Lesiewicz

We wrześniu zakończyła się 
przebudowa ulicy Kruczej, położonej 
w sąsiedztwie terenów inwestycyj-
nych Bielawskiego Parku Przemy-
słowego. Ulica Krucza, która z jed-
nej strony krzyżuje się z Aleją Jana 
Pawła II, a z drugiej łączy się z nowo 
wybudowaną drogą wewnątrz ob-
wodnicy, powstała dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej. Miasto pozyska-
ło na tę inwestycję ponad 3 mln zł 
(70% wartości zadania) z Regional-
nego Programu Operacyjnego, w 
ramach projektu o nazwie „Budowa 
dróg dojazdowych do strefy aktyw-
ności gospodarczej w Bielawie”. 

Niegdyś ulica Krucza miała 
charakter drogi gruntowej, ale po kil-
kumiesięcznej modernizacji zyskała 
wytrzymałą nawierzchnię, chodniki, 
oświetlenie oraz kanalizację sanitar-
ną. Teraz jest ona przyjazna nie tyl-

ko dla samochodów osobowych, ale 
także dla najcięższych ciężarówek. 
Oprócz samej modernizacji, dobu-
dowany został drugi fragment ulicy 
Kruczej, który komunikuje znaczny 
obszar wewnątrz Bielawskiego Par-
ku Przemysłowego. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł blisko 4,3 mln zł. 

Ulica Krucza ma duże znacze-
nie dla rozwoju gospodarczego Bie-
lawy. Będzie ona stanowić jedną z 
głównych dróg dojazdowych do te-
renów inwestycyjnych, znajdujących 
się wewnątrz Alei Jana Pawła II. Bez 
niej trudno byłoby miastu ubiegać się 
o zewnętrznych inwestorów, którzy 
stawiają obecnie duże wymagania in-
frastrukturalne. Kierowcy będą mogli 
pojechać ulicą Kruczą w ciągu kilku 
tygodni, ponieważ zgodnie z przepi-
sami musi jeszcze zostać wykonany 
odbiór techniczny.***Łukasz Masyk

Droga do terenów inwestycyjnych

25 września w kościele Bożego Ciała odbył się 
koncert wokalny „SERCA ŚPIEW”. Solo i w duecie wy-
stąpili: sopranistka Elżbieta Małgorzata Mach oraz 
tenor Romuald Spychalski, którym akompaniował 
Wiktor Szymajda. To był prawdziwy śpiew od serca. 
Artyści zaśpiewali pieśni m. in.: Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Franciszka Schuberta, Vincenzo. Belliniego, 
Giulio Cacciniego. Usłyszeliśmy „Ave Maria” trzech 
kompozytorów, a na bis, którego zebrana publiczność 
bardzo się domagała, artyści zaśpiewali arię operetko-
wą „Pardon Madame” .

Piękny koncert, na który warto było się wybrać i 
przeżyć piękne chwile. Szkoda więc, że wiele ławek w 
kościele świeciło pustkami, choć wstęp był wolny.

   Zdj. Jarosław Florczak

W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Koncerty w bielawskich kościołach

*****
Niezwykły koncert miał miejsce 2 października w kościele 

Ducha Świętego. To była prawdziwa uczta duchowa. Wystąpili 
Joanna Morawska – sopran koloraturowy oraz organista Do-
minik Zabłocki. Bardzo młodzi artyści, niezwykle utalentowani. 

Joanna Morawska przepięknie zaśpiewała kantaty Johan-
na Sebastiana Bacha, arie Georga Friedricha Haendla, Giusep-
pe Giordaniego, Antonio Vivaldiego, a na bis Ave Maria. Nie do 
wiary, skąd w tak drobniutkiej, wręcz kruchej istocie, tak potężna 
siła głosu. Głosu, który tak niezwykle brzmiał w tym kościółku.

Równie pięknie zabrzmiały utwory organowe w wykonaniu 
Dominika Zabłockiego. Artysta wykonał m. in. utwory Johanna 
Sebastiana Bacha, Carla Michaela Bellmana, a grając pokazał 
jak wielka jest moc tych kościelnych organów i jaki piękny dźwięk 
można z nich wydobyć. 

No cóż, niech żałują ci, którym nie chciało się przyjść. Omi-
nęło ich coś wyjątkowego. 

Zdj. ks. Krzysztof Pełech
*****

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywały się 
pod patronatem burmistrza miasta oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka, który wspólnie z Ewą Glurą 
– prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy (współorganizatora) 
wręczył wykonawcom obu koncertów kosze kwiatów.

    Barbara Lesiewicz

17 września na Placu Komba-
tantów w Bielawie odbyła się uro-
czystość z okazji 72. rocznicy napa-
ści Armii Radzieckiej na Polskę. W 
uroczystości udział wzięli m. in.  bie-
lawscy kombatanci, przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stró-

W 72. rocznicę napaści Armii Radzieckiej na Polskę

Samochody terenowe, pojaz-
dy opancerzone, transportery oraz 
wyrzutnie rakiet - to tylko część 
uzbrojenia, jakie w miniony week-
end pojawiło się na placu Wolności. 
Sprzętem wojskowym, który pamię-
ta jeszcze czasy II Wojny Światowej, 
dotarli do Bielawy pasjonaci milita-
riów.Przez kilkadziesiąt minut rynek 
naszego miasta stał się prawdziwą 
bazą wojskową, z której najbardziej 
cieszyły się dzieci. Najmłodsi mogli 
zasiąść za kierownicą wszystkich 
pojazdów i obejrzeć z bliska sprzęt, 
który dotąd widzieli jedynie w telewi-
zji. Atrakcje zapewniła grupa „Militar-
ni Wrocław”, która po raz pierwszy 
na terenie powiatu zorganizowała 
„Mityng Militarny”. Niewątpliwie dużą 
gratką oprócz pojazdów opance-
rzonych było umundurowanie, które 
zaprezentowali uczestnicy imprezy. 
Na placu Wolności można było zo-
baczyć wszystkie wzory mundurów, 

Mityng Militarny
jakim w dwudziestym wieku dyspo-
nowało Wojsko Polskie. Następnym 
przystankiem „Mityngu Militarnego” 

w sobotnie popołudnie były Pieszy-
ce oraz Dzierżoniów.***Łukasz Ma-
syk

żyk, delegacja Akcji Katolickiej z pre-
zesem Ryszardem Stelmaszczy-
kiem, delegacja Związku Inwalidów 
Wojennych w Dzierżoniowie z wice-
prezesem Zbigniewem Kardasiem. 

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił por. Bronisław Wilk – 

prezes Zarządu Miejskiego Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych. 

Zebrani minutą ciszy uczcili 
pamięć ofiar tych wrześniowych wy-
darzeń sprzed 72 lat. Złożono kwia-
ty pod Obeliskiem i zapalono znicze.

   BL

Kilkudziesięciu sportowców wy-
startowało w pierwszych zawodach lek-
koatletycznych zorganizowanych na 
nowo wybudowanym obiekcie przy Gim-
nazjum nr 1. Zawody połączone zostały z 

uroczystym otwarciem kompleksu lekko-
atletycznego, na które miasto pozyskało 
środki unijne. Mini stadion lekkoatletycz-
ny pozwala uprawiać biegi sprinterskie 
oraz na długie dystanse, pchnięcie kulą, 

skok  w dal czy skok wzwyż. Na realizację 
inwestycji pod nazwą „Budowa komplek-
su sportowego przy Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Brzeżnej 48 w Bielawie”, miasto pozy-
skało 823.564,23 zł z Unii Europejskiej. 
15 września w otwarciu obiektu wzię-
li udział m.in. - burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk, radni oraz przed-
stawiciele klubów sportowych.Podczas 
uroczystości burmistrz powiedział, że to 
nie ostatni sportowy obiekt, jaki w tym 
roku miasto wybuduje z myślą o naj-
młodszych sportowcach. Wkrótce bo-
wiem ruszy budowa zespołu boisk przy 
Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w 
ramach rządowego programu „Moje Bo-
isko Orlik 2012”.Mimo że kompleks lek-
koatletyczny został wybudowany na tere-
nie Gimnazjum nr 1, to skorzysta z niego 
każdy miłośnik sportu. Obiekt jest ogól-
nodostępny dla wszystkich bielawian.   
Oprócz kompleksu lekkoatletyczne-
go na terenie szkoły znajduje się bo-
isko wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią, które powstało w 2008 roku.
Inwestycję wsparła wtedy Unia Europej-
ska kwotą w wysokości 260 tys. zł oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, któ-
re przeznaczyło na ten cel 200 tys. zł.  
W dzień otwarcia na mini stadionie odbył 
się I Gimnazjalny Mityng Lekkoatletyczny.

Nowy kompleks lekkoatletyczny w Bielawie
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W słoneczną sobotę 17 wrze-
śnia na terenie obiektów sportowych 
przy Szkole Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
– jak co roku o tej porze - odbył się 
festyn  „Dzieci- Dzieciom”. Zasadni-
czymi celami festynu były: szeroko 
rozumiana pomoc potrzebującym, 
zaspokojenie dziecięcych potrzeb 
zabawy i szczęścia oraz integracja 
społeczności lokalnej. Impreza mia-
ła charakter charytatywny - pozyska-
ne fundusze w całości zostaną prze-
znaczone na finansowe i rzeczowe 
wsparcie uczniów z rodzin ubogich, 
znajdujących się w trudnej sytuacji.

Festyn „Dzieci- Dzieciom” był 
okazją do wspólnej zabawy, spotkań 
z przyjaciółmi, spędzenia wolnego 
czasu w miłym towarzystwie, w kli-
macie dziecięcej radości. Wszyscy 
podziwiali oraz oklaskiwali pokazy 
taneczne (także hip-hopu) i wystę-
py wokalne uczniów naszej Szkoły, 
na szkolnych boiskach rozgrywa-
no turnieje, gry oraz zabawy. Oka-
zją do przekazania cegiełki na rzecz 
potrzebujących dzieci była, m.in. 
sprzedaż rękodzieła artystycznego, 
czyli wykonanej przez dzieci biżu-
terii - wspaniałych wisiorów, brosz 
czy kolczyków. Były stoiska z pysz-
nymi ciastami - wypiekami rodziców 
i nauczycieli, zimnymi oraz gorący-
mi napojami, domowymi przetwora-
mi, „darami” sadów i ogrodów oraz 
- słynnym bigosem „Alicji”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się sto-
isko bodypaintingu, czyli sztuki ma-
lowania na ciele farbami. Nauczy-
cielki plastyki wyczarowywały na 
dziecięcych buźkach bajkowe po-
staci ze świata przyrody. Obok znaj-
dowało się stoisko Agencji Rynku 
Rolnego. Przedstawiciele ARR bar-
dzo ciekawie promowali programy 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szko-
le”, w ramach promocji obdarowy-
wali dzieci i dorosłych interesujący-
mi materiałami, pięknymi, bardzo 
kolorowymi gadżetami. Było też sto-

isko medyczne, gdzie lekarze Eula-
lia oraz Mariusz Urbanowiczowie, 
szkolna pielęgniarka dokonywali 
pomiaru ciśnienia, poziomu cukru. 
Największą atrakcję dla dzieci sta-
nowiła - jak zwykle - loteria, w której 
każdy los wygrywał. Wśród nagród - 
niespodzianek było mnóstwo sprzę-
tu sportowego, gier planszowych, 
pięknie ilustrowanych książek, fir-
mowych  kolorowych plecaków i ko-
szulek, kolorowych kubeczków, ol-
brzymich pluszowych przytulanek…

Tradycyjnie, podczas festynu 
przeprowadzono licytację. Tym ra-
zem przedmiotem licytacji był wspa-
niały bajkowy tort pani Wierzbickiej, 
który trafił do rąk pani Eulalii Urba-
nowicz.

Festyn „Dzieci- Dzieciom” nie 
mógłby się odbyć bez zaangażo-
wania wielu ludzi, którzy organiza-
cję tego wydarzenia wsparli finanso-
wo, rzeczowo lub poprzez osobiste 
działania. Dyrekcja Szkoły dzięku-
je wszystkim tym, którzy wnieśli ja-
kikolwiek wkład w organizację tego 
szczytnego przedsięwzięcia, w 
szczególności podziękowania kieru-
je pod adresem długoletnich spon-
sorów, Przyjaciół Szkoły: państwa 
Joanny oraz Wojciecha Chudzi-
ków - Spółka Drum (market In-
termarche), państwa  Henryki, 
Jerzego Gawryckich - Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego w Bielawie, wła-
ściciela hurtowni papierniczej Boom, 
Referatu Strategii i Promocji Miasta, 
państwa Eulalii, Mariusza Urbano-
wiczów, pani Zofii Chlipały - wła-
ścicielki zakładu usługowego, pani 
Alicji Chęcińskiej - Firma Gastro-
nomiczno-Handlowa „Alicja”, PZU 
S.A. Oddział Dzierżoniów. 

Następny festyn „Dzieci- Dzie-
ciom” za rok! Do zobaczenia!

Zapraszamy do oglądania 
zdjęć z festynu na stronie interneto-
wej Szkoły.

Jadwiga - Mariolla Jonas
Mariusz Tyrcha

FESTYN LUDZI DOBRYCH SERC
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 Z 

ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BIELAWIE

24 września w Gimnazjum nr 
2 w Bielawie odbyło się spotkanie 
z Modułu Doradztwa Zawodowego  
dla klas III, poprzedzające Ogólno-
polski Tydzień Kariery, który w tym 
roku odbędzie się w dniach  17-23 
października, pod hasłem „Porad-
nictwo kariery dla każdego ucznia”.  
Gościem specjalnym spotkania była 
pani Kinga Kowalczyk - rodowita 
bielawianka, absolwentka szkoły fil-
mowej na wydziale reżyserii w Chi-
cago.

Młodzież obejrzała 45-minuto-
wy  film dokumentalny młodej pani 
reżyser pt. „Pan Tadeusz Szermer”. 
Na bazie historii głównego bohatera, 
poruszane są  w nim takie aspekty 
jak:  sport, harcerstwo, patriotyzm, 
indywidualna wartość człowieka, czy 
przemijanie. „… Pan Tadeusz Szer-
mer przez ponad 30 lat swojej pracy 
trenerskiej wychował wielu mistrzów 
Polski w lekkoatletyce i setki miłośni-
ków sportu. W czasie wojny był ak-
tywnym członkiem  patriotycznych 
organizacji podziemnych: Szarych 
Szeregów i Armii Krajowej, w któ-
rych z zaangażowaniem walczył o  
w  pełni wolną i niepodległą Polskę. 
Poprzez powojenne dziesięciolecia  
pracy w harcerstwie i sporcie uczył 
powierzoną sobie młodzież patrio-
tyzmu i polskich tradycji, podkreślał 
ważność pracy zespołowej i wytrwa-
łość w działaniu, a przede wszystkim 
stawiał na ważność każdego  czło-
wieka z osobna…”.  

Przed projekcją pani Kinga 
wprowadziła trzecioklasistów w te-
mat filmu i   poprosiła młodych wi-
dzów o dokładne śledzenie doku-
mentu, gdyż po obejrzeniu zada 
pytanie konkursowe dotyczące do-
kumentu.

Uczniowie z dużym zaintere-
sowaniem  i wzruszeniem ogląda-
li film. Konkurs wygrała uczennica 
klasy IIIa Karolina Piątek, odpowia-
dając na pytanie, które zaskoczyło 
wszystkich – a mianowicie, w którym 
roku Pan Szermer  został pierwszo-
klasistą?. Znajomość odpowiedzi na 
pewno wymagała dokładnego śle-
dzenia kart kronik, które były pre-
zentowane w filmie. Uczennica 
otrzymała od pani reżyser  nagro-
dę w postaci sentymentalnej dla niej  
ćwierćdolarówki, którą ona sama 
kilkanaście lat wcześniej otrzymała 
jako nagrodę w konkursie szkolnym 
od amerykańskiej nauczycielki. Jak 
dodała  Kinga Kowalczyk, moneta 
ta reprezentuje wolność - zarówno 
w wymiarze słowa, jak i przekonania  
czy religii. Pani Kinga powiedziała, 
że chętnie wszystkim uczestnikom 
spotkania podarowałaby taką sym-

boliczną monetę, by każdy mógł roz-
wijać swoje pasje, był otwarty na ży-
cie i zrealizował swoje marzenia jak 
ona. Reżyserka filmu zachęcała jed-
nak do realizacji swoich pasji oraz  
do tolerancji  dla drugiego człowie-
ka, czy posiada się takową monetę, 
czy też nie.

W dalszej części spotkania  
młodzież dzieliła się z autorką filmu  
swoimi odczuciami  i refleksjami na 
temat właśnie obejrzanego doku-
mentu. Spostrzeżenia widzów  były 
bardzo trafne, odebrali oni doku-
ment właśnie tak, jak autorka chcia-
ła go przekazać. 

Następnie pani Kinga Kolwa-
czyk opowiedziała trzecioklasistom  
o swojej drodze edukacyjnej, jaką 
szkołę ponadgimnazjalną skończy-
ła, jak ważna jest nauka języków ob-
cych, co zrobić, by osiągnąć sukces 
zawodowy. Młodzież zadawała nur-
tujące ją pytania, dotyczące drogi do 
kariery pani Kingi, na które uzyski-
wała zaskakujące odpowiedzi.  

Pani Jadwiga Flis – dyrek-
tor szkoły podziękowała pani reży-
ser za ciekawe spotkanie. Przyzna-
ła również, że dokument ten był dla 
niej wyjątkowo wzruszający, gdyż 
sama trenowała rzut oszczepem 
pod okiem pana Tadeusza Szerme-
ra. Życzyła także uczniom, by doszli 
w życiu  co czegoś ważnego i by zro-
bili w nim coś wyjątkowego, by to o 
nich ktoś kiedyś zechciał nakręcić 
film. Natomiast Szkolny Doradca Za-
wodowy – Małgorzata Bieżanowska 
- organizatorka spotkania,  dzięku-
jąc także pani Kindze  za przybycie, 
skierowała słowa do młodzieży, ży-
cząc jej, by na swojej ścieżce życio-
wej spotykała ludzi, którzy wyciągną 
do nich rękę, pomogą, wskażą wła-

„Marzenia są po to, by je realizować…”
ściwą drogę i będą dla niej iskierką 
w tunelu, tak jak pan Szermer był dla 
swoich podopiecznych.  Młodzież na 
zakończenie spotkania nagrodziła 
naszego  gościa gromkimi  brawami.  
Po zakończeniu spotkania ucznio-
wie  podchodzili do pani reżyser  z 
indywidualnymi pytaniami nt. filmu  
oraz ścieżki kariery. 

Trzecioklasiści wyszli ze spo-
tkania z refleksją dotyczącą boha-
tera filmu, ale także z motywacją 
do dalszego działania, do realizacji 
swoich pasji, zainteresowań, do po-
dejmowania wyzwań. Wiedzą już, że 
aby osiągnąć w życiu sukces zawo-
dowy, należy przede wszystkim  po-
dejmować wyzwania, czasami ryzy-
ko,  ciężko pracować, być wytrwałym 
i poświęcić się w pełni swojemu ce-
lowi. Pani Kinga Kolwaczyk potrafi-
ła zarazić młodzież  swoją energią, 
optymizmem i pokazać, że marzenia 
są po to, by je realizować, że chcieć 
to móc, a  marzenia się spełniają….

W tym roku szkolnym uczniów 
gimnazjum klas trzecich czeka pod-
jęcie pierwszej najważniejszej decy-
zji w ich życiu, a mianowicie wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej. Decyzja 
ta jest na tyle ważna, że będzie ona 
rzutowała w znacznym stopniu  na 
ich przyszłość, wybór zawodu oraz 
kierunku studiów. 

Spotkanie  było rozpoczęciem 
cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi z 
pasją, które będą realizowane pod-
czas Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery w  Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 
by pomóc uczniom klas III w podję-
ciu  właściwej decyzji dotyczącej dal-
szego kształcenia.

Szkolny Doradca Zawodowy
Gimnazjum nr 2 w Bielawie

Jak co roku uczniowie bielaw-
skiego LO wzięli udział w Dolnoślą-
skim Festiwalu Nauki. Pierwszy wy-
kład poprowadzony przez profesora 
Jana Miodka cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Przybyło tak wie-
lu młodych ludzi, że sala okazała się 
zdecydowanie za mała, żeby pomie-
ścić wszystkich słuchaczy. Popro-
szono nas o przejście do większego 
pomieszczenia. Wykład zatytułowa-
ny „Rodzinna Europa” miał na celu 
uświadomienie nam jak wiele pol-
skich nazw i zwrotów ma powiązania 
językowe ze słownictwem z innych 
krajów. Dowiedzieliśmy się również, 
że większość języków europejskich 
ma wspólne korzenie i pochodzi od 
języka praindoeuropejskiego. Wy-
kład profesora Miodka został nagro-
dzony długimi brawami oraz podzię-
kowaniami. 

Dla nas nie był to jednak ostat-
ni przystanek Dolnośląskiego Festi-
walu Nauki, bo jeszcze tego samego 
dnia mogliśmy posłuchać wykładu 
doktora Karola Kacprzaka z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu „chemia miłości”. Wy-
kład połączony z prezentacją multi-
medialną na tak bliski nam wszyst-
kim temat został przeprowadzony na 
Politechnice Wrocławskiej. Tam rów-
nież z powodu napływu młodych lu-
dzi zabrakło miejsc siedzących. Sie-
dzenie na schodach jednak nikogo 
nie zraziło i wszyscy z zainteresowa-
niem słuchali o etapach miłości i ich 

Uczniowie bielawskiego LO na XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki
powiązaniu z chemią. Wykład został 
wzbogacony dodatkowo ścieżkami 
dźwiękowymi. Warto również dodać, 
że było to pierwsze wystąpienie dok-
tora Kacprzaka na Politechnice Wro-
cławskiej i jak najbardziej udane.

Dzięki corocznym wyjaz-
dom na Dolnośląski Festiwal Na-
uki uczniowie bielawskiego LO w 
niekonwencjonalny sposób mogą 
poszerzyć swoją wiedzę, dlatego 
mamy nadzieję, że tegoroczny wy-
jazd nie będzie ostatnim. 

 Marzena Brzezińska 
   Agata Cendrowicz 

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 i 6 do 
zarządzenia nr 252/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 29.09.2011 r.
      *****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. Wol-
ności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do zarzą-
dzenia nr 257/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 06.10.2011 r. oraz 
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 255/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z 
dnia 06.10.2011 r.

Kolejny raz pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bielawie 
zorganizowali 26 września przy Le-
śnym Dworku ognisko integracyj-
ne dla dzieci - uczestników projek-
tu systemowego „DAĆ SZANSĘ”, 
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego POKL.

Piekliśmy kiełbaski przy 
ogromnym ognisku, nie zabrakło 
licznych rozrywek tj. gier, zabaw, 
konkursów, w których uczestniczyły 
nie tylko dzieci, ale również opieku-
nowie rodzin i pracownicy socjalni.

Założony cel spotkania został 
osiągnięty, a mianowicie wszyscy 

szybko zintegrowali się, nie brako-
wało chęci uczestnictwa we wspól-
nych grach. To spotkanie osób doro-
słych i ich pociech miało również na 
celu umożliwienie osobom uczestni-
czącym w imprezie nawiązanie no-
wych znajomości i wskazania form 
spędzania czasu wolnego. Każde 
z dzieci otrzymało „słodkie upomin-
ki”, nie zabrakło poczęstunku, lecz 
przed wszystkim miłej atmosfe-
ry, radosnych i uśmiechniętych bu-
ziek naszych pupilków i pozostałych 
uczestników.

Do przyszłego roku ...........

Spotkanie integracyjne dzieci w OPS
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Wizyta uczniów SP 4 z Oddziałami integracyjnymi w Muzeum Techniki

24 września odbyła się wycieczka do Sowiogórskiego Muzeum Tech-
niki (na terenie parowozowni) w Dzierżoniowie. Pogoda dopisała, był pięk-
ny słoneczny dzień. Najpierw obejrzeliśmy prezentację pojazdów woj-
skowych, umundurowania i 
wyposażenia zgromadzone 
przez pasjonatów z Dolnego 
Śląska. Później odbyła się 
inscenizacja bitwy z okresu 
II wojny światowej. W Sowio-
górskim Muzeum Techniki 
pani przewodnik opowiada-
ła nam o zgromadzonych 
eksponatach. Wielką przy-
jemność sprawiła nam prze-
jażdżka drezyną oraz innymi 
pojazdami szynowymi. 

 oprac. D. Fydrych

5 października w Galerii Ko-
rytarz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu odbył się wernisaż wystawy 
„Twórcy Pogranicza w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II”. Wystawę zorgani-
zowano w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Na wy-
stawie zaprezentowano 30 prac ma-
larskich, których autorami są: Piotr 
Puterko z Kamiennej Góry, Michał 
Ogiński z Radzionkowa, Jarmi-
la Kralova z czeskiej Pragi, Han-
na Lenarczyk z Mieroszowa, Jerzy 
Mach, Jadwiga Kąkolewska, Je-
rzy Borowski, Lila Konat, Barba-
ra Mucha i Barbara Malinowska z 
Wałbrzycha, Milos Gerstner z Be-
necka, Andrzej Niżewski, Lucyna 
Wierzbicka, Natalia Południak i 
Zdzisław Szpak (Boguszów Gorce),  
Aleksandra Jeyner  i Edyta Mazu-
rek ze Szczawna Zdroju, Vera Hor-
stova z Vrchowiny, Piotr Grabiec 
z Dusznik Zdroju, Krystyna Willert 
z Gliwic, Grzegorz Haiski z Rudy 
Śląskiej, Eva Sinkmanova z Novej 
Paki, Edward Kostka z Wrocławia, 
Kazimierz Skrzypek ze Świdnicy, 
Robert Baroo i Krystyna Leśniew-
ska-Pasionek z Lądka Zdroju, Jan 
Kousal i Jiri Kollert z Polic n/Metui 
oraz Ewa Glura z Bielawy.

Prace przedstawiają papieża 
Jana Pawła II w różnych momentach 

życia, a także Chrystusa, kościoły i 
chleb.

Obok prac znalazły się wiersze 
poświęcone naszemu papieżowi, 
autorstwa Krystyny Leśniewskiej-
-Pasionek z Lądka Zdroju oraz Elż-
biety Gargały i Barbary Malinow-
skiej z Wałbrzycha.

Wernisaż uświetnił krótkim 
koncertem zespół „Czerwona Ja-
rzębina”, działający w bielawskim 
MOKiS-ie pod kierunkiem Anny Ra-
taj, który m.in. zaśpiewał pieśń rów-
nież poświęconą naszemu papie-
żowi, wprowadzając przybyłych w 
klimat wystawy.

W wernisażu uczestniczyli m. 
in.: Julian Golak – przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Polsko-
-Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, Henryk Hnatiuk – który wysta-
wę zorganizował, Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, Mariusz Pach – wice-
burmistrz Bielawy oraz Kazimierz 
Rachowiecki – Starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie.

Współorganizatorzy wystawy 
to Towarzystwo Przyjaciół Bielawy z 
prezesem Ewą Glurą i Miejski Ośro-
dek Kultury i Sztuki z dyrektorem Ja-
nem Gładyszem.

 Barbara Lesiewicz

...Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. 
/.../ Kultura jest tym, przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem: bar-
dziej „jest”. /.../ Ażeby tworzyć kulturę, trzeba człowieka afirmować dla nie-
go samego. /.../ Trzeba tego człowieka po prostu miłować.

           Jan Paweł II – UNESCO 1980 r.
  

„Twórcy Pogranicza w hołdzie Janowi Pawłowi II”

Już tradycyjnie od wielu lat, 
uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej 
szkoły 17 września bawili się na jesien-
nym pikniku, który odbył się pod ha-
słem „ Jesienny Piknik na Sportowo”.

Organizatorami imprezy była 
Rada Szkoły, nauczyciele, wycho-
wawcy, rodzice, osoby oraz insty-
tucje współpracujące ze szkołą, 
sponsorzy. Spośród nauczycieli za 
organizację pikniku odpowiedzialni 
byli p. Halina Kowalska, p. Elżbieta 
Zych p. Urszula Januszewska, p. Ar-
kadiusz Piasecki, p. Alina Kwaśna. 
Imprezę prowadziła p. Sylwia Czy-
żewska. Gośćmi  byli radni  i bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel. 

Na pikniku było „coś dla cia-
ła i dla ducha”. Na przygotowanych 
wcześniej stoiskach można było ku-
pić wspaniałe potrawy: sałatki wa-
rzywne, kiełbaski, naleśniki, ciasta, 
gotowaną kukurydzę, kawę, herba-
tę. Po takiej uczcie odbyły się wy-
stępy artystyczne naszych uczniów 
. Wykonywali oni z wielką pasją pio-
senki, wiersze i tańce. Szczegól-
ny aplauz wzbudził  taniec „Jezioro 
łabędzie” w wykonaniu klas młod-
szych. Dużą popularnością cieszy-
ła się loteria fantowa, gdzie można 
było wygrać wiele atrakcyjnych na-

Jesienny piknik w SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

gród: zabawki, słodycze, książki, 
gry, artykuły papiernicze.

Następnie rozpoczęły się zawo-
dy sportowe. Drużyny składające się z 
uczniów, rodziców i wychowawców zma-
gały się w różnych konkurencjach : bieg 
z jajkiem, skoki na skakance, czy napeł-
nianie pojemników z wodą. Sportowej 
rywalizacji nie brakowało, ale głównie 
chodziło o dobrą zabawę!. Atrakcją  im-
prezy była nadmuchiwana zjeżdżalnia, 
która przyciągnęła wielu chętnych.

Wszyscy uczestnicy imprezy 
mieli jedno wrażenie, że w naszej 

szkole można się nie tylko uczyć i 
rozwijać pasje, ale też dobrze bawić. 
Bardzo dobra współpraca między 
Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców, 
nauczycielami, rodzicami, sponsora-
mi, przynosi wspaniałe efekty i  inte-
gruje społeczność szkolną. 

Dochód z pikniku  zastanie 
przeznaczony na doposażenie sali 
gimnastycznej. Jedno jest pewne, za 
rok w pięknym klimacie jesieni, zno-
wu się spotkamy na naszym pikniku!

 Artykuł przygotowała: 
 Barbara Boczula

Podczas tegorocznych waka-
cji  uczniowie klas sportowych  -  V 
i VI ze Szkoły Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie, przebywali na obozie w Nowej 
Wsi Przywidzkiej. Przebywanie w 
tak pięknym rejonie sprzyjało wypo-
czynkowi i podnoszeniu sprawności 

SPORTOWE WAKACJE NA KASZUBACH
fizycznej uczniów. Było też dosko-
nałą okazją do poznania pięknego 
środowiska przyrodniczego, zapo-
znania się z kulturą i życiem miesz-
kańców Kaszub.

Codziennie pod fachową opie-
ką trenerów młodzież doskonaliła 
swoje umiejętności  gry w  piłkę noż-

ną i koszową. Treningi urozmaicone 
były zajęciami sportowo - rekreacyj-
nymi. Odbywały się one na terenie  
gospodarstwa agroturystycznego, w 
którym byliśmy zakwaterowani. Wie-
le emocji wzbudzały takie konkuren-
cje jak: chodzenie na szczudłach, 
wyścigi w butach kaszubskich, rzut 
podkową kaszubską na punkty, 
strzelanie z wiatrówki do metalo-
wych kaczek, wspinanie na ściankę, 
zawody łucznicze, turniej bocce, zor-
bing, turniej tenisa stołowego, rowe-
rowy tor przeszkód, pokonywanie w 
masce gazowej toru przeszkód „ko-
mandos”,  gra w minigolfa, pokony-
wanie przeszkód w parku linowym.

Oprócz zajęć sportowych zwie-
dzaliśmy również najbliższą okolicę. 
Byliśmy  w fokarium na Helu, podzi-
wialiśmy piękne nadbałtyckie mia-
sta: Gdańsk, Gdynię i Sopot. Wizy-
ta na Westerplatte dla wielu z nas 
była wspaniałą  lekcją historii. Mo-
żemy się również pochwalić tym, iż 
byliśmy na meczu Lechii Gdańsk z 
ŁKS Łódź, który odbył się na nowo 
otwartym stadionie PGE „ARENA” 
w Gdańsku. Niesamowite wraże-
nia sportowe na długo pozostaną           
w naszej pamięci. Cieszymy się, że 
w tak atrakcyjny sposób mogliśmy 
spędzić tegoroczne wakacje. 

Teresa Stasiak 

28 września w środę, tuż 
przed południem, dotarła do bi-
blioteki informacja od koleżanek z 
Dzierżoniowa o śmierci Agnieszki. 
Pierwsza reakcja to szok, niedowie-
rzanie, rozpacz. Wiedzieliśmy, że 
Agnieszka jest chora, ale nigdy nie 
dopuszczaliśmy myśli o ostatecz-
nym rozstaniu. Kiedy informacja o 
zgonie koleżanki została potwier-
dzona, w pracy toczył się normal-
ny dzień - przychodzili czytelnicy, 
dzieci, interesanci - ale nasze myśli 
zajęła Agnieszka. Trudno pogodzić 
się ze śmiercią bliskiej osoby, któ-
ra miała dopiero 36 lat i całe życie 
przed sobą. Agnieszkę pożegnali-
śmy w piątek, 30 września. Było po-
żegnanie oficjalne: kościół, msza, 
cmentarz. Potem było pożegnanie 
Agnieszki w bibliotece, tuż po cere-
monii pogrzebowej, zorganizowane 
z potrzeby powspominania koleżan-
ki w miejscu, które bardzo kocha-
ła, wśród książek. Kochała książki. 
Pochłaniała książki. Nawet w cho-
robie, zwłaszcza na początku, kie-
dy jeszcze była silna i odwiedzała 
nas w bibliotece. Zawsze wychodzi-

ła z książką. Ostatni raz była u nas 
pod  koniec lipca. Mimo, że już bar-
dzo słaba ale zawsze uśmiechnięta, 
życzliwa i dobra do końca. Nie na-
rzekała, nie żaliła się. Mówiła, że jak 
skończy brać „dopalacze” (tak na-
zywała chemioterapię), odpocznie 
troszkę i wróci do nas. Miała wspa-
niałe poczucie humoru. Na mamę, 
która bardzo pilnowała Agnieszkę w 
chorobie, mówiła: mój Strażnik Tek-
sasu. Jedni zapamiętali koleżankę 
jako osobę stonowaną, spokojną i 
wyciszoną. Dla nich była Agnieszką.  
Aga, Agusia – tak była nazywana 
przez osoby bliżej z nią związane. 
Ale dla wszystkich miała ogromną 
życzliwość, przyjaźń i koleżeńskość. 
Ceniona w pracy była również przez 
czytelników, dla których miała  „złotą 
cierpliwość”. Zawsze gotowa na roz-
mowę z każdym. Miała w sobie ja-
kiś dar, który powodował, że zupeł-
nie obcy człowiek zwierzał się jej ze 
swoich problemów. Nawet żartowa-
ła na ten temat z koleżanką, że ona 
(Agnieszka) przyjmuje czytelników 
jak w konfesjonale: puk, puk i pro-
szę następny do zwierzeń.

Miejska Biblioteka Publiczna

Pamięć o Agnieszce
(Agnieszka Smuśkiewicz 18 I 1975 – 28 IX 2011, bibliotekarka)

Pięknie powiedziała jedna 
z koleżanek, że śmierć Agnieszki 
szczególnie nas zjednoczyła, bo w 
tym dniu czuliśmy potrzebę bycia 
razem ze sobą i byliśmy. Ludzie nie 
umierają, żyją tak długo, jak trwa o 
nich pamięć. Agnieszka będzie żyła 
wśród nas.

Agnieszka Smuśkiewicz pra-
cowała w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bielawie od 1998 roku do 
28 września 2011 roku.

  Urszula Ubych

Wyjdź z cienia....
Piszesz wiersze, śpiewasz, grasz na instrumencie, lubisz słuchać poezji? Zapraszamy do udziału w VI Nocy 

Poetów, która odbędzie się w piątek 4 listopada o godz. 18.00 w klubie POZYTYWKA przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bielawie.  Jeśli chcesz wziąć udział, zgłoś się do 24 października u organizatora  imprezy: Barbara 
Pachura, tel. (74) 645 09 62.   Zapraszamy!

Bielawa pozyskała 764.726 
zł z Unii Europejskiej na realizację 
projektu o nazwie „Budowa stre-
fy rekreacyjno-wypoczynkowej dla 
dzieci i młodzieży w Bielawie przy 
ulicach Tkackiej, Wolności i Wojska 
Polskiego”. Inwestycja jest częścią 
Lokalnego Planu Rewitalizacji Gmi-
ny Bielawa na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu rozbudowano popularny wśród deskorolkowców 
bielawski skatepark. Nowa część zwana Skateplazą, dwukrotnie powięk-
szyła skatepark przy ulicy Wojska Polskiego. Skateplaza jest jednak miej-
scem nie tylko dla wyczynowych skaterów, lecz także dla osób, które dopie-
ro zaczynają przygodę z tym sportem.

Równie ważną częścią projektu była budowa placów zabaw przy uli-
cach Wolności, Tkackiej i Wojska Polskiego. Dzięki unijnej dotacji powsta-
ły nowoczesne i bezpieczne strefy rekreacji dla najmłodszych. Obiekty są 
ogólnodostępne i mogą z nich korzystać wszystkie bielawskie maluchy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.099.136,59 zł

Strefy rekreacji
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Uczniowie klasy pierwszej 
ZSZ CRRiMP na pewno długo nie 
zapomną tego spotkania – z pa-
nią Kingą Kowalczyk i … z pa-
nem Tadeuszem Szermerem. Lu-
dzie młodzi, żyjący teraźniejszością, 
szukający sposobu na życie, bory-
kający się z codziennością, nie za-
wsze chcą spoglądać w przeszłość, 
nawet tę stosunkowo niedawną. Kin-
ga Kowalczyk, absolwentka studiów 
reżyserskich w USA, początkujący 
reżyser, udowodniła, że dla osoby 
młodej badanie i odkrywanie prze-
szłości może być fascynacją, pasją. 

Jednak tylko człowiek tak 
wrażliwy, dostrzegający piękno w 
otaczającej przyrodzie, zachwycają-
cy się wschodem i zachodem słońca, 
może stworzyć tak wzruszający ob-
raz filmowy o drugim człowieku. Taką 
jest pani Kinga, bo dokonała rzeczy 
niezwykłej – bohaterem swojego fil-
mu uczyniła człowieka, który wca-
le nie jest ,,bohaterem”. To, co robił 
przez całe swoje życie, pozbawione 
jest patosu, chęci zaistnienia, ma-
rzeń o sławie. Pan Tadeusz Szermer 

,,Im dalej wstecz spoglądamy, tym bardziej widzimy przyszłość” (W. Churchill)

To była niezapomniana lekcja …
to człowiek skromny, któremu całe 
pokolenia zawdzięczają przygodę  
z harcerstwem, sukcesy sportowe, 
a przede wszystkim cenili jego bez-
kompromisowość, prawdziwość, za-
angażowanie. 

Młodzież z niesamowitym za-
interesowaniem słuchała zwierzeń 
pani Kingi o poszukiwaniu własnej 
drogi życiowej, o fascynacji foto-
grafią, o wzruszającym spotkaniu z 
panem Tadeuszem, o pracy nad fil-
mem. Zrozumieli, że zadowolenie 
i poczucie spełnienia można osią-
gnąć tylko wtedy, gdy  swemu ży-
ciu nadamy sens, odkryjemy pasję, 
nakreślimy cel, do którego będziemy 
konsekwentnie dążyć. Pojawiła się 
również refleksja – obraz Kingi Ko-
walczyk to smutny film o przemijaniu 
i o … zapominaniu. Dzięki pani Kin-
dze poznaliśmy Wspaniałego Czło-
wieka, który może liczyć na naszą 
pamięć.  

„Poszukując własnej drogi, nie 
zadeptujmy cudzych trawników” (A. 
Różanek)

     Jadwiga Łakomska

Eona. Ostatni lord Smocze Oko
Imperium Niebiańskich Smo-

ków - od prawieków chronione przy-
mierzem z dwunastoma duchowy-
mi bestiami 
- chwieje się 
w posadach, 
gdy krwawy 
zamach sta-
nu wynosi na 
tron fałszywe-
go cesarza 
Sethona. Po 
śmierci dzie-
sięciu lordów 
Smocze Oko 
tylko Eona, 
pierwsza od 
pięciuset lat 
kobieta w statusie lorda Smocze 
Oko, może ocalić kraj przed zagładą 
dzięki więzi z Lustrzanym Smokiem. 
Jednakże moc płynąca ze zjedno-
czenia z niebiańskim zwierzęciem 
nieoczekiwanie stanowi śmiertelne 
zagrożenie, gdy do głosu dochodzi 
siła ludzkiej natury: żądza władzy, 
zdrada, miłość i pożądanie...

„Eona” stanowi znakomite do-
pełnienie pierwszego tomu „Eon. Po-
wrót Lustrzanego Smoka” autorstwa 
Alison Goodman i zarazem prawdzi-
wy popis kunsztu pisarskiego autor-
ki, która eksponując w fabule to, co 
dotąd było tajemnicą, jednocześnie 
przesuwa w sferę zagadek sprawy 
pozornie dla czytelnika oczywiste...

Nie odchodź, Julio
To historia o miłości wartej naj-

wyższego poświęcenia, o niezasłu-
żonym cierpieniu i młodym życiu, któ-
re trzeba ratować za wszelką cenę...

Julia to urocza, inteligentna, 
ambitna nastolatka z pasją do nauki 
i o nietypowych zainteresowaniach, 

żyjąca jednak 
w cieniu pięk-
nej siostry i 
grona jej zna-
jomych - lokal-
nej śmietanki 
towarzyskiej. 
W jej życiu 
nieomal jedno-
cześnie poja-
wia się miłość 
i nieuleczalna 
choroba.

M i m o 
uciążliwości terapii, dziewczyna roz-
kwita, zdobywając serce Wiktora. Czy 
wzajemne uczucie zwalczy ból, strach 
i zwątpienie? Czy wystarczy do poko-
nania choroby? Czy każdy z nas może 
pomóc losowi w dopisaniu happy endu? 

Ewa Barańska jest autorką 
powieści, opowiadań, a także słu-
chowisk radiowych. W książkach 
podejmuje tematy aktualne i kontro-
wersyjne dotyczące młodych ludzi. 
Polecamy inne tytuły, które wyszły 

Jaskółki z bibliotecznej półki
z pod pióra pisarki: „Kamila” „Karla 
M.”, „Z kim płaczą gwiazdy”, „Lukre-
cja Borgia to ja”.

 Smerfy. Gdzie się podziały 
Smerfy?

Całe niebieskie, „wzrostu 
trzech jabłek”, ubrane w białe frygij-
skie czapeczki oraz białe spodenki 
połączone z butami, z wycięciem na 
ogonek. Któż ich nie zna! 

Żyją sobie w uroczej wiosce. No 
właśnie... Aż do pewnego dnia, kiedy 
to ścigane przez 
czarownika Gar-
gamela trafiają do 
współczesnego 
Nowego Jorku, 
z którego muszą 
wrócić do swojej 
magicznej wioski 
zanim wytropi je 
zły czarodziej. 
W tej książce znaj-
dziecie całą filmo-
wą opowieść oraz 
kadry z filmu kino-
wego pt. „Smerfy”. Niezwykła książka dla 
wszystkich, małych i dużych, wielbicieli 
Smerfów spisana przez Stacii Deutsch i 
Rhody Cohon.

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

24 września w sali konferen-
cyjnej na stadionie miejskim w Dzier-
żoniowie odbył się Zjazd Hufca Zie-
mi Dzierżoniowskiej ZHP. Obecny 
na Zjeździe Komendant Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP harcmistrz Ma-
rian Łata pozytywnie ocenił pracę 
Hufca w mijającej kadencji. Wszy-
scy członkowie ustępujących władz 
otrzymali absolutorium. Zjazd wybrał 
nowe władze Hufca oraz przyjął pro-
gram rozwoju pod nazwą „W drodze 
do Siedemdziesięciolecia”. 

Komendantką Hufca zosta-
ła wybrana harcmistrzyni Krystyna 
Waś z Bielawy. W skład jej Komen-
dy weszli: przewodniczka Dominika 
Szafrańska (zastępczyni d/s progra-
mowych), podharcmistrzyni Anna 

Sylwestrzak (zastępczyni d/s orga-
nizacyjnych), druh Jarosław Rudnic-
ki (skarbnik), podharcmistrz Krzysz-
tof Bednarz i podharcmistrz Mariusz 
Noski (członkowie Komendy).

Zjazd dokonał także wybo-
ru Komisji Rewizyjnej Hufca i Sądu 
Harcerskiego. Na czele KRH stanęła 
przewodniczka Justyna Pietrusiak. 
Jej zastępcą został podharcmistrz 
Sławomir Dudziński, a sekretarzem 
podharcmistrz Tomasz Patrzykąt. 
Członkiniami Komisji zostały pod-
harcmistrzynie Magdalena Odjas-
-Laskowicz i Magdalenia Kisiel. 
Przewodniczącym Sądu Harcerskie-
go Hufca został harcmistrz Krzysztof 
Wojtas. W skład tej nowej w Hufcu 
władzy weszli także harcmistrzy-

Z obrad Rady Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Dzierżoniowskiej
ni Małgorzata Bieżanowska i harc-
mistrz Czesław Wiśniewski.

Zjazd Hufca zajął stanowiska 
w sprawie projektów Strategii i Sta-
tutu ZHP przed grudniowym Nad-
zwyczajnym Zjazdem Związku. 

*****
Bezpośrednio przed Zjazdem 

odbyło się posiedzenie Rady Przyja-
ciół Harcerstwa Ziemi Dzierżoniow-
skiej. Rada zapoznała się z dorob-
kiem Hufca w latach 2007-2011. W 
głosach Starosty Dzierżoniowskie-
go Janusza Guzdka, Senatora RP 
Stanisława Jurcewicza i Burmistrza 
Dzierżoniowa Marka Pioruna zebra-
ni usłyszeli pochwały pod adresem 
harcerzy i ich działań. Rada podję-
ła uchwałę o ustanowieniu „Odzna-
ki Siedemdziesięciolecia Harcerstwa 
na Ziemi Dzierżoniowskiej” oraz 
wspólnie ze Zjazdem Hufca skiero-
wała List do pana Mieczysława Je-
donia, byłego Przewodniczącego 
Rady z życzeniami powrotu do zdro-
wia i harcerskiego kręgu.

Po zakończeniu obrad Zjaz-
du uczestnicy odwiedzili na Dzier-
żoniowskich Prezentacjach stoiska 
Sztabu WOŚP i Dzierżoniowskiego 
Centrum Wolontariatu przy Hufcu 
Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP życząc 
zaangażowanym w ich przygotowa-
nie zdobycia w tym roku Smoka Pu-
bliczności.

www.dzierzoniow.zhp.pl
zdjęcia: Dominik Ławski

Bielawscy zapaśnicy startowali w Myślenicach
Dnia 24 września w Myślenicach koło Zakopanego odbyły się MI-

STRZOSTWA MAKROREGIONALNE MŁODZIKÓW w STYLU KLASYCZ-
NYM. Klub ZKS BIELAWIANKA reprezentowali: Paluszek Arkadiusz, Sie-
radzki Patryk, Magdziarz Adrian, Majkut Grzegorz, Drążewski Piotr, 
Romanowicz Daniel, Habas Sebastian, Suchecki Wojciech.

Bielawscy zawodnicy zajęli następujące miejsca medalowe i punk-
towane: Patryk Sieradzki  - I miejsce waga 35 kg, Habas Sebastian - III 
miejsce waga 66 kg, Majkut Grzegorz - IV miejsce waga 42 kg, Suchecki 
Wojciech - VIII miejsce waga 66 kg.

Trenerzy i opiekunowie: Władysław Stolarczyk, Artur Czypionka, 
Jacek Zamirski, Roman Olbryś.

      Opracował:
      Grzegorz Majkut 

24 września bielawski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizował Pie-
szy Rajd Rodzinny na trasie OWW 
Sudety – Przełęcz Jugowska. Punk-
tualnie o godz. 10.00 grupa licząca 
23 osoby, pod przewodnictwem Ta-
deusza Goneta, wyruszyła spod bra-
my wjazdowej zbiornika piękną trasą 
turystyczną Gór Sowich – przez cze-
reśnie, Jodłę, Zimną Wodę na Prze-
łęcz Jugowską. Tempo marszu nie 
było zawrotne, ponieważ dostoso-
wane było do najsłabszego uczest-
nika (średnia wieku powyżej 50 lat) 
i w związku z tym należałoby zasta-
nowić się nad zmianą nazwy rajdu 
na Rajd Seniora.

Po 2,5 godzinnym marszu gru-
pa zameldowała się przy schroni-
sku „Zygmuntówka”, gdzie odbyło 
się ognisko z pieczeniem kiełbasek 
zasponsorowanych przez organiza-
tora, była też herbatka i smaczne 
ciasto upieczone przez gospodynię 
schroniska. Tak biesiadowano 1,5 
godziny. Jak turyści mawiają: „dobry 
turysta ta samą drogą nie wraca”, 
więc trasa powrotu do domu wiodła 
przez apteczkę, Trzy Buki, strzelnicę 
i zakończyła się na parkingu zbior-
nika.

Tym razem organizatorzy sta-

nęli na wysokości zadania i zamó-
wili piękną, słoneczną i ciepłą pogo-
dę. Ta pogodna atmosfera panowała 
przez cały czas wśród uczestników 
rajdu, którzy na zakończenie otrzy-
mali certyfikaty uczestnictwa w im-
prezie.

Można ubolewać i zastana-
wiać się, dlaczego wśród młodzieży 

Pieszo na Przełęcz Jugowską nie ma zainteresowania taką impre-
zą. Być może szwankuje informacja 
i należałoby bardziej ją rozpropago-
wać w bielawskich szkołach. Miej-
my nadzieję, że frekwencja z roku 
na rok będzie wzrastać, biorąc pod 
uwagę dotychczasową statystykę: w 
I rajdzie uczestniczyło 9 osób, w II 
rajdzie 23 osoby i jeżeli będzie to im-
preza cykliczna, uczestników z pew-
nością będzie przybywać. 

  Tadeusz Gonet

Zdążyć przed jesienią...
W piątek 23 września o godz. 18.00 w klubie Pozytywka przy Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbył się wieczór autorski członków 
i sympatyków klubu. W jesienny wieczór swoje wiersze prezentowały oso-
by z Bielawy, Dzierżoniowa, Ostroszowic, Niemczy i Świdnicy. Wystąpi-
li: Urszula Kowalewska, Anna Karasińska, Kinga Kowalczyk, Tamara 
Hebes, Krzysztof Sobczak, Piotr Woźniak i Miłosz Wrzesiński. Zgro-
madzona publiczność mogła w skupieniu wysłuchać najnowszych wierszy 
pozytywkowych poetów, które skłaniały do refleksji. 

Wiersze były przeplatane nastrojowymi utworami w wykonaniu Bar-
bary Pachury, która oprócz swoich własnych utworów zaśpiewała wiersze 
Anety Oczkowskiej i Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. 

Podczas spotkania panował niesamowity nastrój, dopiero na koniec 
wieczoru Tamara  Hebes rozbawiła publiczność do łez, czytając nową wer-
sję „Pana Tadeusza” - tylko dla widzów pełnoletnich. Czas spędzony w Po-
zytywce upłynął w przemiłej atmosferze refleksji, zadumy i dobrego żartu.
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21 – 23.10
DRZEWO ŻYCIA godz. 20.00 

prod. USA
Historia amerykańskiej rodzi-

ny osadzona w latach 50. minione-
go wieku. Śledzimy ja oczami naj-
starszego syna - dziś dorosłego 
mężczyzny, który wspomina swoje 
relacje z matką, ojcem i braćmi. Wy-
darzenia z życia chłopca wpisane 
są w szerszą perspektywę. Jeste-
śmy świadkami narodzin jednost-
kowego życia i początków Wszech-
świata.

28 -30.10
POŻYCZONY NARZECZONY 

godz.19.00 prod. USA
Rachel (Ginnifer Goodwin) 

pracuje w wielkiej firmie prawni-
czej, gdzie odnosi spektakularne 
sukcesy zawodowe. Ma wszyst-
ko, czego pragną kobiety. Prawie 
wszystko, bo wciąż nie znalazła 
swojej drugiej połowy. Jej samo-
poczucia nie poprawia także zbli-
żający się ślub najlepszej przyja-
ciółki Darcy (Kate Hudson) oraz 
przygotowania związane z uro-
czystością. Sprawy mocno się 
skomplikują, gdy po hucznych ob-
chodach 30-tych urodzin Rachel 
obudzi się rano w łóżku z Dexem 
(Colin Egglesfield). Nie dość, że 
mężczyzna jest obiektem jej cichej 
fascynacji, to niedługo ma stanąć 
na ślubnym kobiercu z jej najlep-
szą przyjaciółką.

W listopadzie: 1920 BITWA 
WARSZAWSKA 

   kom lg

Mokis informuje i zaprasza  
18 października (wtorek)
godz. 16.00 „Śpiewające brzdące” – koncert laureatów konkursu wokal-

nego organizowanego przez Spółdzielcze Centrum kultury – Teatr kino MOKiS 
20 października (czwartek)
godz. 16.00 – Dzień Seniora – impreza organizowana przez PZER 

Oddz. w Bielawie – Teatr-kino MOKiS  
21 października (piątek) 
godz. 13.00 - CYBERPRZESTRZEŃ – zagrożenia i szanse w edu-

kacji - sympozjum naukowe m.in. wykłady: A.M. Wesołowskiej, Magdaleny 
Zych. – Teatr Kino MOKiS

22 października
godz. 16.00 – Gala jubileuszowa z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego 

z udziałem Burmistrza miasta  Teatr-kino MOKiS  
23 października (niedziela)
godz. 17.00 –  SCHIZOFRENIK - Spektakl premierowy teatru od „Od 

Dzisiaj”- Teatr Kino MOKiS  
26 października (środa) 
godz. 17.00 – wernisaż wystawy: STARE  POCZTÓWKI  BIELAWY (XIX 

–XX WIEK) –  ze zbiorów Tadeusza ŁAZOWSKIEGO – Galeria KORYTARZ 
Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00 instr. E. Zachowska – sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 instr.M. Cios - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00  instr. R. Smoliński - scena
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 instr. A. Zychowicz - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00  instr. E. Zachow-

ska – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina – instr. A. Rataj – sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 – instr. E. Zachowska – sala prób
Orkiestra Dęta „SART” – czwartki 16.00 – 20.00 – instr. A.Moskal – 

sala Piastowska 18 IIp.
Ponadto informujemy: 
27 września 2011 rozpoczęły się zajęcia kursu fotografii FOTOBUS (Mo-

bilne Kształcenie Fotograficzne) prowadzone przez  Wrocławskie Szkoły Foto-
graficzne.  Są jeszcze wolne miejsca, informacje i szczegóły: www.foto-bus.com

Harmonogram zajęć: 4, 11, 18, 25 października, 8, 15, 22, 29 listopada, 6, 
13, 20 grudnia, 3, 10 stycznia. Razem 14 spotkań, 56 godzin lekcyjnych. Jedno 
spotkanie trwa 4 godz. lekcyjne. Początek zajęć zawsze we wtorki o g.17.00. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Biela-
wy na premierę sztuki teatralnej 
„ Schizofrenik” Teatru Od Dzisiaj. 
Premiera odbędzie się 23 paź-
dziernika o godzinie 17.00 na de-
skach teatru w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki w Bielawie. Wstęp 
bezpłatny. 

„Schizofrenik” to sztuka te-
atralna przeznaczona dla widzów 
o mocnych nerwach, jak i rów-
nież z minimalną wiedzą na temat 
tej choroby. Perypetie dziewczy-
ny chorej na schizofrenię przed-
stawione w monodramatycznym 
spektaklu powiązanym z nieliczny-
mi dialogami. Główna bohaterka 
sztuki zmaga się z własną choro-
bą, która doprowadziła ją do po-
bytu zakładzie psychiatrycznym, 
gdzie poddawana jest nieudol-
nym badaniom. Walka z własnymi 
myślami, życie w dwóch różnych 
światach oraz chęć pokazania 
personelowi szpitalnemu, że się 
mylą prowadząc ją do najgorsze-
go rozwiązania wśród możliwych - 
do samobójstwa.

Spektakl przeznaczony dla 
osób powyżej 15 roku życia z racji 
na trudne słownictwo oraz pojęcia 
medyczne i spektakularne zakoń-
czenie spektaklu. Serdecznie zapra-
szamy! 

Teatr OD DZISIAJ 
zaprasza na 

premierę

24 września w Luboniu pod 
Poznaniem odbył się Puchar Polski 
NO-GI (brazylijskie jiu jitsu bez ki-
mon). W zawodach tych wystartowa-
ło 4 zawodników z lokalnych klubów 
Bielawianka Bielawa oraz JUNIOR 
Dzierżoniów. Drużynę z Bielawy re-
prezentowali Krzysztof Szczerkow-
ski i Norbert Warchoł, a zespół z 
Dzierżoniowa Michał Kiełtyka i Ma-
teusz Markowski.

Brązowe medale wywalczy-
li: Mateusz Markowski  - juniorzy 
-75,99kg, Michał Kiełtyka - junio-
rzy +86,49kg oraz walczący trener 
Norbert Warchoł - purpurowe pasy 
-67,49kg. Punktowane miejsce zdo-

Trzy razy podium dla Grapplerów! 
był Krzysztof Szczerkowski, który 
przegrał w drugim pojedynku z póź-
niejszym zwycięzcą swojej kategorii 
wagowej.

- Był to bardzo udany występ 
moich zawodników. Po raz kolejny nie 
zawiedli mnie i nie wrócili do domu z 
pustymi rękoma. Zauważyć można 
było w ich walkach coraz to większy 
spokój. Na wielką pochwałę zasłużył 
Krzysztof,  który otrzymał po zawo-
dach z moich rąk nominacje na niebie-
ski pas BJJ. Teraz wspólnie z zawod-
nikami rozpoczynamy przygotowania 
do Mistrzostw Polski w BJJ, które od-
będą się w Warszawie 26-27 listopa-
da – powiedział Norbert Warchoł

Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Bielawie oferuje zorganizowane przyjęcia 
urodzinowe na pływalni Aquarius dla dzieci w wieku 4 - 10 lat. 

W trakcie imprezy zapewniamy
zabawę w małym basenie – 1godz., 
przyjęcie urodzinowe w kawiarni po zabawie na basenie - 1godz. 

Liczba dzieci: do 15 osób
Zapewniamy atrakcje dostosowane do wieku i umiejętności pływac-

kich uczestników. Urodziny prowadzone są w grupach 15 osobowych pod 
opieką doświadczonych instruktorów pływania i animatorów, gwarantują-
cych satysfakcję oraz bezpieczeństwo podczas zabawy.

Pakiet podstawowy - cena 390 zł:
opieka i świetna zabawa przez 2 godziny, 
wystrój,
tron dla jubilata, 
fantazyjne malowanie twarzy każdego dziecka po wyjściu z basenu, 
poczęstunek dla dzieci: napoje, deser owocowy, 
kawa i herbata dla rodziców gości (osobne miejsce).

Za dodatkową opłatą do wyboru: 
balonowe dekoracje w bufecie i na hali basenów
dodatkowe menu.
profesjonalny film na płycie CD
album ze zdjęciami dla jubilata oraz 5 zdjęć dla każdego gościa 
kula do chodzenia po wodzie
stroje na przebranie dla każdego dziecka wg wybranego scenariusza,
zaproszenia dla gości 
dodatkowe dzieci ( max do 10 osób)

Kontakt:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie,
Ul. Grota Roweckiego 8 58-260 Bielawa
tel. 74 8339 510, fax. 74 8339 512, 
dział promocji d.poter@osir.bielawa.pl
www.osir.bielawa.pl 608 601 063

Zapaśnicy startowali w Dąbrowie Górniczej
Dnia 29 września w Dąbrowie Górniczej odbył się Makroregionalny 

Turniej Zapaśniczy w Stylu Wolnym. W zawodach brali udział zawodnicy 
ZKS Bielawianka Bielawa w składzie: Patryk Sieradzki, Grzegorz Majkut, 
Sebastian Habas.

Zajęte miejsca: Patryk Sieradzki - II miejsce wag 35kg, Grzegorz Maj-
kut -   VII miejsce wag 42kg, Sebastian Habas - VIII miejsce wag 66kg. 

Trenerzy i Opiekunowie: Artur Czypionka i Roman Olbryś.
      Opracował:
      Grzegorz Majkut

30 września dla męskiej czę-
ści reprezentacji Środowiskowego 
Hufca Pracy w Dzierżoniowie upłynął 
bardzo aktywnie. W tym dniu Adrian 
Kumorek, Paweł Kuniawski, Mariusz 
Nowak i Mateusz Milka - uczestnicy 
hufca, którzy są uczniami Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w 
Bielawie wraz z wychowawcą p. Do-
rotą Sikorską  zdobyli Ślężę w ramach 
XVIII Rajdu Turystycznego OHP „So-
bótka 2011”, w którym bierze udział 
młodzież  z całego Dolnego Śląska.  
Impreza współfinansowana jest praz 
Dolnośląską Wojewódzką Komen-
dę OHP, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Wędrówka rozpoczęła się od 
Przełęczy Tąpała, przez Skalne Cap-
ki, Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie 
Skały, aż do samej Ślęży, skąd podzi-
wialiśmy piękne widoki rozciągające 
się nad doliną, aż po sam horyzont. 
Wszystkie ekipy wysłuchały  strażników 
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w 
Sobótce, którzy podzielili się informa-
cjami i ciekawostkami na temat Parku, 
Sobótki i okolic oraz  historii masywu.

Młodzież wzięła później udział w 
konkursie wiedzy o regionie „Ślężań-

ski Park Krajobrazowy”. Nasi uczest-
nicy przygotowywali się bardzo pilnie 
od początku września - skutecznie, bo 
zdobyli II miejsce i wspaniałe nagrody 
- pledy, torby turystyczne, gry sporto-
we, polary- czyli wszystko co może się 
przydać podczas leśnego pikniku. 

Zmierzając na stadion OSiR-u  
w Sobótce, uzbrojeni w rękawiczki i 
worki na śmieci sprzątnęliśmy szlak z 
wszelkich nieczystości w ramach ak-
cji ekologicznej  „EKO- Ślęża”. W dal-
szej części imprezy chłopcy aktywnie 
zmagali się w sportowo - rekreacyj-
nych konkurencjach: rzucie piłką le-
karską, rzut lotką do tarczy DART, 
przeciąganiu liny oraz strzelaniu z 
broni pneumatycznej, w którym Pa-
weł Kuniawski wystrzelał V miejsce.

Zmęczeni, ale zadowoleni 
przystąpiliśmy do ostatniego konkur-
su  „Strój wędrowca na wesoło”, któ-
rym młodzież  w zabawny i niebanal-
ny sposób prezentowała przebrania 
z różnych epok i regionów.

Chłopcy spędzili swoje świę-
to w niecodzienny sposób, ale teraz 
wiedzą, że turystyka piesza może 
być atrakcyjną formą spędzania cza-
su wolnego, zwłaszcza że mogą się 
wykazać sprawnością fizyczną. 

Dorota Sikorska
Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

Ślęża zdobyta


