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26 października odbyła się 
sesja Rady Miejskiej Bielawy, a po-
nieważ w tym roku przypada setna 
rocznica urodzin Czesława Miłosza, 
sesję rozpoczął parateatralny pokaz 
„O Miłoszu słów kilka” w wykonaniu 
Anny Zychowicz i grupy teatral-
nej „Biel-arte”, działającej przy 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sztu-
ki. Wszyscy wiedzą, że Czesław 
Miłosz był postacią kontrowersyj-
ną, przez jednych uwielbiany i ho-
łubiony, a przez innych nielubiany. 
Ale w czasie sesji można było po-
znać kilka ciekawostek z życia po-
ety, m.in. że cechowała go zmien-
ność nastrojów, był kobieciarzem, 
ale również sportowcem – uwielbiał 
pływanie, był też smakoszem – nikt 
tak entuzjastycznie nie jadał, uwiel-
biał brandy, cygaro i papierosy i do 
kiedy mógł, korzystał z tych „dobro-
dziejstw”. Na pokaz złożyło się też 
kilka wierszy poety w wykonaniu 
bielawskich artystów.

Podczas roboczej części sesji 
radni podjęli uchwały w sprawach:

- przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (rejon ulic 
Sportowej i Krańcowej),

- przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (rejon ul. Lipowej),

- przyjęcia Gminnego Progra-
mu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2011-2015,

- utworzenia jednostki budże-
towej o nazwie Żłobek Publiczny w 
Bielawie,

- nadania Statutu Żłobkowi Pu-
blicznemu w Bielawie,

- ustalenia regulaminu głoso-
wania w wyborach ławników do są-
dów powszechnych,

Obradowali bielawscy radni - zgłoszenia kandydata na ław-
nika, które pozostawia się bez dal-
szego biegu,

- wyboru ławników do sądów 
powszechnych na kadencję od 2012 
roku do 2015 roku,

- szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania,

- określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości oraz 
określenia wzorów formularzy w po-
datku od nieruchomości,

- zwolnień z podatku od nierucho-
mości w ramach pomocy de minimis,

- określenia wzoru formularza 
informacji o gruntach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek rolny,

- określenia wzoru formularza 
informacji o lasach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek leśny,

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości.

Z zaproszonych gości w sesji 
uczestniczyli: Jacek Grzebieluch – 
przewodniczący Rady Powiatu oraz 
radni powiatowi Tadeusz Derenow-
ski i Kazimierz Florczak.

 Barbara Lesiewicz 

Blisko 3,2 mln złotych pozy-
skała Bielawa z funduszy unijnych, 
w ramach naboru na ochronę śro-
dowiska z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007-2013. Jest to 
jedna z największych kwot, jaką w 
tym roku udało się zdobyć naszemu 
miastu ze środków zewnętrznych. 

Na co zostanie przeznaczo-
na? Część pieniędzy posłuży jako 
refundacja środków, przeznaczo-
nych na budowę Szkoły Leśnej. 
Oznacza to, że 85% kosztów po-
niesionych z własnego budżetu na 
realizację ekologicznej placówki, 
powróci do miejskiej kasy. Oprócz 
refundacji pieniądze unijne zostaną 
wykorzystane na wykonanie ogrodu 
przy Szkole Leśnej oraz zakup kolej-
nych materiałów edukacyjnych dla 
młodych ekologów. W sumie miasto 
otrzyma na ten cel 1,85 mln złotych. 

Druga część dotacji (1,35 mln 
złotych) pozwoli zaadaptować za-
bytkową przepompownię, po byłym 
zakładzie „Bielbaw”, na Interaktyw-
ne Centrum Poszanowania Energii 
(ICPE). Idea stworzenia nowoczesne-

go Centrum, zdobyła uznanie nie tylko 
w instytucji rozdzielającej unijne fun-
dusze, ale także wśród specjalistów 
z Niemieckiej Fundacji Ochrony Śro-
dowiska DBU. Fundacja wsparła eko-
logiczny projekt przyznając Bielawie 
500 tys. złotych na jego realizację. 

Czym zatem będzie Interaktyw-
ne Centrum Poszanowania Energii? 
Miejscem, które w nowatorski sposób 
zaprezentuje dzieciom, młodzieży i 
wszystkim odwiedzającym, procesy 
zachodzące przy powstawaniu ener-
gii. To właśnie tutaj z pomocą intere-
sujących urządzeń będziemy świad-
kami niecodziennych doświadczeń 
z dziedziny fizyki i chemii. Głównym 
zadaniem ICPE będzie uświadomie-
nie, ile kosztuje wyprodukowanie 
energii, i danie tym samym do myśle-
nia, czy warto ją marnować. 

Nieprzypadkowo na miejsce 
Interaktywnego Centrum Poszano-
wania Energii wybrano zabytkową 
przepompownię przy ulicy Sportowej. 
W niej bowiem zachowały się ponad 
stuletnie instalacje wodne, będące 
same w sobie sporą atrakcją, a któ-
rych próżno szukać w okolicy. 

Modernizacja obejmująca cały 
budynek przepompowni rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku. Reali-
zacja inwestycji powinna się zakoń-
czyć we wrześniu 2012 roku. Po jej 
zakończeniu Bielawa dysponować 
będzie bogatą bazą edukacji eko-
logicznej, składającą się z Centrum 
Odnawialnych Źródeł Energii, Szko-
ły Leśnej oraz Interaktywnego Cen-
trum Poszanowania Energii. Nasze 
miasto stanie się tym samym jed-
nym z najważniejszych ośrodków w 
Polsce, które na taką skalę promuje 
poszanowanie środowiska natural-
nego. 

  Łukasz Masyk

W Bielawie powstanie 
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Na mocy podjętej uchwały 
podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 
26 października, radni dokonali wy-
boru ławników do sądów powszech-
nych na kadencję od 2012 roku do 
2015 roku.

Do Sądu Okręgowego w Świd-
nicy zostali wybrani ławnicy: Mał-
gorzata Bieżanowska, Jadwiga 
Bożena Hajduk-Stalica, Jerzy Ed-
mund Jankowski,  Ewa Renata 
Kukułka, Maria Teresa Piasecka i 
Irena Witkowska.

Do Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie do orzekania w sprawach z 

Radni dokonali wyboru ławników do sądów powszechnych
zakresu prawa pracy zostali wybra-
ni: Stanisław Bińkowski, Tadeusz 
Hrynek, Aneta Laura Kinecka i Ma-
rzanna Violetta Urbanowicz.

Do Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie do orzekania w sprawach 
z zakresu spraw rodzinnych i nie-
letnich wybrani zostali: Irena Maria 
Banaś, Janina Bochenek, Zofia 
Józefa Czech, Bożena Leokadia 
Florian, Halina Frize, Krystyna 
Gonet, Witold Marek Runowicz, 
Krzysztof Aleksander Langowski 
i Bożena Stefania Przestrzelska.

     Barbara Lesiewicz

Około dwustu osób było 
świadkami jubileuszu Złotych Go-
dów, który świętowało w Bielawie 
ponad czterdzieści par małżeń-
skich. W niedzielę (23 paździer-
nika) jubilaci wraz z rodzinami i 
przyjaciółmi, uroczyście obchodzi-
li swoją 50. rocznicę ślubu. Zanim 
małżonkowie odebrali odznaczenia 
państwowe, wzięli udział we mszy 
świętej odprawionej w intencji jubi-
latów. Podczas nabożeństwa w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, wszystkie pary 
małżeńskie otrzymały z rąk księdza 
prałata Stanisława Chomiaka, pa-
miątkowe dyplomy.

Druga część uroczystości od-
była się w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sztuki, gdzie nastąpiło wręczenie 
medali nadanych przez Prezydenta 

Blisko 140 tysięcy złotych pozyskała Bielawa na re-
alizację projektu „Partnerskie Ogrody Przyjaźni”. Pieniądze 
pochodzą z Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-
2013. Miasto zaprosiło do realizacji projektu czeskich part-
nerów z Hronova. 

Prace, w ramach których Park Miejski w Bielawie zy-
ska nowe sadzonki drzew, krzewów, kwiatów, a także wiele 
gatunków roślin, rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Pro-
jekt z udziałem najmłodszych potrwa do 30 września 2012 
roku. W tym czasie dzieci i młodzież z Bielawy oraz czeskie-
go Hronova, wspólnie zadbają o przyrodę w naszym parku. 
Efektem ich prac będzie „Partnerski Ogród Przyjaźni”, który 
z jednej strony nauczy dzieci i młodzież postaw proekolo-
gicznych, a z drugiej urozmaici przyrodę w parku. 

     Łukasz Masyk

Ekologiczny projekt Bielawy i Hronova

50 lat razem – ZŁOTE GODY
Rzeczypospolitej Polskiej za wielo-
letnie pożycie małżeńskie. Odzna-
czenia wręczył Burmistrz Bielawy 
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Ryszard Dźwiniel, który pogratulo-
wał małżonkom wspaniałego jubile-
uszu i życzył kolejnych, tym razem 
Diamentowych Godów.

Miłą niespodzianką dla jubi-
latów był występ młodych artystów 
ze Spółdzielczego Centrum Kultury, 
którzy zaprezentowali fragment pro-
gramu „Moja Ojczyzna, Moja Trady-
cja”.

  Łukasz Masyk
*****

W uroczystości jubileuszowej 
udział wzięły pary małżeńskie:  Wa-
leria i Eugeniusz Abramowiczowie, 
Jadwiga i Tadeusz Bielkowie, Te-
resa i Zbigniew Celejowie, Maria i 
Zdzisław Cieszanowscy, Paulina i 
Tomasz Ćwirkowie, Bożena i Tade-
usz Danielukowie, Barbara i Leon 
Dominiukowie, Helena i Apolinary 
Duccy, Halina i Bronisław Frąckie-
wiczowie, Stefania i Czesław Gał-
czyńscy, Zofia i Jan Giżowie, Ja-
dwiga i Piotr Gumielowie, Marianna 
i Stanisław Guziakowie, Hanna i 
Eugeniusz Jurgowiakowie, Fran-
ciszka i Czesław Karczewscy, Alek-
sandra i Stanisław Kozłowscy, Cze-
sława i Wiesław Krakowiakowie, 
Czesława i Augustyn Krzywieccy, 
Stefania i Józef Kwietniowie, Da-
nuta i Witold Łakomiakowie, Zofia 
i Zygmunt Michalakowie, Janina 
i Franciszek Muchowie, Bronisła-
wa i Piotr Paprotowie, Alfreda i Jan 
Paśnikowie, Eugenia i Piotr Pietru-
siakowie, Krystyna i Krzysztof Plu-
drowie, Władysława i Jan Polańscy, 

Sabina i Feliks Potokowie, Helena i 
Zdzisław Prażuchowie, Anna i Hen-
ryk Sętkowscy, Józefa i Zbigniew 
Simlatowie, Janina i Jan Sitarzo-
wie, Danuta i Roman Styrczowie, 
Marianna i Jan Suligowie, Stani-
sław i Stanisława Szczerbiakowie, 
Zofia i Lucjan Szydłowscy, Danuta 
i Władysław Tymonowie, Krystyna 
i Tadeusz Wełnowie, Marianna i Jan 
Włostowscy, Bronisława i Stani-
sław Wołczkowie, Anastazja i Igna-
cy Zagórowscy oraz Irena i Andrzej 
Żabiccy.

Z różnych powodów w uro-
czystości nie mogło wziąć udzia-

Podatek od nieruchomości na 2012 rok i zasady zwolnień od podatku
Na sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 26 października, radni podjęli 

uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości i wzory formularzy 
w podatku od nieruchomości oraz uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieru-
chomości w ramach pomocy de minimis. 

Radni ustalili wysokości stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej w następujący sposób:

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-

sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76  zł od 1 m2 powierzchni,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

- 4,33 zł od 1ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32  zł od 1m2 powierzchni.
od budynków lub ich części:
mieszkalnych - 0,63  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
20,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym –  10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej, 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,12 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

od budowli   - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

*****
Najważniejsze ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 

RAMACH POMOCY DE MINIMIS
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty będące własnością lub w użyt-

kowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na te-
renie Gminy Bielawa w zakresie produkcji lub usług wraz z posadowionymi na nich 
budynkami, budowlami będącymi własnością tych przedsiębiorców, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki: 

obiekt jest nowo wybudowany, zmieniono sposób użytkowania obiektu już istniejące-
go zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub nabyty nieużytkowany obiekt został ponow-
nie oddany do użytku - i w obiekcie zostanie uruchomiony zakład produkcyjny lub usługowy, 

w nowo uruchomionym zakładzie zostaną zatrudnieni pracownicy posiadający 
status osoby bezrobotnej i ten stan zatrudnienia zostanie utrzymany przez co naj-
mniej taki okres na jaki przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również obiekty, służące do po-
szerzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko 
obiekty dotychczas  nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości oraz przynależ-
ny do nich udział w gruncie, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie obowiązywało od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym został złożony wniosek. W przypadku 
złożenia wniosku przez przedsiębiorcę w czasie trwania roku podatkowego, zwolnienie 
przysługuje proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku podatkowym odpowiada-
jącej okresowi zwolnienia. W nowym roku podatkowym zostanie automatycznie ustalo-
ne zwolnienie na pozostałą do wykorzystania część okresu zwolnienia przewidzianego 
na kolejny rok podatkowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 oraz § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.

W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, poprzez jego zwiększenie i przekroczenie kolejnego progu, okres 
zwolnienia określony nową kategorią będzie przysługiwał od momentu uzyskania 
prawa do tego zwolnienia. Całkowity okres nie może być dłuższy niż 36 miesięcy li-
cząc od daty uzyskania prawa do pierwszego zwolnienia.

Przez zwiększenie zatrudnienia dla ustalenia progów określonych w ust. 7 na-
leży rozumieć przyrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odnie-
sieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwiększenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5 winno nastąpić po dacie 
uzyskania przez przedsiębiorcę statusu płatnika podatku od nieruchomości.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje:
Na okres 6 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 pracowników,
Na okres 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 6 do 20 pracowników,
Na okres 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia od 21 do 50 pracowników,
Na okres 36 miesięcy – w przypadku zatrudnienia powyżej 51 pracowników.
O zwolnienia określone uchwałą nie mogą ubiegać się: 
Przedsiębiorcy utworzeni w wyniku przekształcenia lub reorganizacji, chyba, że 

zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia lub reorganizacji.
Przedsiębiorcy, którzy zlikwidowali prowadzoną przez siebie działalność go-

spodarczą w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
Przedsiębiorcy, którzy zalegają bądź zalegali w okresie 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku o zwolnienie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec bu-
dżetu Gminy Bielawa. 

Przedsiębiorcy, którym w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o 
zwolnienie Burmistrz Miasta Bielawa umorzył zaległości podatkowe.
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łu 14 par, również świętujących w 
tym roku 50-lecie pożycia małżeń-
skiego: Krystyna i Adam Aleksan-
drowiczowie, Anastazja i Jan Du-
lowie, Stanisława i Jan Dulowie, 
Halina i Zygmunt Jaworscy, Ja-
dwiga i Jan Kaźmierczakowie, Ali-
na i Mieczysław Kowalscy, Lidia 
i Kazimierz Kusiowie,  Jadwiga i 
Teodor Mireccy, Maria i Zdzisław 
Motykowie, Władysława i Marian 
Olszówkowie, Genowefa i Teodor 
Pyrczowie, Józefa i Teodor Sam-
borscy, Alfreda i Stanisław Siko-
rowie, Wanda i Edward Witkowie.

 Barbara Lesiewicz

20 października Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej obchodził 20-le-
cie swojego istnienia. W jubileuszo-
wym spotkaniu uczestniczyli m. in.: 
Danuta Powierza – radna Powiatu 
Dzierżoniowskiego, Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, Mirosław Grabowski – 
kierownik Dziennego Domu Pomo-
cy Społecznej w Dzierżoniowie oraz 
Anna Petruk – dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie, któ-
ra w pierwszych miesiącach 1991 r. 
wpadła na pomysł zorganizowania 
miejsca spotkań i czasu wolnego dla 
seniorów. Realizacja pomysłu odby-
ła się  niemal błyskawicznie. Już 5 
kwietnia 1991 r. Rada Miejska Bie-
lawy podjęła uchwałę o utworzeniu 

Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej, a 4 miesiące później – 1 sierp-
nia ówczesny burmistrz Emilian 
Kupiec dokonał jego uroczystego 
otwarcia. Kierownikiem Domu zosta-
ła Grażyna Drab. Początkowo sie-
dziba Domu mieściła się w budynku 
przy ul. Wolności 102, a od 10 lute-
go 1997 r. nastąpiła przeprowadzka 
do nowej siedziby przy ul. 3-go Maja 
20, gdzie mieści się do dzisiaj.

Najważniejsze fakty z 20-let-
niej działalności „Nestora” przedsta-
wiła Grażyna Smolińska – obec-
na szefowa Domu, która tę funkcję 
sprawuje od 15 czerwca 2003 r. 

Trzykrotnie w Domu gości-
ła delegacja z Lingen, a 30 marca 
1996 r. zaszczycił pensjonariuszy 
Domu swoją obecnością ks. biskup 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej NESTOR świętował jubileusz 20-lecia
Józef Pazdur. Szczególnie miłym 
wydarzeniem 13 lutego 1999 r. była 
uroczystość ślubna Krysi Wilczyń-
skiej i Tadeusza Kaczugi, którzy tu 
się poznali i pokochali.

W ciągu 20 lat działalności 
Domu odbywały się wspólne zaba-
wy, pikniki, wieczerze wigilijne i wy-
cieczki. Wspólnie odpoczywano nad 
morzem w Dziwnówku, Świnoujściu, 
były wyjazdy do teatru, opery i Fil-
harmonii we Wrocławiu. N nudę po 
prostu nie było czasu.

W trakcie jubileuszowego spo-
tkania, na które zaproszono tak-
że byłych i obecnych pracowników 
Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej oraz osoby, które z placówką 
współpracują na co dzień, były gra-
tulacje i życzenia zdrowia i kolej-
nych lat działalności od burmistrza 
i przewodniczącego Rady złożone 
na ręce dyrektor Grażyny Smoliń-
skiej i pracowników, którzy opiekują 
się podopiecznymi, a także od rad-
nej powiatu i kierownika Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej w Dzier-
żoniowie.. 

Uroczystość uświetniły wystę-
py, podczas których m. in. w sposób 
humorystyczny przedstawiono dzia-
łalność Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej.

Gratulujemy i życzymy następ-
nych wspaniałych jubileuszy.

 Barbara Lesiewicz

Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie 
świętował w dniu 21 października Jubileusz 
5 – lecia działalności. Z tej okazji, dyrektor 
Szkół Niepublicznych p. Daria Michalska i 
dyrektor ODN p. Helena Chojnacka  Małec-
ka zorganizowały konferencję n.t. „Cyber-
przestrzeń -  szanse i zagrożenia w eduka-
cji i wychowaniu”. Do udziału w konferencji 
zaproszeni zostali pracownicy i  działacze 
samorządowi, dyrektorzy szkół, pedagodzy 
i uczniowie. Współorganizatorem przedsię-
wzięcia były Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne, które wyposażyły wszystkich 
uczestników w bogate materiały dydak-
tyczne. Honorowy patronat przyjęli: Marek 
Piorun - Burmistrz Miasta Dzierżoniów i Ry-
szard Dźwiniel - Burmistrz Miasta Bielawa. 

W atrakcyjnym programie  konferencji 
znalazły się 4 wykłady: „Prawne środki prze-
ciwdziałania i reakcji na ryzykowne zachowa-
nia młodzieży”- sędzia  Anna Maria Weso-

Jubileusz 5-lecia Wszechnicy Nauczycielskiej
łowska, „Bez Internetu już się nie da – sieć 
na usługach edukacji” - Paweł Czerwony, 
kierownik Projektu WSiP,  Piotr Feliszek, kon-
sultant WSiP, „Szkoła bezpiecznego interne-
tu” - Magdalena Zych (Warszawska Fundacja 
Kidprotekt), „Życie on- line”- Agnieszka Paw-
łowska (Warszawska Fundacja Kidprotekt).

Przesłaniem  konferencji stały 
się słowa Charlesa Dickensa: „Ważne 
jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, 
co zrobić musimy”, odnoszące się do 
zadań dydaktyczno – wychowawczych 
szkoły. Główną zaś tezą postawiona 
na początku spotkania  taka oto formu-
ła: „Internet nie jest dobry, ani zły. To 
od nas zależy jak go wykorzystamy”. 

W części przeznaczonej dla gim-
nazjalistów z całego Powiatu Dzier-
żoniowskiego uczestniczyło ponad 
250 uczniów. Odbiór zaprezentowa-
nych wykładów był entuzjastyczny, co 
utrwaliliśmy na licznych fotografiach.

Przedstawiciele bielawskich 
klubów sportowych, organizacji kul-
turalnych i społecznych, wzięli udział 
w szkoleniu, które zostało poświęco-
ne pozyskiwaniu dotacji ze środków 
publicznych. Każdego roku konkur-
sy, w ramach których przyznawane 
są pieniądze organizacjom pożyt-
ku publicznego, organizuje między 
innymi Bielawa oraz Urząd Mar-

Wiedzą jak zdobywać fundusze
szałkowski. Są to fundusze, które 
wspierają stowarzyszenia w ich co-
dziennej działalności. Nic więc dziw-
nego, że bezpłatne szkolenie przy-
gotowane przez bielawski Urząd 
Miejski, cieszyło się tak dużym zain-
teresowaniem. 

Warsztaty poprowadzili spe-
cjaliści z Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządo-

wych z Wałbrzycha, którzy szeroko 
omówili sposoby tworzenia wnio-
sków o dofinansowanie oraz zapre-
zentowali możliwości skuteczne-
go pozyskiwania funduszy. Wiedza 
zdobyta w trakcie szkolenia przyda 
się stowarzyszeniom jeszcze w tym 
roku. W najbliższym czasie miasto 
planuje bowiem ogłosić konkursy 
dla organizacji pożytku publicznego 
na 2012 rok, w dziedzinach sportu, 
kultury czy ochrony zdrowia.

  Łukasz Masyk 

Dnia 26 października w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bie-
lawie odbył się XI Dzień Papieski, 
organizowany przez księdza Grze-
gorza Mędralę dla uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących.

Uroczystość składała się z 
dwóch części. Pierwsza z nich była 
akademia prowadzona przez Rafa-
ła  Hyrnika i Dagmarę Czapigę. Nasi 
koledzy przybliżyli nam sylwetkę 
Jana Pawła II oraz jego działalność. 

W drugiej części odbył się 
koncert zespołu „The Clouds”, 
czyli czterech szalonych świdnic-
kich kleryków w składzie: Dawid 
Fiołek - wokal, Kamil Pawlik - gi-
tara prowadząca, Kamil Nowacki 

XI Dzień Papieski
– perkusja, dk. Krzysztof Mielnik - 
gitara basowa.

Forma uroczystości była dla 
uczniów zaskoczeniem, jednak wszy-

scy bawili się znakomicie. Mamy na-
dzieję, że to nie ostatnia taka niespo-
dzianka w historii naszej szkoły.

Dominika Kęsik
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UCHWAŁA Nr XV/145/11 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego

Na mocy uchwały przystępuje się do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
rejonie ulicy Sportowej i Krańcowej w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XV/146/11 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego

Przyjęta uchwała umożliwia przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Lipowej w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XV/147/11 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015

Szczegóły w art. „Gminny Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015 przyjęty”.

UCHWAŁA Nr XV/148/11 w sprawie utworzenia jed-
nostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Bielawie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę budże-
tową o nazwie Żłobek Publiczny w Bielawie. Nadzór nad Żłob-
kiem sprawuje Burmistrz miasta Bielawa. Siedzibą Żłobka jest 
budynek przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XV/149/11 w sprawie nadania Statutu 
Żłobkowi Publicznemu w Bielawie

W przyjętym Statucie podkreślono, że Żłobek Publicz-
ny jest gminna jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad 
dziećmi do lat 3, realizującą funkcje: opiekuńczą, wychowaw-
czą oraz edukacyjną.

Określono również m. in.: cele i zadania Żłobka oraz 
sposób ich realizacji, siedzibę i miejsce jego prowadzenia, wa-
runki przyjmowania dzieci do Żłobka,zasady ustalania opłat za 
pobyt i wyżywienie dzieci w przypadku nieobecności dziecka w 
Żłobku oraz gospodarkę finansową Żłobka.

UCHWAŁA Nr XV/150/11 w sprawie ustalenia regu-
laminu głosowania w wyborach  ławników do sądów po-
wszechnych

Radni ustalili regulamin głosowania w wyborach ławni-
ków do sądów powszechnych, który określa tryb i sposób prze-
prowadzenia tajnych wyborów przez radę gminy.

UCHWAŁA Nr XV/151/11 w sprawie zgłoszenia kandy-
data na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwałę podjęto w związku z tym, że zgłoszenie jed-
nego z kandydatów nie spełniało wymogów formalnych (brak 
wskazania, kto zgłasza kandydata oraz brak dołączonej listy co 
najmniej pięćdziesięciu osób – obywateli dokonujących zgło-
szenia kandydata).

UCHWAŁA Nr XV/152/11 w sprawie wyboru ławników do 
sądów powszechnych na kadencję od 2012 roku do 2015 roku

Szczegóły w art. „Radni dokonali wyboru ławników do 
sądów powszechnych”.

UCHWAŁA Nr XV/153/11 w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania

Uchwała dotyczy przyznawania usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem indy-
widualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szcze-
gólności: sytuacji zdrowotnej świadczeniobiorcy (w tym opinii 
lekarza o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjali-
stycznych usług opiekuńczych), wieku i sprawności psychofi-
zycznej świadczeniobiorcy, możliwości zapewnienia pomocy i 
opieki ze strony rodziny, oraz sytuacji życiowej, w tym potrzeb 
wnioskodawcy. 

UCHWAŁA Nr XV/154/11 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia 
wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

Szczegóły w art. „Podatek od nieruchomości na 2012 rok 
i zasady zwolnień od podatku”.

UCHWAŁA Nr XV/155/11 w sprawie zwolnień od po-
datku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Szczegóły w art. „Podatek od nieruchomości na 2012 rok 
i zasady zwolnień od podatku”.

UCHWAŁA Nr XV/156/11 w sprawie określenia wzo-
ru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularzy 
deklaracji na podatek rolny

W uchwale ustalono wzory formularzy: DR-1 Deklaracja 
na podatek rolny, DR-1A – Deklaracja na podatek rolny – część 
uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych i IR-1 Infor-
macja o gruntach.

UCHWAŁA Nr XV/157/11 w sprawie określenia wzory 
formularza informacji o lasach oraz wzoru formularzy de-
klaracji na podatek leśny

Na terenie gminy Bielawa ustalono następujące wzory 
formularzy: DL-1 Deklaracja na podatek leśny, DL-1A deklara-
cja na podatek leśny – część uzupełniająca dane o nierucho-
mościach leśnych, IL-1 Informacja o lasach.

UCHWAŁA Nr XV/158/11 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2011 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wynosi: 
dochody – 88.709.718 zł, wydatki – 101.909.014 zł.

UCHWAŁA Nr XV/159/11 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

Radni udzielili Burmistrzowi Miasta upoważnienia do 
udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od ceny zabudowanej 
parterowym budynkiem nieruchomości o pow. 37 m2, położo-
nej w Bielawie przy ul. Piastowskiej, zbywanej na rzecz Zgro-
madzenia Sióstr Augustianek w Bielawie. Nieruchomość wyko-
rzystana będzie na działalność oświatowo-wychowawczą dla 
dzieci i młodzieży.

         Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 26 października 2011 roku

Podczas sesji Rady Miejskiej 
Bielawy w dniu 26 października rad-
ni, na mocy podjętej uchwały, przy-
jęli Program Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego na lata 2011-2015.

Celem Gminnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2011-2015 jest podjęcie sze-
roko zakrojonych działań w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego lud-
ności Bielawy. 

We wstępie do programu pod-
kreślono ważność profilaktyki, edu-
kacji oraz opieki psychologicznej i 
psychiatrycznej.

Jakość życia w ogromnym stop-
niu zależy od zdrowia psychicznego. 
Tempo w jakim żyjemy, mnogość i na-
gminność bardzo stresujących sytu-
acji, wpływa na poczucie braku bez-
pieczeństwa, jest przyczyną wzrostu 
liczby przypadków zaburzeń lęko-
wych i depresji. Problemy ze zdro-
wiem psychicznym coraz częściej do-
tykają ludzi młodych, grupę społeczną 
najbardziej narażoną na zagrożenia z 
powodu czynników społecznych, psy-
chicznych i środowiskowych. 

Profilaktyka i edukacja społe-
czeństwa od najmłodszych lat oraz 
wspieranie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży jest długotrwałą 
inwestycją w społeczeństwo i cały 
system zdrowotny państwa. Im wyż-
sza świadomość społeczna dotyczą-
ca chorób psychicznych, tym więk-
sza możliwość wczesnego wykrycia 
zaburzeń oraz większa możliwość 
stworzenia odpowiednich warunków 
do życia osobom, których ten pro-
blem bezpośrednio dotknął. Obję-
cie opieką psychologiczną i psychia-
tryczną rodzin, promowanie praw 
człowieka i ludzkiej godności, wresz-
cie stworzenie środowiskowego mo-
delu opieki psychiatrycznej, który 
pozwala choremu żyć we własnym 
środowisku społecznym w sposób 
zapewniający jak najwyższą jakość 
życia, to główne cele polityki spo-
łecznej i zdrowotnej państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęty przez radnych Pro-
gram przedstawia strategię działań, 
mających na celu ograniczenie wy-
stępowania zagrożeń dla zdrowia 
psychicznego mieszkańców Bielawy, 
poprawę jakości życia osób z zabu-
rzeniami psychicznymi i ich bliskie-
go otoczenia. Do celów głównych 
Programu należą: promocja zdrowia 
psychicznego i zapobieganie zabu-
rzeniom psychicznym, zapewnienie 
osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi, wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz in-
nych form opieki i pomocy, niezbęd-
nych do życia w środowisku rodzin-
nym i społecznym.

Skuteczność realizacji przy-
jętego Programu wymaga zapew-
nienia określonych warunków, w 
tym szczególnie: upowszechnienia 
celów i działań Programu, przygo-
towania odpowiednich materiałów 
informacyjnych, dostosowanych 
do potrzeb różnych grup ludności, 
opracowania szczegółowych pro-
gramów i harmonogramu działań 
przez wszystkich uczestników reali-

zacji Programu i zapewnienia od-
powiednich środków finansowych w 
swoich budżetach przez jednostki 
odpowiedzialne za realizację zadań 
oraz nadanie priorytetu problematy-
ce ochrony zdrowia psychicznego i 
różnym przedsięwzięciom profilak-
tycznym.

Wdrożenie w życie Gmin-
nego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015 
stanowić będzie ważny element 
profilaktyki zdrowia psychicznego 
mieszkańców Gminy. Ochrona zdro-
wia psychicznego powinna być za-
tem czynnością ciągłą, a to oznacza, 
że czynność ta powinna być realizo-
wana nieprzerwanie, niezależnie od 
ewentualnych zmian składu zespołu 
osób przygotowujących projekty, czy 
osób odpowiedzialnych za ich wdra-
żanie.

Jednym z istotnych czynników 
powodzenia programu profilaktycz-
nego, podobnie jak każdej działal-
ności społecznej realizowanej na 
poziomie lokalnym, jest jego akcep-
tacja w społeczności. 

Finansowanie zadań odby-
wać się będzie w ramach: budżetu 
Gminy Bielawa, własnych budżetów 
(podmioty statutowo podejmujące 
działania na rzecz zdrowia).

Realizatorami programu są: 
Urząd Miejski w Bielawie, placów-
ki oświatowo-wychowawcze Gminy 
Bielawa, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, „Nestor” Dzienny Dom Pomo-
cy Społecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki, Ośrodek  Sportu i Rekreacji, 
Straż Miejska. Współorganizatorzy 
Programu to niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej działające na te-
renie Gminy Bielawa, niepubliczne 
Poradnie Pedagogiczni-Psycholo-
giczne, niepubliczne przedszkola 
działające w Bielawie, Zespoły Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących 
działające w Bielawie, Poradnia Pe-
dagogiczno Psychologiczna z sie-
dzibą w Bielawie, Komisariat Policji 
w Bielawie, zakłady pracy działające 
na terenie Gminy Bielawa, organiza-
cje społeczne i samorządowe.

Gminny Program Promocji 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-
2015 ma za zadanie zaprezentowa-
nie przyszłym realizatorom wykazu 
problemów, które należy dostrzegać 
wokół siebie oraz listę celów, kie-
runków działania, które winny być 
uwzględniane dla osiągnięcia po-
prawy stanu zdrowia mieszkańców 
Gminy Bielawa podczas podejmo-
wania różnych działań prozdrowot-
nych.

Przedstawiony Program nie 
ma charakteru jednorazowego, ak-
cyjnego – jest to koncepcja długoter-
minowych, zintegrowanych i syste-
matycznych działań. Jego założenia  
i  roczna realizacja będzie  ewalu-
owana i modyfikowana stosownie 
do bieżących potrzeb przez zespół 
koordynujący. 

 Na podstawie uchwały
     Barbara Lesiewicz

  Gminny Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015 przyjęty

20 października Zarząd Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie zorganizował 
w sali Teatru Robotniczego uroczyste spotkanie z oka-
zji DNIA SENIORA, w którym uczestniczyli także: bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel i przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Leszek Stróżyk, przedstawiciele Zarządu 
Okręgowego Związku w Wałbrzychu – przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Mieczysław Bąk i członek prezy-
dium Teresa Firlej, Edward Szatkowski – przewodni-
czący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pie-
szycach, Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki oraz ponad 250 członków bielawskiego 
związku, bowiem tylu zmieściło się w sali teatru. W su-
mie organizacja liczy 520 członków.

Uroczystość rozpoczęła sekretarz związku Wan-
da Stępień-Kowalczyk słowami: Nasz wielki Polak – 
błogosławiony Jan Paweł II w „Liście do osób starszych” 
napisał: „Czcić ludzi starszych to spełniać trojaką 
powinność wobec nich: akceptować ich obecność, 
pomagać im, doceniać ich zalety.”

Taką powinność w  naszym mieście spełnia 
Bielawski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Istnieje on między innymi po to, aby w miarę swoich 
skromnych możliwości, poprawić jakość życia swoich 
członków poprzez stworzenie Im możliwości zawierania 
przyjaźni, udziału w spotkaniach towarzyskich, wypoc-
zynku nad morzem, poznawania naszego pięknego 
kraju. Staramy się urozmaicać Państwa życie, aby 
choć przez krótki czas zapomnieli Państwo o swoich 
dolegliwościach, troskach. I właśnie dzień dzisiejszy – 
Światowy Dzień Seniora pozwala nam spotkać się w tak 
licznym gronie.

Z tej okazji pragnę życzyć wszystkim tu zebranym 
długich beztroskich lat życia w zdrowiu, w otoczeniu 
życzliwych i kochających ludzi.

Po tym krótkim wprowadzeniu, zespół Czerwona 
Jarzębina zaśpiewał hymn seniorów „Radujmy się póki 
jeszcze można”.

Następnie były kwiaty i życzenia zdrowia, dal-
szych pogodnych dni pełnych sympatii i życzliwości od 
zaproszonych gości. Burmistrz i przewodniczący Rady 
wręczyli na ręce przewodniczącego związku Tadeusza 
Kowalczyka wiązankę kwiatów i list gratulacyjny.....

Przewodniczący Tadeusz Kowalczyk dokonał pod-
sumowania działalności związku w 2011 roku i przedstawił 
najważniejsze zamierzenia i plany na rok przyszły.

„Wszystkie nasze działania mają na celu uprzy-
jemnienie życia naszym seniorom i rencistom oraz ich 
integrację. Staramy się uaktywnić  członków Związku, 
aby nie mieli czasu na starzenie się. Praca na rzecz 
Związku to praca społeczna, za którą z tego miejsca 
chciałbym podziękować całemu Zarządowi Rejonowe-
mu w Bielawie, który poświęca swój wolny czas dla do-
bra naszych członków, a szczególnie p. Janowi Lek-
kiemu i jego żonie za rozniesienie do państwa domów 
zaproszeń na dzisiejsze spotkanie.  

Kończąc życzę państwu, aby spotykały Was w ży-
ciu same dobre rzeczy, aby omijały Was nieszczęścia i 
przeciwności losu.

Zakończę swoje wystąpienie taką sentencją:
 Gdy nasza godność jest deptana, 
 Gdy krzyk rozpaczy zewsząd brzmi,
 POMOCY  WSPARCIA… ZROZUMIENIA
 Zawsze udzieli Ci
 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, 
 RENCISTÓW I INWALIDÓW.
 Dziękuję za uwagę.’
 Spotkanie seniorów uświetniły występy: zespołu 

„POLONEZIAKI” - działającego przy Spółdzielczym 
Centrum Kultury, zespołu ERATO - działającego przy 
MOKiS-ie pod kierownictwem Elżbiety Zachowskiej 
oraz zespołu CZERWONA JARZĘBINA.

         Barbara Lesiewicz

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora

Z Parku Miejskiego korzystamy zgodnie z regulaminem
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 28 września, rad-

ni podjęli uchwałę wprowadzającą regulamin korzystania z Parku Miejskiego.
REGULAMIN Parku Miejskiego

Park Miejski jest terenem wypoczynkowo-spacerowym. Stanowi on 
ogólne dobro wszystkich mieszkańców miasta.

W celu zachowania walorów wypoczynkowych Parku Miejskiego, zapew-
nienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa na jego terenie, ZABRANIA SIĘ:

- niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
zaśmiecania terenu parku,
- niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych i in-

nych urządzeń parkowych,
- palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,
- zakłócania spokoju i odpoczynku innych użytkowników,
- płoszenia i niszczenia ptactwa i zwierzyny,
- prowadzenia psów bez smyczy,
- wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i 

szkodliwych substancji chemicznych,
- wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i moto-

cykli - z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicz-
nych i służb dbających o utrzymanie czystości i zieleni, innych pojazdów 
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora,

- wprowadzania koni, w tym jazdy konnej,
- organizowania imprez bez zgody administratora,
- umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
- używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora.
Przestrzega się przed niebezpieczeństwem przebywania w parku ludzi 

w czasie silnych wiatrów i burz – pod konarami lub w sąsiedztwie starych drzew.
Obowiązki administratora terenu parku pełni Referat Działalności Go-

spodarczej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielawie, tel. 74 8328757.

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 i 11 do zarządzenia nr 269/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 27.10.2011 r.

Przypominamy, że 30 listopa-
da upływa termin nadsyłania prac 
do konkursu fotograficznego „Uro-
cze miejsca w Bielawie”. Prace w 
formacie 21x30 cm należy składać 
w zestawach - od 2 do 5 zdjęć w 
zestawie - osobiście w Miejskim 

Sfotografuj urocze miejsca w Bielawie
Ośrodku Kultury i Sztuki lub prze-
słać na adres Towarzystwo Przy-
jaciół Bielawy ul. Piastowska 19a 
58-260 Bielawa. Decyduje data 
stempla pocztowego. Jeden uczest-
nik może złożyć co najwyżej trzy 
zestawy fotografii. Za najlepiej oce-

niony zestaw autor otrzyma nagro-
dę finansową.

Szczegóły konkursu znajdują 
się w regulaminie zamieszczonym na 
stronie www.mokisbielawa.pl. Infor-
macje można również uzyskać dzwo-
niąc pod numer telefonu 74 83 35 333.
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15 października odbył się Jubi-
leusz 30-lecia istnienia klubu. Przy-
gotowanie uroczystości z tej okazji 
wymagało wiele zachodów i starań, 
a także znalezienia i zachęcenia 
sponsorów do  wspomożenia klubu. 
Przygotowania trwały już od ubiegłe-
go roku i to dzięki ludziom dobrego i 
szczerego serca jubileusz mógł się 
odbyć, za co gorąco DZIĘKUJEMY.

Klub powstał w kwietniu 1981 r. 
przy Zakładach Bawełnianych Bieltex 
w Bielawie z inicjatywy Jerzego Sowy, 
Danuty Brzozowskiej-Szostek i

Waldemara Sarneckiego. W 
październiku 1981 r., po rezygnacji z 
funkcji byłego prezesa Jerzego Sowy, 
nowym prezesem została Danuta Szo-
stek i pełni tę funkcję do chwili obecnej. 
W 2003 r., po upadłości Zakładu, klub 
został zmuszony do zmiany nazwy i lo-
kalu. Udało się dzięki burmistrzowi Ry-
szardowi Dźwinielowi. Klub przyjął na-
zwę Miejski Klub HDK-PCK i otrzymał 
lokal przy ul. Wolności 109. 

Na jubileuszowe uroczystości 
przybyły zaprzyjaźnione kluby z całej 
Polski m. in.: Lubonia, Konina, Świd-
nika, Pruszkowa, Rudy Śląskiej „Ha-
lemba”, Turku, Miechowice ,,Górnik”, 
Bytomia , Piekar Śl., Murowanej Go-
śliny, Polkowic, Wałbrzycha. 

Na uroczystości nie zabrakło 
przedstawicieli: Urzędu Miasta Biela-
wa - wiceburmistrza Mariusza Pacha, 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Te-
resy Kamińskiej, Placówki Terenowej 
PCK w Dzierżoniowie - Elżbiety Ban-

cerz. Podczas jubileuszu podziękowa-
liśmy krwiodawcom, władzom miasta 
oraz sponsorom za tak wiele lat wspie-
rania klubu i współpracy z nim. 

Medalem HONOROWY DAW-
CA KRWI zostali uhonorowani: Da-
nuta Szostek za 30 lat pracy na 
rzecz klubu i PCK jako prezes i od-
danie ponad 20 litrów krwi oraz An-
drzej Szewczuk za oddanie 55 litrów 
krwi. Wręczenia odznaczeń dokona-
ła Teresa Kamińska z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu . Odznaczenia 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 
stopnia otrzymali: Joanna Sucho-
górska, Rafał Nalewski,  II stopnia: 
Janusz Szostek i Krzysztof Bednar-
czyk, I stopnia Andrzej Zjawin. 

Medalami okolicznościowymi z 
okazji 30 lecia klubu zostali odznacze-
ni krwiodawcy: Danuta Szostek, Janusz 
Szostek, Andrzej Zjawin, Jerzy Nalewski, 
Marcin Frącek, Joanna Suchogórska, 
Maria Danis, Marek Lewiński, Krzysztof 
Bednarczyk, Andrzej Szewczuk, Zenon 
Zabawa, Eugeniusz Dakiniewicz.

Klub w podziękowaniu uhonoro-
wał medalami i skromnymi upominka-
mi zaprzyjaźnione kluby, władze mia-
sta i PCK oraz sponsorów. Jeszcze 
raz pragniemy podziękować wszyst-
kim za pomoc rzeczową lub finanso-
wą, mediom za współpracę. My, po-
magając innym. musimy mieć także 
wsparcie ze strony władz miasta i do-
brze, że taką pomoc otrzymujemy.

  Danuta Szostek
      zdj. Jarosław Florczak

,,Dar krwi to dar życia”
30 LAT MIEJSKIEGO KLUBU HDK-PCK W BIELAWIE

26 października w Galerii Ko-
rytarz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy starych pocztówek Bielawy 
ze zbioru Tadeusza Łazowskiego – 
Honorowego Obywatela Miasta Bie-
lawa, które uświetnił swoja obecno-
ścią burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Na wystawie znalazło się ponad 
150 pocztówek Bielawy z lat 1890-
1945, a także można było obejrzeć kil-
ka albumów ze starymi pocztówkami z 
zdjęciami dzisiejszej wystawy. M. in.: 
widoki dawnej Bielawy widziane z Góry 
Parkowej, Łysajki i znad Kamieniczek, 
widziane z loku ptaka zakłady Christia-
na Dieriga, dawny plac Wolności, park 

Gdy pamięć zawodzi, od wspomnień boli głowa
Niepewność złagodzi stara karta pocztowa.
Dla nas zatrzymał i obraz i słowa
Choć już poszarzała, dziś wskrzesza na nowo.
Przed oczy nam przynosi dawny obraz, twarze ludzi,
To co zgubiono w zdarzeń powodzi a nad czym niejeden się trudzi.
Niby karteczki małe a przypominają zerwane róże
Czułe słowa, myśli, przeglądy całe, widoków jakie dostarczały podróże.
Niejedna z nich to kicze, inne jak perły drogocenne,
Więc jak niegasnące znicze, szanujmy te pamiątki rodzinne.
     Roman Rucki „Wrzos” 

Wystawa starych pocztówek Bielawy
miejski, kościoły z ich wnętrzami, ul. 
Nowobielawską i Korczaka, hotele i re-
stauracje, remizę strażacką, a przy tej 
okazji nuty i tekst marszu odegranego 
po raz pierwszy 10 czerwca 1927 r. z 
okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bielawie. 

Historię pocztówki przedsta-
wił podczas otwarcia wystawy Ra-
fał Brzeziński – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, a o swoich 
zbiorach starych pocztówek, a także 
aparatów fotograficznych mówił au-
tor wystawy Tadeusz Łazowski. 

 Barbara Lesiewicz
 zdj. Jarosław Florczak

21 października , godzina 
9:00. Niby dzień jak co dzień. Sza-
ro na dworze, trochę zimno. Lecz 
ten dzień jest ważny. Wybieramy się 
całą klasą IIa gimnazjum na akcję 
,,Segreguj odpady’’ organizowaną 
przez naszą szkołę. Idziemy na ry-
nek . Tam wykrzykujemy różne ha-
sła typu: ,,Mamy rady na odpady”. 
Organizujemy konkurs polegający 
na uczeniu prawidłowej segregacji 
śmieci. Zachęcamy przechodniów 
do udziału w nim.

Łatwo zauważyć, że bielawia-
nie są tą akcją zainteresowani, po-
nieważ zaczyna podchodzić coraz 
więcej osób, aby wziąć udział w na-
szym konkursie. W nagrodę uczest-
nicy otrzymują ekologiczną torbę na 
zakupy. 

Po akcji zbieramy ,,sprzęt’’ i 
wracamy do szkoły. 

Bal Patrycja 
Klasa IIa

Gimnazjum numer 5 w Bielawie

Akcja ,,Segreguj odpady!”

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Dzierżoniowie zaleca korzy-
stanie z prostej, wygodnej, a przede 
wszystkim taniej metody przesyła-
nia deklaracji drogą elektroniczną – 
poprzez portal: www.e-deklaracje.
gov.pl . Taki system umożliwia łatwe 
składanie deklaracji podatkowych 
drogą elektroniczną każdemu podat-
nikowi i płatnikowi.

Oprócz deklaracji dotyczących 
podatku PIT, VAT, CIT, droga elek-
troniczną mogą być składane także 
informacje o dochodach oraz o po-
branych zaliczkach na podatek do-
chodowy PIT-11, roczne obliczenie 
podatku od dochodu uzyskanego 
przez podatnika PIT-40 i znacząca 
większość innych formularzy. Dekla-
racje PIT-11 lub PIT-40 można prze-
kazywać w formie elektronicznej nie 
tylko do urzędów skarbowych, ale 
także samym pracownikom – daje to 
dodatkowe oszczędności.

Po wprowadzeniu zmiany 
przepisów obecnie podatnik, płat-
nik lub inkasent, będący osobą fi-
zyczną, może składać za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej deklaracje (określone w roz-
porządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia rodzajów deklaracji, któ-
re mogą być składane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
– Dz. U. Nr 246, poz. 1817 ze zm.) 
opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, bez konieczności wcze-
śniejszego powiadamiania o tym 
fakcie naczelnika urzędu skarbo-
wego i oczekiwania na otrzymanie 
jego zgody na taki tryb przesyłania 
deklaracji.

Na portalu www.e-
deklaracje.gov.pl dostępne są in-
teraktywne formularze podatko-

we oraz instrukcja dotycząca ich 
wypełniania i przesyłania. Przy 
wykorzystaniu odpowiednich apli-
kacji (modułów) dostarczanych 
przez producentów oprogramowa-
nia, możliwe jest wysyłanie dekla-
racji podatkowych drogą elektro-
niczną bezpośrednio z Państwa 
systemów finansowo-księgowych. 
W przyapdku posiadania odpo-
wiedniej aplikacji (odpowiedniego 
modułu oprogramowania), istnieje 
możliwość automatycznego pod-
pisania elektronicznie wszystkich 
przesyłanych deklaracji. Korzyści 
związane ze składaniem deklara-
cji drogą elektroniczną w przypad-
ku dużej liczby pracowników mogą 
być istotne.

Obszerny opis systemu e-
-deklaracje dostępny jest na stro-
nie Ministerstwa Finansów: www.e-
deklaracje.gov.pl. 

Prosta, wygodna i tania metoda przesyłania deklaracji

27 października, tradycyjnie 
w ostatni czwartek miesiąca, odby-
ło się spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Tym razem oceniały-
śmy i porównywałyśmy książkę i film  
pt.”PS Kocham Cię”.

Wydana w 2004 r. książka „PS 
Kocham Cię” to bardzo udany debiut 
literacki młodej irlandzkiej pisarki 
Cecelii Ahern. Powieść błyskawicz-
nie stała się bestsellerem. Opowia-
da ona wzruszającą historię młodej 
kobiety, Holly Kennedy, której szczę-
śliwe i beztroskie życie burzy nagła 
choroba i śmierć męża Gerry’ego. 
Pogrążona w rozpaczy Holly otrzy-
muje przejmujące listy, które przed 
śmiercią napisał Gerry. W listach 
są konkretne zadania, wytyczne od 

męża, dla której stały się one terapią 
i dzięki którym małymi krokami od-
budowuje swój świat.

Na podstawie książki powstał 
w 2007 r. film pod tym samym tytu-
łem z genialną Hilary Swank i Gerar-
dem Butlerem w rolach głównych. 
W filmie występują również: Kathy 
Bates, Lisa Kudrow oraz Gina Ger-
shon. Fantastyczna obsada jest du-
żym atutem filmu.

Spotkanie DKK rozpoczęły-
śmy od obejrzenia fragmentów fil-
mu. Już pierwsza scena wywołała 
żarliwą dyskusję o różnicach i nieści-

Miejska Biblioteka Publiczna

Książka czy film?
słościach pomiędzy scenariuszem 
a książką. Zarówno książka jak i 
jej adaptacja filmowa większości z 
nas bardzo się podobała. Czytając 
i oglądając „PS Kocham Cię”, do-
świadczamy wielu emocji. Razem z 
bohaterką przeżywamy ból, rozpacz 
i budzącą się nadzieję. Były również 
głosy krytyczne, zarzucające powie-
ści naiwność i infantylność.  Oce-
nę pozostawiam każdemu czytelni-
kowi i widzowi. Cóż, chyba nie ma 
nic złego, że przytłoczeni niekiedy 
szarą rzeczywistością szukamy za-
pomnienia w nieskomplikowanych i 
optymistycznych powieściach czy fil-
mach. Uważam, że, zarówno książ-
ka jak i film reżysera Richarda La-
Gravenese, są warte uwagi, należy 
tylko zachować właściwą kolejność 
i koniecznie zacząć od przeczytania 
książki.

Wszystkim osobom uczestni-
czącym w spotkaniu ogromnie dzię-
kujemy. Już dziś zapraszamy na ko-
lejne spotkanie DKK, które odbędzie 
się 24 listopada. Rozmawiać będzie-
my o książce Kuki Gallmann pt. „Ma-
rzyłam o Afryce”.

  ZAPRASZAMY !!!
  Izabela Fiedler

Bielawscy kombatanci, zrze-
szeni w Miejskim Związku Komba-
tantów RP i BWP, spotkali się 1 li-
stopada przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza na cmentarzu parafialnym 
w Bielawie. W spotkaniu uczestni-
czyli także: ks. Daniel Marcinkie-
wicz, który odmówił modlitwę za po-
ległych w II wojnie światowej oraz 
Zygmunt Potocki – konsul hono-
rowy RP w Kanadzie. O przeszło-
ści i ofiarności polskiego żołnierza 
w walce z okupantem hitlerowskim i 
stalinowskiej okupacji mówił prezes 
Zarządu Miejskiego związku Broni-
sław Wilk.

Kombatanci złożyli na grobie 
wieniec i oddali cześć poległym za 
naszą Ojczyznę.

*****
Z dniem 15 listopada został 

odwołany ze stanowiska wicepre-
zesa związku Stanisław Bolesław 
Nowogrodzki, który z kolei został 
powołany na stanowiska prezesa 

Z życia bielawskich kombatantów
Związku Inwalidów Wojennych w 
Dzierżoniowie. Zarząd Związku skła-
da p. Nowogrodzkiemu serdeczne 
podziękowanie za długoletnią dzia-
łalność  i wyraża nadzieję na dalszą 
współpracę.
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17 października w Gimnazjum 
nr 2 w Bielawie w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery odby-
ło się uroczyste otwarcie programu 
profilaktyczno-edukacyjnego „Je-
stem świadomym konsumentem”. 
W szkole realizacja programu obej-
mie organizację zajęć z uczniami na 
temat planowania własnego budże-
tu, praw konsumenckich, wpływu re-
klamy na podejmowanie  decyzji.

Oficjalnego otwarcia dokonała 
pani Agnieszka Idziak - Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta, która opo-
wiedziała o swojej pracy, o sprawach 
z jakimi przychodzą do niej petenci, 
przedstawiła swoją drogę edukacyj-
ną, która doprowadziła ją do pia-
stowania tego stanowiska, a także 
odpowiedziała na pytania  młodych 
ludzi.

W następnych dniach, 18-21 
października, uczniowie mieli oka-
zję poznawać ciekawych ludzi, któ-
rzy na zaproszenie szkolnego dorad-
cy zawodowego przybyli do szkoły i 
opowiedzieli o swoich pasjach, zain-
teresowaniach i  pracy zawodowej.  
Gośćmi naszymi byli: pan Adam Pa-
chura – prezes Telewizji Sudeckiej, 
pani Anna Zychowicz – teatrolog, 
menadżer kultury, pedagog  oraz 
pan Sławomir Parzonka – podróż-
nik, grotołaz, alpinista. 

Każdy z zaproszonych gości, 
oprócz przedstawienia swojej drogi  
edukacyjnej, sposobu realizowania 
pasji i zainteresowań, wielokrotnie 
zwracał młodzieży uwagę na to, że 
jeśli chcą w życiu osiągnąć sukces 
i dojść do czegoś muszą nad sobą 
pracować, zdobywać wiedzę, do-
świadczenie,  być otwartym na ludzi, 
poszukiwać sensu, czasami ryzyko-
wać. Tylko tak można zrealizować 
swoje marzenia, pasje, a jeszcze 
jak uda się je połączyć z pracą za-
wodową, tak jak to jest w przypadku 
naszych dwóch gości, to można być 

człowiekiem spełnionym i szczęśli-
wym w życiu. 

Uczniowie z zainteresowa-
niem przysłuchiwali się opowieściom 
„ciekawych ludzi z pasją”, którzy 
zachęcali ich do poszukiwania dla  
siebie czegoś ciekawego w życiu  
już od najmłodszych lat, zastanawia-
nia się nad swoimi mocnymi i słaby-
mi stronami, predyspozycjami za-
wodowymi i dążeniem do spełniania  
marzeń, nie poddając się, gdy coś 
się nie udaje, bo tylko wytrwałość w 
dążeniu do celu jest gwarancją suk-
cesu. Zainteresowani uczniowie po 
spotkaniach z naszymi gośćmi zada-
wali indywidualnie pytania, konsulto-
wali wątpliwości, pytali o radę.

III Ogólnopolski Tydzień Karie-
ry w tym roku odbywał  się w dniach 
18-23 października, pod hasłem 
„Poradnictwo kariery dla każdego 
ucznia”. W 2009 roku nasza szkoła 
została laureatem OTK. Zostaliśmy 
nagrodzeni za szereg działań jakie 
przeprowadziliśmy, znaleźliśmy się 
wśród 15 nagrodzonych instytucji w 
resorcie edukacji z całej Polski.

W tym roku zorganizowane 
zostały spotkania z „ciekawymi ludź-
mi z pasją”,  uroczyste rozpoczęcia 
programu profilaktyczno-edukacyj-
nego „Jestem świadomym konsu-
mentem”, projekcja filmu dokumen-
talnego „Pan Tadeusz Szermer”. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Odbył się także   konkurs zawodo-
znawczy dla klas III, którego laure-
atami zostali:  I miejsce Aleksander 
Styrcz  - III e, II miejsce Wojciech 
Stalica – III c, III miejsce Alicja 
Florczak – III d, IV miejsce Zuzan-
na Grużlewska – III d. GRATULU-
JEMY!!!!

W OTK  w naszej szkole wzię-
ło udział ok. 300 uczniów z klas I-III, 
już po raz trzeci włączamy się w jego 
obchody. Jest to czas, kiedy ucznio-
wie mają możliwość zastanowienia 
się nad sobą, swoimi przyszłymi wy-
borami - szkoły ponadgimnazjalnej, 
a w  przyszłości  pracy zawodowej. 
Poznając zawody, terminy zawo-
doznawcze, historie ludzi, którzy 
osiągnęli sukces zawodowy, biorąc 
udział w konkursach,  uświadamiają 
sobie, że sami niedługo będą musie-
li planować własną drogę edukacyj-
ną i że jej zaplanowanie jest bardzo 
ważne, bo od tego zależy jak dalej 
potoczy się ich życie. A najważniej-
sze jest to, że czują, że w podejmo-
waniu decyzji edukacyjnych nie są 
sami, że mogą liczyć na wsparcie 
doradców zawodowych, dla których 
OTK jest świetną okazją do pokaza-
nia swojej pracy i  zaprezentowania 
oferty pomocowej.

Małgorzata Bieżanowska
Szkolny Doradca Zawodowy

Teatr Od Dzisiaj przedstawił 
23 października na scenie Teatru 
Robotniczego sztukę „Schizofrenik”, 
napisaną na podstawie „Lamentu 
Paranoika” A. Piekarzewskiego oraz 
„Psychosis 4.48” Sarah Kane.

„Schizofrenik” to sztuka trudna, 
przygnębiająca. Trudna jak życie, z 
którym jednak zdecydowana więk-
szość nas sobie radzi i żyje nadzieją 
na lepsze jutro. Natomiast bohaterka 
sztuki, chora na schizofrenię dziew-
czyna, pogubiła się całkowicie w tym 
świecie i znalazła w zakładzie psy-
chiatrycznym, gdzie tak naprawdę 
jest obojętna lekarzom, którzy dość 
nieudolnie próbują jej pomóc, więc 
jej choroba tylko się pogłębia. Dziew-
czyna walczy z własnymi myślami, 
żyje w dwóch światach, słyszy głosy i 
widzi osoby, których nie ma. Odrzuca 
pomoc ze strony przyjaciela. Milcze-
nie, strach, krzyk, rozpacz, a za chwi-
lę śmiech. Miota się bezradnie, aż w 
końcu wybiera najgorsze z najgor-
szych – popełnia samobójstwo.

Sztuka w zasadzie jest jednym 
wielkim monologiem, z którym wspa-
niale poradziła sobie Aleksandra 
Łakomska – grająca główną boha-
terkę. Potrafiła doskonale wczuć się 
w swoją rolę i to wcale niełatwą.

W roli lekarzy wystąpili: Marta 
Kroczak, Damian Adamczewski i 
Daniel Kajrys.

Wielkie uznanie dla Rafała 
Smolińskiego za ciekawy scena-
riusz i reżyserię. O udźwiękowienie 
zadbała Karolina Wójcik, a o cha-
rakteryzację – Ewa Ciszek.

Myślę, że pełna sala widzów i 
ogromne brawa to najlepsza nagro-
da dla zespołu teatru Od Dzisiaj.

I na koniec prośba, by następ-
ny spektakl był dowodem na to, że 
pomimo trudności, kłopotów i nawet 
chwilowej beznadziei, po prostu war-
to żyć i cieszyć się każdym dniem.

    Barbara Lesiewicz
                    foto Elek

Teatr Od Dzisiaj i kolejna premiera

W ramach cyklu pt. „ Spotka-
nia z bajką edukacyjną” 25 paździer-
nika Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bielawie gościła autora bajek mu-
zycznych i słuchowisk dla dzieci, Le-
cha Tkaczyka. 

Przedszkolaki z Niepublicz-
nego Przedszkola MONTESSORI 
z nauczycielką Elżbietą Rybaczuk 
oraz z Przedszkola Niepublicznego 
z Oddziałami Integracyjnymi w Biela-
wie wraz z p. Małgorzatą Moździerz 
oraz p. Jolantą Błaszczyk, miały 
okazję poznać zawód strażaka i wie-
le ciekawostek na temat jego pracy. 

W spotkaniu uczestniczył 
prawdziwy strażak, pan Bartłomiej 
Zarzycki, który opowiedział dzie-
ciom o niebezpieczeństwie związa-
nym z zabawą ogniem, udzielił kilku 
wskazówek dotyczących pierwszej 
pomocy i chętnie  mówił o tym, jak 

należy zachować się w czasie po-
żaru.  Pan Bartłomiej zaprezentował 
strój, w którym pracuje każdy stra-
żak, a na zakończenie podarował 
przedszkolakom odblaskowe za-
bawki. 

Dzieci  były bardzo zadowolo-
ne ze spotkania, dzięki któremu mo-
gły dowiedzieć się wielu interesują-
cych rzeczy na temat pracy w Straży 
Pożarnej.

Serdecznie dziękujemy 
Panu Adrianowi Pańczakowi z 
firmy Boxmet Medical za rzeczo-
we wsparcie naszego spotkania z 
przedszkolakami oraz Panu Bar-
tłomiejowi Zarzyckiemu z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej za udział i krótką lekcję 
na temat zagrożeń w czasie poża-
ru. 

Aleksandra Orda

Miejska Biblioteka Publiczna
Spotkanie edukacyjne z Lechem Tkaczykiem

W dniu 24 października dzieci 
z Przedszkola Publicznego nr7 „Ku-
busia Puchatka” z Bielawy, gościły w 
bielawskim Komisariacie Policji. Ce-
lem wycieczki było  poznanie struk-
tury pracy tej instytucji życia publicz-
nego na terenie naszego miasta, a 
także kształtowanie szacunku dla 
pracy ludzi wykonujących zawód po-
licjanta. Na miejscu przedszkolaki 
przywitał nietypowy gospodarz - Ko-
misarz Lew, który oprowadził dzieci 
po parkingu policyjnym, gdzie mogły 
przyjrzeć się z bliska radiowozom. 
Oficer zaprezentował dzieciom za-
sady zachowania się podczas spo-
tkania z agresywnym psem. 

Po budynku komisariatu gru-
pę oprowadzała policjantka, szcze-
gółowo przedstawiając tajniki pracy 
poszczególnych wydziałów. Z du-
żym zaciekawieniem dzieci obejrzały 
umundurowanie  oraz wyposażenie 
oficera. W interesujący i przystęp-
ny dla dzieci sposób opowiedziała o 
trudnej, odpowiedzialnej pracy policji. 

Kim tak właściwie jest poli-
cjant? Policjant jak każdy z nas, 
jest zwykłym człowiekiem, do któ-
rego możemy się zwrócić z prośbą, 
problemem itd. Jego zadaniem jest 
ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Przedszkolaki z wizytą w Komisariacie Policji
Wiele emocji wzbudziło także 

pobieranie odcisków palców każdego z 
przedszkolaków. Dzieci wnikliwie anali-
zowały swoje linie papilarne, zadawały 
wiele dociekliwych pytań, na które pani 
policjantka podawała wyczerpujące 
odpowiedzi. Katarzyna Mikuła

„Rubinowa Broszka” to na-
zwa  pięknego koncertu -  wido-
wiska  muzycznego w reżyserii 
Aleksandry Osieckiej, który miał 
miejsce 10 października w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. F. 
Chopina w Opolu. Koncert, w któ-

rym uczestniczyła Barbara Pachu-
ra, przypadł szczególnie do gustu 
tym, którzy kochają Kresy Wschod-
nie,  bo odbył się  on  przy  oka-
zji promocji książki ”Kresowianie 
na Śląsku Opolskim”. Tę wyjątko-
wą książkę napisało w postaci pięć-

Wyjątkowy koncert w Opolu … dziesięciu czterech  tekstów  czter-
dzieści  osiem osób. 

W uroczystym koncercie zna-
lazły się między innymi melodie 
dawnego Lwowa oraz listy Kreso-
wian o miłości, tęsknocie, nadziei i 
przemijaniu. Wystąpili: Agnieszka 
Osiecka – wokal, skrzypce, kwar-
tet smyczkowy „Capitol” w skła-
dzie; Beata Wołczyk – I skrzypce, 
Jacek Greń – II skrzypce, Dariusz 
Wołczyk- altówka, Urszula Marci-
niec-Mazur - wiolonczela oraz ak-
torzy teatru im. J. Kochanowskiego 
w Opolu: Judyta Paradzińska, Mi-
rosław Bednarek, Andrzej Miko-
sza i gość specjalny: Barbara Pa-
chura. 

Zachwycona publiczność 
podziękowała artystom gromkimi 
brawami i owacjami. Widowisko 
muzyczne zostało zarejestrowane 
przez Radio Opole S. A., „NTO” i 
zostanie wyemitowane na ante-
nie radia.  Dla Barbary Pachury, 
która zaśpiewała  między innymi  
utwór  „Mamo” z repertuaru Vio-
letty Villas  ten koncert obfitował 
w wiele gratulacji zarówno ze stro-
ny zawodowych artystów, jak i pu-
bliczności. 

Oświadczenie w sprawie komunikacji miejskiej
Od 2 listopada, czyli od chwili wprowadzenia nowego rozkładu jazdy au-

tobusów, do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło kilkanaście uwag i sugestii 
od klientów komunikacji miejskiej. Część propozycji nadesłanych przez pasa-
żerów została już uwzględniona i wprowadzona do planu kursów. Pozostałe 
uwagi wymagające głębszej korekty rozkładu jazdy zostaną skonsultowane z 
przedstawicielami gmin, których te zmiany dotyczą. Jeśli miasto Bielawa będą-
ce zarządcą komunikacji autobusowej w powiecie dzierżoniowskim, otrzyma 
zgodę od zainteresowanych stron, propozycje pasażerów zostaną wprowa-
dzone do rozkładu jazdy. Spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin, poświę-
cone funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, odbędzie się w ciągu najbliższych 
dni. O efektach spotkania poinformujemy w osobnym komunikacie. 

     Łukasz Masyk   
   rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielawie 
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„w”, zaczyna nie tylko obserwować wojenne realia, ale 
i czynnie w nich uczestniczyć. Michał Rusinek opowie-
dział historię opartą na wspomnieniach Włodzimierza 
Dusiewicza. 

Świetnie napisana, prostym, potocznym językiem, 
nie uciekająca od humoru a zarazem wzruszająca lite-
ratura faktu dla najmłodszych wydana w koedycji wy-
dawnictwa Literatura z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. W tej samej serii ukazały się: „Czy wojna jest 
dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza i „Asiunia” Joanny 
Papuzińskiej.

Barbara Ciwoniuk -  Ten gruby
„Ten gruby” Barbary Ciwo-

niuk to kontynuacja losów jedne-
go z bohaterów powieści „Własny 
pokój”, Jacka. Chłopiec, tytułowa 
postać zmaga się z nadwagą i tok-
sycznym otoczeniem. Jacek nie 
może się pozbierać po pobiciu. Po-
dejmuje twardo decyzję o schud-
nięciu i psychicznej przemianie. 
Jednak nie jest w stanie dokonać 
tego mając w pobliżu nadopiekuń-
czą mamę. Wyjeżdża do miejsco-
wości Lenkowo, gdzie opiekę nad 

nim przejmuje ciocia Emilia. Uczy go jak walczyć z nad-
wagą i własnymi słabościami. Drugą bohaterką powieści 
jest niepełnosprawna Adrianna. Jest zimna, oschła dla 
innych i nie opuszcza domu. Zbieg okoliczności spra-
wia, iż poznaje ona Jacka, wtedy ich życie zaczyna się 
odmieniać. 

„Ten gruby” wzrusza i wciąga, zaskakuje niespo-
dziewanym zakończeniem. To książka pełna humoru, 
ciekawych wątków, a także niesamowitych przygód. Do-
datkowo ta historia pokazuje, że wystarczy dobra wola, 
aby zmienić swój świat na lepszy.

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

Annelore Parot - Yumi
Yumi to czarują-

ca drewniana laleczka 
z Japonii, czyli koke-
shi - z nią odkrywamy 
zwyczaje, ubiory i kuch-
nię mieszkańców Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Yumi 
jest bardzo „na czasie” 
- ma modne stroje, lubi 
się bawić z przyjaciółka-
mi, zabiera nas nawet 
do japońskiego sklepu 
z kostiumami dla prze-

bierańców! Książka-zabawka - zawiera gry na spostrze-
gawczość, rozwija wyobraźnię, pobudza ciekawość, 
uczy otwartości na nieznane kultury. Cieszy oko - każda 
strona błyszczy jak japoński jedwab, roi się od szcze-
gółów, iskrzy żywą kolorystyką. Wycinanki, zakładki, 
okienka, strony zróżnicowane wymiarami - wszystko 
jest tu dodatkową frajdą dla czytelnika. 

Ta pięknie wydana książeczka dobrze wpływa na 
kształtujące się poczucie estetyki u małych dzieci. Wer-
sję polską książki przygotowała Dorota Hartwich dla 
Wydawnictwa Format.

Michał Rusinek - Zaklęcie na „w”
Książka „Zaklęcie na „w”” 

podejmuje trudny - nie tylko dla 
dorosłych, ale i dla dzieci - te-
mat wojny. Powieść opowia-
da o chłopcu, którego pewnego 
dnia zaskoczyła wojna. Stara-
jąc się zrozumieć zaistniałe wy-
darzenia, logicznym wydaje się 
fakt, że ktoś musiał zaczarować 
świat tak, że stał się czarno-bia-
ły i smutny. Włodek próbując 
rozwikłać, czym jest zaklęcie na 

Pochodzą z Bielawy, Wolibo-
rza i Pieszyc. Uczą się w podstawów-
kach i na pierwszy rzut oka niczym 
nie różnią się od swoich szkolnych 
koleżanek. Odróżnia je tylko jedno – 
interesują się piłką nożną, a ich ido-
lami nie są popularni piosenkarze, 
czy aktorzy, lecz właśnie wirtuozi 
futbolu – Ronaldo, Messi i Rooney. 
Co więcej swoją ulubioną dyscyplinę 
trenują w Uczniowskim Klubie Spor-
towym „Dziesiątka” w Bielawie. Nie-
jednokrotnie, kiedy wychodzą na bo-
isko, przewyższają umiejętnościami 
kolegów, którzy z podziwem patrzą 
na ich piłkarskie wyczyny. 

Nic więc dziwnego, że w tego-
rocznej edycji ogólnopolskiego Tur-
nieju Orlika zajęły piąte miejsce. Jest 
to ogromny sukces, ponieważ nasze 
piłkarki zostawiły w tyle kilkaset dru-
żyn z całej Polski. Wspaniałego osią-
gnięcia pogratulował zawodniczkom 
UKS „Dziesiątka” burmistrz Bielawy 

Ryszard Dźwiniel, który całą druży-
nę wraz z trenerami zaprosił do Urzę-
du Miejskiego. Gratulując sukcesu 
burmistrz podkreślił, że znakomita 
postawa zespołu jest efektem prze-
myślanego szkolenia oraz talentu i 
ciężkiej pracy młodych piłkarek. Bur-
mistrz podziękował również trenero-
wi Markowi Pyziakowi oraz opieku-
nowi zespołu Teresie Stasiak. Dobra 
postawa dziewcząt w turnieju zosta-
ła dostrzeżona przez szkoleniowców 
kadry narodowej i Dolnego Śląska, 
którzy zaprosili do współpracy najlep-
sze z nich. Niemniej, wynik osiągnię-
ty w Pucharze Orlika jest sukcesem 
całej drużyny, w której skład wcho-
dzą: Oliwia Silny, Kamila Kosior, 
Aleksandra Malka, Karolina Tylak, 
Dagmara Chmielewska, Julia Mic-
kiewicz, Wiktoria Zapała, Aleksan-
dra Sokołowska, Julia Kowalczyk 
oraz Julita Firuta.

  Łukasz Masyk 

Sukces piłkarek nożnych UKS „Dziesiątka”

Wśród nietoperzy i czarow-
nic, w ciemnościach rozjaśnianych 
przez płomyki zapalonych świec, 
najstraszniejsze dynie przerażały 
uczestników Środowiskowego Huf-
ca Pracy w Dzierżoniowie, którzy 28 
października zgromadzili się na Wie-
czorku Halloween’owym.  

Atmosfera spotkania z minuty 
na minutę stawała się mroczna, a to 
za sprawą kilku opowiedzianych hi-
storii, które sprawiły, że wszystkim 
przeszły „ciarki po plecach” oraz 
strasznych dekoracji przygotowy-
wanych już z tygodniowym wyprze-
dzeniem przez uczestników Klubu 
Aktywnych. Młodzi usłyszeli także 
właściwą historię i zwyczaje związa-
ne z tym świętem.  Najwięk-
sze jednak emocje związane były 
z podsumowaniem ogłoszonego 
wcześniej dla wszystkich grup wy-
chowawczych hufca konkursu „Dyn-
ka z dynki” -  na najstraszniejszą 

dynię. Pomysłowość i najstraszniej-
sze „cięcia” wykonane na dyniowych 
owocach zostały indywidualnie oce-
nione przez zgromadzonych na im-
prezie.  Każda grupa wychowawcza 
już od tygodnia przygotowywała dy-
niowe arcydzieła w hufcowej świetli-
cy. 

I tak w konkursie na najstrasz-
niejsze dynie: I miejsce zajęła klasa 
I ZSZ CRRiMP w Bielawie, II miej-
sce - klasa I BZ ZS Nr 2 w Dzier-
żoniowie, III miejsce – klasa II ZSZ 
CRRiMP w Bielawie. Reprezentanci 
klas nagrodzeni zostali torbami ze 
słodkościami oraz otrzymali dyniowe 
dyplomy. 

Na zakończenie wieczorku wy-
chowawcy nawiązali do zbliżających 
się Wszystkich Świętych przypomi-
nając jak ważne są chwile pamięci o 
najbliższych. 

Dorota Sikorska
Wychowawca ŚHP Dzierżoniów

„Dynka z dynki”

Jaskółki z bibliotecznej półki

Od nowego roku szkolnego 
młodzież z koła artystycznego ze 
Środowiskowego Hufca Pracy w 
Dzierżoniowie, na co dzień uczą-
ca się w ZSZ CRRiMP w Bielawie, 
nawiązała współpracę z Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy w 
Dzierżoniowie. Nasze przedsięwzię-
cia są kontynuacją inicjatyw dla pen-
sjonariuszy Dziennego Domu Opieki 
Społecznej w Dzierżoniowie i rozwi-
jania działań na rzecz międzypoko-
leniowego porozumienia. 

Do tej pory realizowana i sta-
rannie pielęgnowana akcja „Posza-
nowania Starości.” nabiera dodatko-
wych walorów. Dlatego na specjalną 
prośbę Zarządu Związku jej uczest-
nicy pod przewodnictwem wycho-
wawcy  Magdaleny Kisiel -  27 
października wzięli udział w uroczy-
stościach z okazji  Dnia Seniora. 
Przygotowaliśmy specjalny program 
artystyczny – bajkę terapeutyczną z 
przesłaniem oraz piosenkę. Imprezę 
otworzyli przedstawiciele miasta, po-
wiatu i Senatu RP. Nasza opowieść 
poruszyła wiele serc, a nawet wywo-
ła komentarz Senatora RP Stanisła-
wa Jurcewicza. Choć sam program 
artystyczny wymagał od nas wielu 
przygotowań, to dodatkowo zrobili-

śmy dla wszystkich zebranych gości 
niespodzianki. Seniorom wręczyli-
śmy ręcznie robione, okolicznościo-
we kartki z ciepłym słowem, a  po-
zostałym gościom okolicznościowe 
chorągiewki upamiętniające Dzień 
Seniora.

Po zakończeniu naszego wy-
stępu i wręczeniu niespodzianek 
młodzież miała nie tylko poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku, ale 
i satysfakcję, radość z ciepłych słów 
uznania, uścisku rąk, którego do-
świadczyła. Wzruszające uśmiechy 

Koło Artystyczne przy ŚHP w  Dzierżoniów wspiera seniorów!
pozwoliły uczniom czuć się akcep-
towanymi takimi jacy są, co dało się 
również odczuć po stronie seniorów. 
Była to lekcja szacunku, tolerancji, 
wrażliwości na drugiego człowieka 
i, co najważniejsze, umiejętności ko-
munikacji międzypokoleniowej. Cele 
i założenia naszej akcji zostały zre-
alizowane w całości, a już pojawiły 
się kolejne propozycje  i plany na 
dalszą współpracę. 

 Magdalena Kisiel
 Wychowawca ŚHP 
 w Dzierżoniowie

I DIECEZJALNE ZAWODY MINISTRANTÓW I 
LEKTORÓW W PŁYWANIU

W sobotę 5 listopada na pływalni Aquarius w Bie-
lawie odbyły się I Diecezjalne Zawody Ministrantów i 
Lektorów w Pływaniu. Organizatorami imprezy była Die-
cezja Świdnicka, a także Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie. Celem organizacji zawodów było promowanie 
zasad bezpiecznego pływania i popularyzacja pływania 
oraz propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wol-
nego wśród ministrantów i lektorów Diecezji Świdnickiej. 
W zawodach udział wzięło 38 ministrantów i lektorów z 
10 parafii. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał ksiądz 
Proboszcz Prałat dr Stanisław Chomiak oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

Rocznik 2002 i 2003 - 25m stylem grzbietowym 
Jakub Janiszewski czas: 21,88 Parafia pw. Królowej Różańca Świę-
tego w Dzierżoniowie.
Daniel Pieszczoch czas: 35, 30 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie. 
Daniel Malczyk czas: 35, 7 6 Parafia pw. Michała Archanioła w Sieraszowie.
Rocznik 1999, 2000, 2001 - 50m stylem grzbietowym 
Damian Drzyzga czas: 42,22 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie.
Dominik Nonas czas: 48,85 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.
Łukasz Nachman czas: 55,98 Parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Wałbrzychu.
Rocznik 1996, 1997, 1998 - 100m stylem grzbietowym 
Aleksander Janiszewski czas: 1: 31, 81 Parafia pw. Królowej Różań-
ca Świętego w Dzierżoniowie.
Michał Drzyzga czas: 1: 46, 16 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie.
Bartosz Ficek czas: 1: 49, 28 Parafia pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Rocznik 1993, 1994, 1995 - 100m stylem grzbietowym 
Michał Rataj czas: 1:29,31 Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Wałbrzychu.
Piotr Konieczyński czas: 1:31,86 Parafia pw. Bożego Ciała w Bielawie.
Rocznik 2002 i 2003 - 25m stylem dowolnym
Jakub Janiszewski czas: 19,03 Parafia pw. Królowej Różańca Świę-
tego w Dzierżoniowie.
Daniel Pieszczoch czas: 37,50 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie.
Daniel Malczyk czas: 42,11Parafia  pw. Michała Archanioła w Sieraszowie.
Rocznik 1999, 2000, 2001 - 50m stylem dowolnym
Damian Drzyzga czas: 37,37 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie.
Dominik Nonas czas: 41,90 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.
Michał Banaszak czas: 57,03 Parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Wałbrzychu.
Rocznik 1996, 1997, 1998 - 100m stylem dowolnym
Aleksander Janiszewski czas: 1:22,94 Parafia pw. Królowej Różań-
ca Świętego w Dzierżoniowie.
Michał Drzyzga czas:1:37,22 Parafia pw. Ducha Świętego w Bielawie.
Bartosz Ficek czas:1:38,47 Parafia pw. NMP Królowej Polski w 
Świdnicy.
Rocznik 1993, 1994, 1995 - 100m stylem dowolnym 
Michał Rataj czas: 1:29,31 Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Wałbrzychu.
2. Piotr Konieczyński czas: 1:31,86 Parafia pw. Bożego Ciała w Bielawie.
3. Łukasz Sikorski  czas: 2:06,86 Parafia pw. Świętego Wawrzyńca 
w Budzowie.

Po zakończeniu zawodów odbyło się wręcza-
nie nagród. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali medale i dyplomy. Uroczystego 
wręczenia pamiątkowych medali dokonał koordynator 
zawodów ksiądz Krzysztof Ora oraz sędzia główny za-
wodów Grzegorz Różycki. Wszystkim ministrantom i 
lektorom gratulujemy ukończenia zawodów. Do zoba-
czenia za rok.
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W dniu 21 października Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie był organizatorem „41 Otwartych Mistrzostw Biela-
wy w Skoku Wzwyż Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
im. Zdzisława Jeżowskiego”. W zawodach udział wzięło 111 
zawodników z roczników 1996 - 2000 z następujących szkół: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mościsku, Zespół Szkół Pu-
blicznych w Grodziszczu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszy-
cach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie, Ekologiczna Szko-
ła Podstawowa nr 7 w Bielawie, Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy Pan Leszek Stróżyk.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:
CHŁOPCY:
Rocznik 2000
1 miejsce - Daniel Wiewiórka 118 cm SP1 w Pieszycach
2 miejsce - Jakub Bożka 116 cm SP 1 w Pieszycach
3 miejsce - Szymon Klepuszewski 115 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 1999
1 miejsce - Eryk Asatryan 125 cm SP 4 w Bielawie
2 miejsce - Niklas Bagiński 125 cm SP 1 w Pieszycach

„41. Otwarte Mistrzostwa Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół Podstawowych  
i Gimnazjalnych im. Zdzisława Jeżowskiego”

3 miejsce - Adrian Moskwik 120 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 1998
1 miejsce - Dariusz Smolak 155 cm Zespół Szkół Publicznych 
w Grodziszczu
2 miejsce - Patryk Jędrychowski 125 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
3 miejsce - Artur Skrzypski 120 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1997
1 miejsce - Kamil Kozłowski 145 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2 miejsce - Patryk Tubacki 140 cm Zespół Szkół Publicznych 
w Grodziszczu
3 miejsce - Maciej Kuśmiński 135 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu
Rocznik 1996
1 miejsce - Adrian Niewiadomski 156 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
2 miejsce - Maciej Wójciak 145 cm Zespół Szkół Publicznych 
w Grodziszczu
3 miejsce - Patryk Misiarz 140 cm Zespół Szkół Publicznych 
w Grodziszczu
DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2000

1 miejsce - Julia Przybyła 123 cm SP 1 w Pieszycach
2 miejsce - Martyna Wróbel 122 cm SP 4 w Bielawie
3 miejsce - Karolina Zimnowoda 120 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 1999
1 miejsce - Justyna Rak 120 cm SP 4 w Bielawie
2 miejsce - Marcela Listwan 117 cm SP 1 w Pieszycach
3 miejsce - Paulina Łochańska 115 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 1998
1 miejsce - Karolina Rybaczuk 105 cm Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie
2 miejsce - Aurelia Krupa 100 cm Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1997
1 miejsce - Klaudia Majkrzak 115 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu
2 miejsce - Anna Kołomańska 105 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu
Rocznik 1996
1 miejsce - Weronika Zięcina 130 cm Zespół Szkół Publicz-
nych w Grodziszczu

Po zakończeniu zawodów odbyło się wręczanie nagród. 
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzy-
mali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Puchary za 
najlepszy wynik ufundowany przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy otrzymali: Adrian Niewiadomski z wyni-
kiem 156 cm i Weronika Zięcina z wynikiem 130 cm

Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie 
dla najliczniejszej reprezentacji szkoły otrzymała Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa nr 7 z Bielawy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w zawo-
dach, zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych suk-
cesów sportowych. 

Do zobaczenia za rok.

Zgodnie z oczekiwania-
mi bielawski zespół dość zde-
cydowanie wygrał mecz 4-tej 
kolejki III ligi z drużyną MKS 
Pogoń Góra. Spotkanie trwa-
ło zaledwie 55 minut i w każ-
dym elemencie gry niepod-
ważalnie przeważał zespół 
Bielawianki Bester. Trener An-
drzej Zemanek w każdym se-

cie desygnował do gry nieco inną szóstkę, dając tym samym 
szansę gry na dłuższym dystansie wszystkim zawodnikom. 
Na uwagę zasługuje też fakt, że w tym spotkaniu trener bie-
lawian nie wziął ani jednego czasu dla swojej drużyny. Tak 
więc przez kolejny tydzień bielawski zespół dalej lideruje w 
tabeli III ligi. Bielawianka Bester to jedyna drużyna w lidze, 
która nie przegrała jeszcze ani jednego seta. Gratulujemy !!! 
 Bielawianie wystąpili w składzie: K. Kurpiel, B. Je-
rzyk, P. Borkowski, P. Dobrzański, P. Skibicki, W. Malczew-
ski, M. Malczewski (libero 1), oraz D. Pacioch, J. Budziński 
(libero 2), K. Stryczniewicz, M. Polakowski, B. Szymeczko.

Widzów: ok 150
W trakcie spotkania kibice przed kibicami zgromadzo-

nymi w hali zaprezentowały się CHILLIDERKI z zespołu pio-
senki i tańca FART. Kolejną atrakcją była możliwość wygrania 
dwóch PIZZY ufundowanych przez KOKO HAUS z Bielawy i 
cztery wejściówki na basen Aquarius. Dziękujemy za przeka-
zane nagrody właścicielowi pizzerii Panu Łukaszowi Kurko-
wi oraz dyrekcji basenu.

*****
Kolejna wygrana 

juniorów Bielawianki

Nasi juniorzy w niedzielę 23 paź-
dziernika udali się na mecz 4-tej kolejki 
do sąsiadującego w tabeli Gr. 1 zespołu 
UKS Oriens Chojnów. Zespół z Chojno-
wa nie wygrał jeszcze żadnego spotkania 
w lidze, dlatego juniorzy Bielawianki Be-
ster jechali tam w roli faworyta i z tej roli 
wywiązali się wzorowo wygrywając 3:0.

Bielawianka Bester - UKS Oriens 
Chojnów 3:0 (-22, -20, -14)

Po tej wygranej młodzi Bielawianie 
zanotowali awans w tabeli Gr.1 na 3 po-
zycję, mając na koncie 6 punktów (dwie 
wygrane i dwie przegrane)

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

*****
Piąta wygrana Bielawianki 

Bester bez straty seta
W sobotę 29 października siatkarze 

Bielawianki Bester na mecz piątej kolej-

ki udali się do beniaminka ligi - zespołu ULKS Ogień Żmigród. 
Zgodnie z oczekiwaniami Bielawianie wygrali to spotkanie zde-
cydowanie, choć gra naszego zespołu nie była zbyt przekony-
wująca. Ale gra się tak jak przeciwnik pozwala, więc cieszymy 
się z kolejnych 3 punktów i już czekamy na szlagier kolejki nr 6, 
w którym Bielawianka Bester uda się do wicelidera rozgrywek 
Klubu Siatkarskiego z Milicza. Milicz awansował na drugą pozy-
cję w tabeli dzięki wygranej w Górze 3:0 oraz dzięki przegranej 
w trzech setach Wołowa w meczu ze Złotoryją. Tak więc za ple-
cami Bielawianki robi się bardzo ciekawie, bowiem wszystkie te 
trzy zespoły (Milcz, Złotoryja, Wołów) mają trzy punkty mniej od 
naszego zespołu.

ULKS Ogień Żmigród - Bielawianka Bester 0:3 (-18, -17, -15)
Bielawianie wystąpili w składzie: K. Kurpiel, B. Je-

rzyk, P. Borkowski, P. Dobrzański, P. Skibicki, W. Mal-
czewski, M. Malczewski (libero 1), oraz D. Pacioch, J. 
Budziński (libero 2), K. Stryczniewicz, M. Polakowski, D. 
Chmielowiec.

Należy zaznaczyć, że pod nieobecność kilku niedy-
sponowanych zawodników Bielawianki (kontuzje, choroby) 
w kadrze seniorów na ten mecz znalazł się kapitan druży-
ny juniorów - Dominik Chmielowiec, który tym samym miał 
okazję po raz pierwszy w tym sezonie zadebiutować w spo-
tkaniu trzecioligowym (wykonał nawet dwie zagrywki). Gra-
tulujemy.

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

*****

Udany rewanż juniorów Bielawianki w Złotoryi
Nasi juniorzy odnieśli trzecią wygraną z rzędu w Gr.1 

rozgrywek juniorskich na Dolnym Śląsku. Tym razem zwy-
ciężyli niepokonanych po czterech kolejkach rówieśników 
ze Złotoryi. Nasza drużyna zrewanżowała się tym samym 
za przegraną z pierwszej kolejki, gdy we własnej hali prze-
grali ze Złotoryją 2:3. Wygranej tej smaczek dodaje fakt, 
że jeśli o wyjściu do dalszej rundy decydować będzie bez-
pośredni pojedynek, to młodzi Bielawianie w całym dwu-
meczu ze Złotoryją uzyskali lepszy bilans małych punk-
tów. Jeszcze w tej grupie wszystko jest możliwe, nawet 
jeśli chodzi o pierwsze miejsce w tabeli. Przed sobą mamy 
między innymi mecz we własnej hali z Legnicą, która ty-
dzień temu przegrała w Złotoryi. Gdyby 6 listopada udało 
się pokonać także i Legniczan, to droga do walki o najwyż-
sze cele w rozgrywkach juniorów będzie otwarta szerokimi 
drzwiami.

KKS Ren-But Złotoryja - Bielawianka Bester 2:3 (-22, 
10, -15, 21, -11) 

Juniorzy Bielawianki zagrali w składzie: T. Byczek, T. 
Rzeszótko, J. Kapczuk, D. Chmielowiec (K), A. Walczak, Ł. 
Usowicz, D. Celmer (libero) oraz Ł. Oleszczuk, Ł. Urbański, B. 
Rudzki, J. Biłozor, B. Cukiernik.

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

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  SIATKÓWKI

Klub Sportowy Bielawianka - Bester 
Bielawa serdecznie zaprasza na treningi piłki 
siatkowej chłopców z roczników:

1998 r. i 1999 r. – treningi odbywają 
się  we wtorki i czwartki w godzinach między 
15:45 a 17:15 w sali sportowej Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie na os. 
Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywa-
ją się we wtorki i czwartki w godzinach mię-
dzy 17:30 a 19:00 w sali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. 
Szkolnej 5

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

Treningi oczywiście są bezpłatne. Za-
praszamy !!!

*****
Dziękujemy za owocną współpra-

cę naszym sponsorom, partnerom oraz 
patronom medialnym i zachęcamy także 
inne instytucje do współpracy. Zaprasza-
my na naszą stronę: www.bielawianka-
siatkowka.pl

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu Sportowego Bielawianka-

-Bester Bielawa

Bielawianka Bester ciągle niepokonana
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18 – 20.11
1920 BITWA WARSZAWSKA 

godz.18.00 prod. POL
„1920 Bitwa Warszawska” to 

wielki fresk historyczny o jednej 
z najważniejszych bitew w dzie-
jach świata. Akcja rozpoczyna się 
w Warszawie, w 1920 roku. Jan 
(Borys Szyc), poeta i kawalerzy-
sta, po otrzymaniu rozkazu wy-
jazdu na front polsko-bolszewicki, 
oświadcza się swojej narzeczonej 
Oli (Natasza Urbańska), aktorce 
teatru rewiowego. Ślubu udziela 
młodym ksiądz Ignacy Skorupka 
(Łukasz Garlicki). Podczas walk 
Jan trafia do niewoli. Jego los leży 
w rękach czekisty Bykowskiego 
(Adam Ferency), który ucieleśnia 
okrutne oblicze bolszewickiej re-
wolucji. Historia znajdzie finał w 
wielkiej bitwie, która na zawsze 
odmieni nie tylko losy Jana i Oli, 
ale całej dwudziestowiecznej Eu-
ropy.

25 - 27.11
MELANCHOLIA godz.19.00 

prod. DUN/FRA
Kolejny po głośnym, prowoka-

cyjnym Antychryście film Larsa von 
Triera. Tym razem autor Przełamu-
jąc fale i Tańcząc w ciemnościach 
pragnie zrealizować bardzo osobi-
ste, psychologiczne kino katastro-
ficzne i piękny film o końcu świata.  
Głównymi bohaterkami Melancho-
lii są dwie siostry grane przez Kir-
sten Dunst i Charlotte Gainsbourg. 
Młodsza wychodzi właśnie za mąż, 
gdy okazuje się, że do Ziemi nie-
bezpiecznie zbliża się inna planeta, 
grożąc końcem świata. Przyszłe-
go męża zagra Alexander Skars-
gard, jego świadka Stellan Skars-
gard (faktycznie ojciec Alexandra), 
a John Hurt wcieli się w ojca sióstr. 
W filmie pojawią się także Charlot-
te Rampling, Kiefer Shuterland czy 
Udo Kier.

02 – 04.12
SKÓRA W KTÓREJ ŻYJĘ 

godz.19.00 prod. HISZ
Najnowszy film Pedro Al-

modóvara, niekwestionowane-
go mistrza współczesnego kina. 
Po raz pierwszy w swojej ka-
rierze twórca Wszystko o mo-
jej matce sięgnął po materiał 
literacki i przygotował scena-
riusz na podstawie powieści Ta-
rantula Thierry’ego Jonqueta.  
Książka opowiada o chirurgu 
plastycznym, który trzyma w za-
mknięciu w swoim mieszkaniu 
piękną Verę. Kim jest tajemnicza 
kobieta? Jakie stosunki łączą ją z 
lekarzem? Prawda okaże się bar-
dziej szokująca niż najśmielsze 
przypuszczenia. O Tarantuli kry-
tycy pisali, że to Markiz de Sade i 
Jean-Paul Sartre w jednym, więc 
thriller Skóra, w której żyję na jej 
podstawie, ma szansę stać się 
jednym z najbardziej szokujących 
filmów w dorobku Almodóvara.

                             kom lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

21 listopada
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Sytuacja różnych wyznań w Bielawie 

po II Wojnie Światowej” - wykład Renaty Madziary - Teatr Kino MOKiS

25 listopada
Spektakle Narodowego Teatru Edukacji. Scenariusz i reżyseria Ma-

rzenna Kucper - Kołeńska
8.30 - ORTOGRAFIA NA WESOŁO – dla najmłodszych 
10.20 – W PUŁAPCE CYWILIZACJI – dla gimnazjów
12.00 – W KRZYWYM ZWIERCIADLE - dla gimnazjów - Teatr Kino MOKiS 

28 listopada
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Gruzja Armenia – wspomnienia po-

dróżnika” - wykład Leszka Sieronia - Teatr Kino MOKiS

29 listopada
Spektakle teatralne artystów sceny kieleckiej dla młodzieży:
9.00 – ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM- wg. Marka Edelmana 
11.00 – STARY CZŁOWIEK I MORZE wg. E. Hemingwaya - Teatr 

Kino MOKiS

30 listopada
17.00 – PORTRECIARNIA – wernisaż wystawy fotografii Pawła Kuź-

mickiego. galeria KORYTARZ 
Wystawa czynna do 14 grudnia codziennie 9 - 16 w weekendy przed 

seansami filmowymi 

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00– sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00 - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30 – sala prób
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00 – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina – sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 – sala prób
Taniec HIP-HOP – wtorki, czwartki 19.00 - scena
Orkiestra Dęta „SART” – czwartki 16.00 – 20.00 – sala Piastowska 18 IIp.
Kurs fotografii cyfrowej (FOTOBUS)– wtorki 17.00 – 20.00 

W dniu 22 października w 
Pieńsku odbyły się zawody w zapa-
sach styl klasyczny w ramach Dol-
nośląskiej Ligi Młodzików, w której 
brali udział zawodnicy z Zapaśnicze-
go Klubu Sportowego „Bielawianka” 
Bielawa w składzie: grupa starsza 
- Sieradzki Patryk, Grzegorz Maj-
kut, Habas Sebastian, Wiśniew-
ski Remigiusz, Magdziarz Adrian, 
grupa młodsza - Moskal Seba-
stian, Szyngier Sebastian, Pakosz 
Daniel, Romanowicz Daniel, Nar-
kiewicz Damian, Suchecki Woj-
ciech, Krężołek Jakub, Adamski 
Krystian, Kazubek Przemysław, 
Dębski Oskar, Struzik Brajan, 
Wojtala Kamil.

Uzyskane wyniki: Sieradzki 
Patryk - waga 35kg I miejsce, Ha-
bas Sebastian - waga + 60kg II miej-
sce, Wiśniewski Remigiusz - waga 
59kg II  miejsce, Magdziarz Adrian 
- waga  32kg II miejsce, Suchecki 

Wojciech - waga + 60kg II miejsce, 
Krężołek Jakub - waga 42kg II miej-
sce, Majkut Grzegorz - waga 42kg 
V miejsce, Moskal Sebastian - waga 
46kg V miejsce, Romanowicz Da-
niel - waga 46kg V miejsce, Adam-
ski Krystian - waga 32kg V miejsce, 
Dębski Oskar - waga 32kg V miej-
sce, Struzik Brajan - waga 42kg V 
miejsce, Wojtala Kamil - waga 29kg 
V miejsce, Pakosz Daniel - waga 
+ 60kg IX miejsce, Szyngier Seba-
stian - waga + 60kg  XII miejsce, Ka-
zubek Przemysław - waga  42kg XII 
miejsce, Narkiewicz Damian - waga 
42kg X miejsce.

Opiekunowie i trenerzy: Su-
checki Arkadiusz, Pakosz Grze-
gorz, Olbryś Roman, Zamirski 
Jacek, Stolarczyk Władysław, Ku-
jawa Marcin.

Opracował: Majkut Grzegorz 
Więcej zdjęć ma stronie Zapa-

sy.bielawa.pl 

Dobry start bielawskich zapaśników

Piłkarze Bielawianki, Lechii 
Dzierżoniów, Pogoni Pieszyce oraz 
Traforów wzięli udział w trzecim 
Memoriale Grzegorza Żuławnika. 
Turniej zorganizowany ku pamięci 
zmarłego w 2009 roku piłkarza, od-
był się 24 października na boisku 
przy ulicy Bankowej w Bielawie. 

Przed rokiem puchar prze-
chodni trafił w ręce zawodników Le-
chii Dzierżoniów. Tym razem najlep-
szą drużyną okazała się pieszycka 
Pogoń, której kapitan odebrał pu-
char z rąk burmistrza Bielawy. Kró-

lem strzelców został piłkarz trium-
fatora turnieju Antoni Dubieniecki, 
który czterokrotnie trafił do bramki 
rywali. 

Poniżej prezentujemy wyniki 
wszystkich meczów rozegranych w 
trakcie memoriału:
Pogoń Pieszyce - Lechia Dzierżoniów – 1:0 
Bielawianka - Trafory – 1:0 
Trafory - Lechia Dzierżoniów – 2:2 
Bielawianka - Pogoń Pieszyce – 1:1 
Pogoń Pieszyce - Trafory – 4:1 
Bielawianka - Lechia Dzierżoniów – 2:2 

  Łukasz Masyk 

III Memoriał Grzegorza Żuławnika

Dawid Kuczyński, zawod-
nik Zapaśniczego Klubu Sportowe-
go Bielawianka, wywalczył Puchar 
Polski Kadetów. Szesnastoletni bie-
lawianin zdobył trofeum podczas 
Międzynarodowego Memoriału im. 
Władysława Miazio w Radomiu.  
Największego sukcesu w karierze 
pogratulował utalentowanemu za-
paśnikowi wiceburmistrz Bielawy 
Mariusz Pach. Spotkanie z udzia-
łem młodego zawodnika oraz wi-
ceprezesa ZKS Bielawianka Jacka 
Zamirskiego i trenera klubu Artura 
Szczepionki odbyło się 31 paździer-
nika w Urzędzie Miejskim. 

Dawid Kuczyński trenuje na 
zapaśniczych matach od 8 lat i jak 
powtarzają jego szkoleniowcy, jest 
to ogromny talent. Dawid oprócz 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 
 Towarzystwo Przyjaciół Bielawy oraz Wiadomości Bielawskie 

                DOROCZNY  

KONKURS OZDÓB 

CHOINKOWYCH
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego :
-rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i do klas II szkól podstawowych (rodzinnie)
-dzieci i młodzież szkół podstawowych od klas III do VI oraz gimnazja (indywidualnie)

Dodatkowo kategoria „Senior” dla osób kultywujących tradycje przystrajania świątecznego drzewka 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami

JURY  BĘDZIE OCENIAĆ : ORYGINALNOŚĆ, STARANNOŚĆ WYKONANIA I POZIOM TRUDNOŚCI
 

NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE I BĘDĄ EKSPONOWANE  W HOLU MOKIS
                          

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ 

DO 2 GRUDNIA 2011
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE

PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 19A  TEL.: 074 8333 007

       DO PRAC NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTKĘ Z IMIENIEM, NAZWISKIEM, WIEKIEM I MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego 

zapalenia światełek na Pl. Wolności 5 grudnia 2011

Bielawianin z Pucharem Polski w zapasach
talentu ma również wolę walki i 
duże ambicje. - Puchar Polski to 
moje największe osiągnięcie, ale 
wierzę że prawdziwe sukcesy są 
dopiero przede mną. Następny cel 
to zdobycie mistrzostwa Europy 
– powiedział zapaśnik. 
Zapowiedzi Dawida wy-
dają się być bardzo re-
alne, ponieważ obecnie 
wychowanek Bielawian-
ki uczy się i trenuje w 
Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Radomiu. 
Podobnie jak w bielaw-
skim klubie, zapasy w 
radomskim SMS-ie mają 
bogate tradycje i wiele 
międzynarodowych suk-
cesów na koncie. 

Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim zastępca burmistrza Mariusz 
Pach życzył Dawidowi Kuczyńskie-
mu zrealizowania sportowych planów 
oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

  Łukasz Masyk 


