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„Obejmując urząd Burmi-
strza Miasta uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu a 
powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publiczne-
go i pomyślności mieszkańców 
gminy” - ślubowanie tej treści zło-
żył podczas sesji Rady Miejskiej 
Bielawy w dniu 13 grudnia Ryszard 
Dźwiniel – burmistrz Bielawy VI ka-
dencji.

Otwierając sesję Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady po-
wiedział: „Dziś jest 29.rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Pamiętamy o ludziach, którzy po-
święcili swoje życie dla wolnej 
Ojczyzny, by nastąpił rok 1989 4 
czerwca – wolne wybory, rok 1990 
27 maja – symboliczna data naro-
dzin polskiego samorządu lokal-
nego.” Radni minutą ciszy uczcili 
pamięć tych, którzy zginęli.

Następnie radni przystąpili 
do wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej Bielawy – zostali 
nimi Marek Pyziak oraz Zbigniew 
Skowroński.

Kolejnym punktem obrad było 
powołanie w drodze uchwał komi-
sji Rady. Powołano 6 komisji, które 
ukonstytuowały się oraz dokonały 
wyboru przewodniczących i zastęp-
ców przewodniczących.

Skład Komisji Rewizyjnej: Ja-
rosław Florczak – zastępca prze-
wodniczącego, Władysław Kro-
czak, Stanisław Lenartowicz, 
Henryk Lichnowski – przewodni-
czący, Adam Pajda, Paweł Pawla-
czek.

Skład Komisji Budżetu i Finan-
sów: Leszek Białek, Zbigniew Dra-

gan, Jarosław Florczak, Bożena 
Grzebieluch, Stefania Pagórska – 
zastępca przewodniczącego, Paweł 
Pawlaczek, Zbigniew Skowroński, 
Bartosz Skwara – przewodniczący, 
Leszek Stróżyk, Halina Szatkow-
ska-Skurzyńska. 

Skład Komisji Planowania i 
Rozwoju Gospodarczego: Leszek 
Białek – zastępca przewodniczą-
cego, Władysław Kroczak – prze-
wodniczący, Stanisław Lenarto-
wicz, Henryk Lichnowski, Marek 
Pyziak, Zbigniew Skowroński, Le-
szek Staszewski.

Skład Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia: Bożena 
Grzebieluch, Barbara Pachura 
– przewodnicząca, Stefania Pa-
górska, Adam Pajda, Grzegorz 
Raganowicz, Halina Szatkowska-
-Skurzyńska – zastępca przewodni-

Marek Pyziak i Zbigniew Skowroński wiceprzewodniczącymi
Rady Miejskiej Bielawy

czącej, Mariusz Urbanowicz.
Skład Komisji Promocji Miasta 

i Współpracy Europejskiej: Barbara 
Pachura, Marek Pyziak, Grzegorz 
Raganowicz – przewodniczący, Le-
szek Staszewski. Komisja nie wy-
brała zastępcy przewodniczącego.

Skład Komisji Statutowej: Zbi-
gniew Dragan, Henryk Lichnow-
ski, Stefania Pagórska – zastępca 
przewodniczącego, Adam Pajda – 
przewodniczący, Bartosz Skwara, 
Leszek Stróżyk.

Ponadto radni podjęli uchwa-
ły w sprawach: wygaśnięcia man-
datu radnego z okręgu wyborczego 
nr 3 w Bielawie i wygaśnięcia man-
datu radnego z okręgu wyborcze-
go nr 2 w Bielawie oraz w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta.

  B.Lesiewicz

Ostatnia w 2010 roku sesja Rady 
Miejskiej Bielawy rozpoczęła się koncer-
tem kolęd w wykonaniu zespołu FART, 
który działa pod kierownictwem Anny Lutz.

Po koncercie radni przystą-
pili do uzupełnienia składu Rady o 
radnych: Mariollę Jonas, która ob-
jęła mandat po radnym Ryszardzie 
Dźwinielu oraz Tomasza Wojcie-
chowskiego, który objął mandat po 
radnym Andrzeju Hordyju.

Nowi radni złożyli ślubowanie, po 
czym przystąpiono do wyboru wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej – została 
nim w tajnym głosowaniu Mariolla Jonas.

Następnie przystąpiono do 
uzupełnienia składów komisji: Ko-
misję Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia uzupełniono o radnych Ma-
riollę Jonas i Tomasza Wojciechow-
skiego, Komisję Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej o radnych: 
Leszka Stróżyka, Mariollę Jonas i 
Tomasza Wojciechowskiego, Komi-
sję Rewizyjną o radnego Tomasza 
Wojciechowskiego, a Komisję Statu-
tową o radną Mariollę Jonas.

Radni na sesji w dniu 29 grud-
nia 2010 r. podjęli uchwały w nastę-
pujących sprawach: 

- wstąpienia w miejsce wygasłe-
go mandatu radnego z okręgu nr 3 w 
Bielawie kandydata z tej samej listy,

- wstąpienia w miejsce wygasłe-
go mandatu radnego z okręgu nr 2 w 
Bielawie kandydata z tej samej listy,

- wyboru wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy,

- uzupełnienia składu osobo-
wego Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Rady Miejskiej 
Bielawy,

- uzupełnienia składu oso-
bowego Komisji Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej Rady Miej-
skiej Bielawy,

- uzupełnienia składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Bielawy,

- uzupełnienia składu osobo-
wego Komisji Statutowej Rady Miej-
skiej Bielawy,

- przyjęcia harmonogramu pra-
cy Rady Miejskiej na 2011 rok,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011 rok,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
na I półrocze 2011 roku,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Euro-
pejskiej Rady Miejskiej na I półrocze 
2011 roku,

- przyjęcia planu pracy Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej na I półro-
cze 2011 roku, 

- nadania nazw ulicom w Bie-
lawie,

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

- Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Bielawie na rok 2011,

- Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Bielawa z Organizacja-
mi Pozarządowymi,

- likwidacji rachunku docho-
dów własnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bielawie,

- likwidacji rachunku docho-
dów własnych w „Nestor” Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej,

- likwidacji rachunku docho-
dów własnych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy,

- wyznaczenia dodatkowych 
przedstawicieli Gminy Bielawa do 
Zgromadzenia Związku Gmin Po-
wiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7,

- zmian budżetu gminy na 
2010 rok,

- likwidacji rachunku docho-
dów własnych w Świetlicy Socjotera-
peutycznej,

- wydatków, które nie wygasa-
ją w 2010 roku.

Ponadto radni przyjęli plany 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 
rok, a pozostałych komisji, czyli: Ko-
misji Budżetu i Finansów, Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodar-
czego, Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia, Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej 
oraz Komisji Statutowej na I półro-
cze 2011 roku.

                      Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni
Uzupełnienie składu Rady, jej prezydium i komisji

Pochodzący z Bielawy dzien-
nikarz TVN24 Jarosław Kuźniar, 
został jednym z pięciu laureatów 
konkursu Grand Press 2010, w ka-
tegorii „Dziennikarz Roku”.

W tym elitarnym gronie bielawia-
nin znajduje się obok Artura Domosław-
skiego (Gazeta Wyborcza), Tomasza 
Lisa (Wprost), Anity Werner (TVN24) i 
Mariusza Szczygła (Gazeta Wyborcza).

Jarosław Kuźniar wyprzedził w 
konkursie tak uznanych dziennika-
rzy jak m. in.: Katarzyna Kolenda–
Zaleska, Ewa Ewart, Teresa Torań-

Bielawa uruchomiła nową stro-
nę internetową. Serwis www.bielawa.
pl został całkowicie przebudowany 
z myślą o mieszkańcach, turystach, 

Nowy serwis www.bielawa.pl
przedsiębiorcach oraz osobach za-
interesowanych ekologią. Mamy 
nadzieję, że nowa strona dzięki 

Jarosław Kuźniar w gronie najlepszych dziennikarzy
ska czy Monika Olejnik. Grand Press 
2010 i tytuł „Dziennikarza Roku” 
zdobył głosami 59. największych re-
dakcji, Artur Domosławski za książ-
kę „Kapuściński non-fiction”.

Jarosław Kuźniar swoją przygodę 
z mediami zaczynał w Bielawie w Tele-
wizji Sudeckiej oraz w dzierżoniowskim 
Radiu Sudety. Następnie przeszedł do 
Radia Wrocław, a wkrótce do Progra-
mu III Polskiego Radia, gdzie prowadził 
„Zapraszamy do Trójki”. Zanim trafił do 
TVN 24, przygotowywał serwisy infor-
macyjne w Radiu Zet. 

Droga wojewódzka łącząca Bie-
lawę i Dzierżoniów zostanie gruntownie 
wyremontowana w 2011 roku. Obecnie 
nawierzchnia drogi, której przebudowa 
miała miejsce w 2003 roku, jest znacznie 
zniszczona i zawiera wiele ubytków. Jak 
stwierdziły przeprowadzone ekspertyzy, 
ciągle występujące pęknięcia i nierów-
ności wynikają z zastosowania niewła-
ściwych materiałów przy budowie na-
wierzchni przez wykonawcę inwestycji. 

Liczne skargi, które kierowały 
władze Bielawy do zarządcy drogi – Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei, nareszcie 
przyniosły skutek. DSDiK poinformowa-
ło, że wykonawca inwestycji zobowiązał 
się do naprawienia drogi w ramach gwa-

rancji. Naprawa będzie polegała na usu-
nięciu całej warstwy asfaltu i wykonaniu 
nowej nawierzchni, zgodnie z obowią-
zującymi parametrami. Do czasu kom-
pleksowej naprawy drogi, wykonawca 
na bieżąco będzie usuwał powstające 
ubytki (przy dogodnych warunkach at-
mosferycznych). O terminie przeprowa-
dzenia prac poinformujemy.

Warto przypomnieć, że droga Bie-
lawa – Dzierżoniów została przebudo-
wana w 2003 roku. Koszt przebudowy 
wyniósł około 9 milionów złotych i pokry-
ło go województwo dolnośląskie (60%), 
a także Bielawa (23%), Dzierżoniów 
(12%) i powiat dzierżoniowski (5%). 

  Łukasz Masyk

Droga Bielawa – Dzierżoniów zostanie wyremontowana w 2011 roku

W ciągu kilku miesięcy po-
wstanie w Bielawie nowe przedszko-
le, które będzie mogło przyjąć oko-
ło 100 najmłodszych mieszkańców 
miasta. Przedszkole uruchomione 
zostanie w budynku przy ulicy Że-
romskiego 18 i będzie to pierwsza 
tego typu placówka w dolnej części 
miasta. Na realizację inwestycji mia-
sto pozyskało dofinansowanie ze 
środków unijnych, w wysokości 1,9 
mln złotych (70% kosztów). Pienią-
dze pozwolą na całkowitą przebudo-

Nowe przedszkole w Bielawie
wę obiektu i dostosowanie go do po-
trzeb przedszkolaków. 

Oprócz czterech sal dydaktycz-
nych, łazienek, kuchni oraz szatni, zo-
stanie zainstalowana winda, a w ogro-
dzie powstanie bezpieczny plac zabaw. 
Warto dodać, że będzie to siódme 
przedszkole w Bielawie, dzięki temu do-
stęp do opieki przedszkolnej dla wszyst-
kich dzieci będzie znacznie łatwiejszy. 

Przedszkole zacznie funkcjo-
nować we wrześniu 2011 roku.

  Łukasz Masyk

Burmistrz Ryszard Dźwiniel składa ślubowanie
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multimedialnym rozwiązaniom, przy-
padnie do gustu wszystkim miłośni-
kom naszego miasta.

Serwis został podzielony na trzy 
działy – „Miasto”, „Gospodarka” i „Eko-
logia”. W zakładce „Miasto” można 
podziwiać m.in. atrakcje turystyczne, 
zapoznać się z historią Bielawy oraz 
obejrzeć galerie zdjęć czy produkcje 
filmowe. W tej części znajdują się rów-
nież najpotrzebniejsze informacje doty-
czące działalności Urzędu Miejskiego. 

Dział „Gospodarka” prezen-
tuje działalność miasta w sferze 
gospodarczej. Znajdują się w niej 
informacje dotyczące Podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, budowanego obecnie Inku-
batora Przedsiębiorczości oraz ulg i 
zwolnień w podatkach. 

Z kolei dział „Ekologia” przedsta-
wia osiągnięcia Bielawy w dziedzinie 
ekologii i poszanowania środowiska 
naturalnego. Prezentuje również inwe-

stycje ekologiczne, Szkołę Leśną oraz 
Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny Po-
litechniki Wrocławskiej w Bielawie. 

Natomiast w górnym panelu 
strony znajduje się multimedialna 
zakładka o nazwie „Wirtualna Bie-
lawa”. W jej skład wchodzi tzw. wir-
tualny spacer, dzięki któremu moż-
na zwiedzić Bielawę i jej atrakcje 
turystyczne przez internet. Ponadto 
stwarza ona możliwość podziwiania 
widoków miasta i Gór Sowich z per-
spektywy 6. obrotowych kamer.

Na realizację projektu miasto 
pozyskało pieniądze w ramach pro-
gramu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-
-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 
za pośrednictwem Euroregionu Gla-
censis. Wartość projektu została 
oszacowana na 21.558,16 euro. Dofi-
nansowanie z Euroregionu Glacensis 
wynosi 18.324,44 euro (85%), a z bu-
dżetu państwa 2.155,82 euro (10%).

  Łukasz Masyk

Nowy serwis www.bielawa.pl

*****
podjęte na sesji w dniu 1 grudnia 

2010 roku

UCHWAŁA Nr 1/I/10 w sprawie 
wyboru przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bielawy

W wyniku głosowania tajnego na 
przewodniczącego Rady Miejskiej Biela-
wy wybrano Leszka Stróżyka.

UCHWAŁA Nr I/2/10 w sprawie 
poręczenia kredytu dla Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z 
o.o. z siedzibą w Bielawie na realizację 
projektu „Bielawski Inkubator Przed-
siębiorczości”

Radni wyrazili zgodę na poręcze-
nie spłaty zaciągniętego przez Bielaw-
ską Agencję Rozwoju Lokalnego Spółka 
z o.o. kredytu na przedsięwzięcie inwe-
stycyjne pn. „Bielawski Inkubator Przed-
siębiorczości”, realizowane w Bielawie 
przy ul. Wolności 24, do kwoty 1.250.000 
PLN.

UCHWAŁA Nr I/3/10 w sprawie 
zmian budżetu gminy na 2010 rok

Po wprowadzonych zmianach 
budżet na 2010 rok wynosi: dochody – 
86.618.785 zł, wydatki – 104.997.945 zł.

*****
podjęte na sesji w dniu 13 grud-

nia 2010 roku

UCHWAŁA Nr II/4/10 w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy

W wyniku tajnego głosowania wi-
ceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bie-
lawy został radny Marek Pyziak.

UCHWAŁA Nr II/5/10 w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy

W wyniku tajnego głosowania wi-
ceprzewodniczącym Rady został radny 
Zbigniew Skowroński.

UCHWAŁA Nr II/6/10 w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Rady 
Miejskiej Bielawy

Rada Miejska stwierdziła wyga-
śnięcie mandatu radnego Pana Ryszar-
da Dźwiniela z listy nr 20 – Komitet Wy-
borczy Wyborców Ryszarda Dźwiniela, z 
okręgu wyborczego nr 3 w Bielawie.

UCHWAŁA Nr II/7/10 w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Rady 
Miejskiej Bielawy

Rada Miejska stwierdziła wyga-
śnięcie mandatu radnego Pana Andrzeja 
Hordyja z listy nr 20 – Komitet Wyborczy 
Wyborców Ryszarda Dźwiniela, z okręgu 
wyborczego nr 2 w Bielawie.

UCHWAŁA Nr II/8/10 w sprawie 
powołania i ustalenia składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Bielawy

Radni powołali Komisję Rewizyjną 
Rady Miejskiej Bielawy w składzie: Hen-
ryk Lichnowski, Adam Pajda, Stanisław 
Lenartowicz, Paweł Pawlaczek, Włady-
sław Kroczak i Jarosław Florczak.

UCHWAŁA Nr II/9/10 w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Finan-
sów Rady Miejskiej, ustalenia zakresu 
jej działania i składu osobowego

Radni powołali Komisję Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej jako komisję 
stałą i ustalili zakres jej działania, który 
obejmuje: opiniowanie projektu budżetu 
gminy, opiniowanie projektów uchwał do-
tyczących budżetu i spraw finansowych, 
dokonywanie oceny realizacji budżetu.

W skład komisji powołano rad-
nych: Bartosza Skwarę, Jarosława Flor-
czaka, Bronisławę Pagórską, Pawła 
Pawlaczka, Halinę Szatkowską-Skurzyń-
ską, Leszka Stróżyka, Zbigniewa Skow-
rońskiego, Leszka Białka, Zbigniewa 
Dragana i Bożenę Grzebieluch.

UCHWAŁA Nr II/10/10 w sprawie 
powołania Komisji Planowania i Roz-
woju Gospodarczego Rady Miejskiej, 
ustalenia zakresu jej działania i składu 
osobowego

Radni powołali Komisję Planowa-
nia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miej-
skiej i ustalili zakres jej działania, który 
obejmuje w szczególności sprawy: pla-
nowania i ładu przestrzennego, opraco-
wywania planów gospodarczych, inwe-
stycji i remontów mienia komunalnego 
oraz gospodarowania nieruchomościami.

W skład komisji powołano rad-
nych: Leszka Staszewskiego, Marka Py-
ziaka, Stanisława Lenartowicza, Leszka 
Białka, Henryka Lichnowskiego, Zbignie-
wa Skowrońskiego i Władysława Krocza-
ka.

UCHWAŁA Nr II/11/10 w sprawie 
powołania Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej, 
ustalenia zakresu jej działania i składu 
osobowego

Radni powołali Komisję Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady 
Miejskiej i ustalili zakres jej działania, 
który obejmuje w szczególności spra-
wy: Działalności przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, działalności 
jednostek: opiekuńczo-wychowawczych, 
kultury i sztuki, turystyki i sportu, ochrony 
zdrowia i środowiska, kultury fizycznej, 
turystyki i sportu, porządku publicznego i 
bezpieczeństwa mieszkańców, systemo-
wych rozwiązań dotyczących bezrobocia 
i pomocy społecznej oraz polityki proro-
dzinnej.

W skład komisji powołano rad-
nych: Adama Pajdę, Mariusza Urbano-
wicza, Halinę Szatkowską-Skurzyńską, 
Grzegorza Raganowicza, Bożenę Grze-
bieluch, Barbarę Pachurę i Bronisławę 
Pagórską.

UCHWAŁA Nr II/12/10 w sprawie 
powołania Komisji Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej Rady Miej-
skiej, ustalenia zakresu jej działania i 
składu osobowego

Radni powołali Komisję Promocji i 
Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej i 
ustalili zakres jej działania, który obejmu-
je w szczególności: sprawy pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych na promocję, 
współpracę z komisjami jednostek samo-
rządu terytorialnego o podobnym zakre-
sie działania, zagadnienia współpracy z 
miastami partnerskimi, sprawy promocji 
miasta – wykorzystania jego walorów tu-
rystycznych, zagadnienia promocji mia-
sta z wykorzystaniem bazy rekreacyjno-
-sportowej i imprez sportowych, imprezy 
rozrywkowe i uroczystości miejskie – ich 
wykorzystania w ramach promocji miasta 
oraz propagowanie idei samorządności 
wśród młodzieży.

W skład komisji powołano rad-
nych: Marka Pyziaka, Grzegorza Raga-
nowicza, Leszka Staszewskiego i Barba-
rę Pachurę.

UCHWAŁA Nr II/13/10 w sprawie 
powołania i ustalenia składu osobo-
wego Komisji Statutowej Rady Miej-
skiej Bielawy

Radni powołali Komisje Statutową 
w składzie: Bartosz Skwara, Adam Paj-
da, Henryk Lichnowski, Zbigniew Dra-
gan, Leszek Stróżyk i Bronisława Pagór-
ska.

UCHWA ŁA Nr II/14/10 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta Bielawa

Radni ustalili miesięczne wynagro-
dzenie dla Burmistrza Miasta Ryszarda 
Dźwiniela, na które składa się: wynagro-
dzenie zasadnicze - 4.765,00 zł, dodatek 
funkcyjny – 1.650,00 zł, dodatek specjal-
ny – 2.566,00 zł. Ponadto zgodnie z wła-

ściwymi przepisami Burmistrzowi przy-
sługują: dodatek za wieloletnią pracę, 
nagroda jubileuszowa, dodatkowe wyna-
grodzenie roczne.

UCHWAŁA Nr II/15/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej

Na Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej został wybrany 
radny Henryk Lichnowski.

UCHWAŁA Nr II/16/10 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Na funkcję Zastępcy Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej został wybrany radny Jarosław Flor-
czak.

UCHWAŁA Nr II/17/10 w spra-
wie wyboru Przewodniczącego Komi-
sji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
Bielawy

Na Przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu i Finansów Rady Miejskiej został 
wybrany radny Bartosz Skwara.

UCHWAŁA Nr II/18/10 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczące-
go Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej Bielawy

Na funkcję Zastępcy Przewodniczą-
cego Komisji Budżetu i Finansów została 
wybrana radna Bronisława Pagórska.

UCHWAŁA Nr II/19/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospodarcze-
go Rady Miejskiej Bielawy

Na przewodniczącego Komisji Pla-
nowania i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej został wybrany radny Włady-
sław Kroczak.

UCHWAŁA Nr II/20/10 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Planowania i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Miejskiej Bielawy

Na funkcję Zastępcy Przewodni-
czącego Komisji Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej wybrano 
radnego Leszka Białka.

UCHWAŁA Nr II/21/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdro-
wia Rady Miejskiej Bielawy

Na Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia 
Rady Miejskiej została wybrana radna 
Barbara Pachura.

UCHWAŁA Nr II/22/10 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy

Na funkcję Zastępcy Przewodni-
czącej Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Rady Miejskiej została 
wybrana radna Halina Szatkowska-Sku-
rzyńska.

UCHWA ŁA Nr II/23/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Euro-
pejskiej Rady Miejskiej Bielawy

Na Przewodniczącego Komisji 
Promocji i Współpracy Europejskiej Rady 
Miejskiej wybrano radnego Grzegorza 
Raganowicza.

UCHWAŁA Nr II/24/10 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej Bielawy

Na Przewodniczącego Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej wybrano rad-
nego Adama Pajdę.

UCHWAŁA Nr II/25/10 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczące-
go Komisji Statutowej Rady Miejskiej 
Bielawy

Na funkcję Zastępcy Przewodni-
czącego Komisji Statutowej Rady Miej-
skiej  została wybrana radna Bronisława 
Pagórska.

  B.Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

HARMONOGRAM
SESJI RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

na 2011 rok

26 stycznia 2011r.godz. 09:00
tematy:
Budżet gminy na 2011 rok.
Rozpatrzenie projektów uchwał.

23 lutego 2011r.godz. 09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.

30 marca 2011r.godz. 09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.

27 kwietnia 2011r.godz. 09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.

25 maja 2011r.godz. 09:00
tematy:
Sesja absolutoryjna – ocena realizacji budżetu gminy za 2010r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.

29 czerwca 2011r.godz. 09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Przyjęcie planów pracy Komisji RM na II półrocze 2011 roku.

LIPIEC  przerwa wakacyjna
31 sierpnia 2011r.godz. 09:00

tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.

28 września 2011r.godz. 09:00
tematy: 
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.

26 października 2011r.godz. 09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.

30 listopada 2011r.godz.09:00
tematy:
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Przyjęcie harmonogramu sesji na rok 2012.

29 grudnia 2010r.godz.09:00
tematy:
Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Przyjęcie planów pracy Komisji na I półrocze 2012r.
Na każdej sesji będą zgłaszane interpelacje i wnioski oraz omawiane spra-
wy różne.                                                                                       Przewodniczący RM
                                                                                           Leszek Stróżyk 

„Bezpieczne ferie”
Z myślą o dzieciach, które już niedługo wypoczywać będą podczas ferii zi-

mowych, bielawska Straż Miejska przygotowała specjalny program edukacyjny.
Akcja „Bezpieczne ferie” jest skierowana do uczniów szkół podstawo-

wych z klas I-III i potrwa od 19 stycznia do 4 lutego. 
Jej podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi 

mogą się spotkać podczas zimowego wypoczynku. Funkcjonariusze przedsta-
wią również uczniom podstawowe zasady bezpiecznej zabawy na śniegu. Po-
nadto w trakcie spotkań strażnicy przypomną najmłodszym numery alarmowe 
służb ratunkowych i rozdadzą ulotki dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii. 

Szczegółowych informacji na temat programu „Bezpieczne ferie” 
udziela Straż Miejska – tel. 74 8328 706, 707.          Łukasz Masyk

Nowe ronda w Bielawie
Bielawa otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 1.240.000 zł z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Dzieki pieniądzom z tzw. „Schetynówek” 
powstaną w Bielawie dwa ronda – na 
skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą 
Wojska Polskiego oraz na skrzyżowaniu 
ulic Wolności – Dzierżoniowska – Piław-
ska – Aleja Jana Pawła II.

Całe zadanie wycenione zostało 
na 2,5 mln złotych, a prace budowlane 
powinny się rozpocząć wiosną 2011 roku.

  Łukasz Masyk

32 osoby zgłosiły się do nabo-
ru ogłoszonego przez Gminę Biela-
wa na rachmistrzów spisowych przy 
Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań w 2011 roku. 

Gminne Biuro Spisowe, powo-
łane przez burmistrza miasta, wyło-
niło spośród zgłoszonych kandyda-
tów 19 osób, które wezmą udział w 
specjalistycznym szkoleniu i staną 
do egzaminu. Z tej grupy 16 najlep-
szych osób zostanie rachmistrzami 

spisowymi, a 3 osoby będą rachmi-
strzami rezerwowymi. 

Spis powszechny potrwa od 8 
kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Wszel-
kie informacje można uzyskać pod nume-
rem tel. 74/832 87 57 oraz 74/832 87 25.

Informacje na temat spisu 
można znaleźć także na stronach 
Głównego Urzędu Statystycznego 
pod adresem:http://www.stat.gov.
pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

  Łukasz Masyk

Nabór na rachmistrzów zakończony

Zwracamy się z prośbą o po-
moc dla mieszkanki Bielawy, która 
od wielu lat zmaga się z chorobą 
szpiku kostnego, a od kilku miesię-
cy z drugą chorobą jaką jest bia-
łaczka. 

Obecnie Pani Bogumiła Ja-
szowska przebywa na leczeniu oraz 
przygotowywana jest do transplan-
tacji szpiku kostnego. W związku z 
przewlekłym oraz kosztownym le-

Prośba o pomoc
czeniem potrzebne są środki do fi-
nansowania zabiegów, lekarstw 
oraz rehabilitacji.

Stąd apel do ludzi dobrej woli, 
aby wpłacali na Konto Dolnośląskiej 
Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 
do wpłat darowizn nr 45 1240 1994 
1111 0000 2495 6839 z dopiskiem: 
„hematoonkologia Bogusia” cho-
ciażby tą „symboliczna złotówkę”.  
Jak wiadomo, każdy grosz się liczy. 

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa infor-

muje że w siedzibie Urzędu Miasta, 
pl. Wolności 1, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, stano-
wiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 
9 do zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza 
Miasta Bielawa z dnia 04.01.2011 r. i 
załączniki nr 1, 2, 3, 4 ,5, 6 i 7  do za-
rządzenia nr 4/2011 Burmistrza Mia-
sta Bielawa z dnia 04.01.2011 r.

dokończenie ze str. 2
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PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

na 2011 rok
03 stycznia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)

tematy:
Kontrola realizacji podjętych przez Radę uchwał w 2010r.

17 stycznia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola realizacji podjętych przez Radę uchwał w 2010r.

07 lutego 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola realizacji inwestycji pn.Szkoła Leśna..

14 lutego 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola realizacji inwestycji pt.Szkoła Leśna.

07 marca 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola rozliczenia dotacji uzyskanych w 2010r.przez ULKS”Muflon”, Zapaśniczego 
KS”Bielawianka”, LLKS”Bielawianka”.

21 marca 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola rozliczenia dotacji uzyskanych w 2010r.przez wybrane podmioty.

04 kwietnia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010r.

11 kwietnia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Zapoznanie z realizacją budżetu gminy za 2010 rok - wypracowanie wniosków w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.
Sprawy różne, w tym zlecone przez Radę.

04 maja 2011r.godz.14:00 (środa)
tematy:
Informacja o przebiegu akcji zimowej w mieście. Przygotowanie do sezonu letniego.

16 maja 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola realizacji inwestycji pn.II etap zagospodarowania OWW Sudety – plac el-
ficki.

06 czerwca 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola realizacji inwestycji pn.II etap zagospodarowania OWW Sudety – plac el-
ficki.

20 czerwca 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie w zakresie wydatko-
wania środków przekazanych przez Gminę.

04 lipca 2011r.godz.15:00 (poniedziałek)
tematy:
Informacja o działalności świetlic socjoterapeutycznych w Bielawie.
Przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.
Sprawy różne, w tym zlecone przez Radę.

22 sierpnia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Informacja o wykorzystaniu funduszu na cele wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

05 września 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Zapoznanie Komisji ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2011 roku oraz wypracowanie wniosków i opinii przez Komisję Rewizyjną.

19 września 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Zapoznanie Komisji ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 
roku oraz wypracowanie wniosków i opinii przez Komisję Rewizyjną.

03 października 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Spółkę BARL.

17 października 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Spółkę BARL.

07 listopada 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Spółkę BARL.

21 listopada 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola egzekucji bieżących i zaległych należności podatkowych wobec Gminy.

05 grudnia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola egzekucji bieżących i zaległych należności podatkowych wobec Gminy.
Przygotowanie planu pracy Komisji na 2012r.

19 grudnia 2011r.godz.14:00 (poniedziałek)
tematy:
Kontrola egzekucji bieżących i zaległych należności podatkowych wobec Gminy.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012r.

*****
 Na każdym posiedzeniu komisji zostanie omówione przygotowanie na-
stępnego posiedzenia oraz sprawy różne zlecone przez Radę.
                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                             Henryk Lichnowski

15 grudnia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i sztuki odbyła się konfe-
rencja podsumowująca realizację 
przez Środowiskowy Dom Samopo-
mocy projektów: „Lokalne Centrum 
Świadomości, Działalności i Samo-
realizacji” - projekt współfinansowa-
ny ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej oraz „Gdybym 
wiedział...” - projekt współfinanso-
wany ze środków Gminy Bielawa.

Konferencję zaszczycili swoją 
obecnością: Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 
Danuta Powierza – radna Powiatu 
Dzierżoniowskiego oraz Anna Petruk – 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Proces realizacji projektów 
przedstawiła i omówiła Grażyna 
Smolińska – dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy., która 
także podziękowała wszystkim bio-
rącym udział w projektach oraz oso-
bom współpracującym przy ich reali-
zacji – pedagogom, psychologom, 
terapeutom i lekarzom.

Podsumowanie projektów
Uatrakcyjnieniem konferen-

cji był spektakl przygotowany przez 
aktorów Teatru Integracyjnego EU-
FORION i SDS, działającego przy 
Dolnośląskim Stowarzyszeniu Ak-
tywnej Rehabilitacji „ART” we Wro-
cławiu.

*****
Z kolei 20 grudnia nastąpiło 

podsumowanie projektu „Dać Szan-
sę”, którego celem było zwiększenie 
aktywności zawodowej, a tym sa-
mym zwiększenie szans na zatrud-
nienie jego uczestnikom.

Projekt realizowany jest od 
2008 roku i do tej pory objęto nim 
ok. 180 osób. Cele i zadania projek-
tu omówił jego koordynator Roman 
Wieczorek.

Podczas spotkania burmistrz 
Ryszard Dźwiniel i Anna Petruk – 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej wręczyli certyfikaty kolejnej gru-
pie uczestników projektu.

  B.Lesiewicz

19 listopada w sali bankieto-
wej hotelu „Pod Wielką Sową” od-
było się spotkanie promocyjne albu-
mu „BIELAWA WCZORAJ I DZIŚ II”, 
autorstwa Tadeusza Łazowskiego 
– Honorowego Obywatela Miasta 
Bielawa, który we wstępie do albu-
mu napisał:

„Dawni fotografowie utrwali-
li urodę niemieckiej Langenbielau i 
jej okolic. Przekazali miłość przed-
wojennych mieszkańców do tego 
miasta powodującego, że każdy, kto 
obojętnie kiedy w nim zamieszka, 
nie może o nim zapomnieć i wspomi-
na swoje miasto bez względu na to, 
gdzie rzucą go losy. Dzisiejsi miesz-
kańcy Bielawy, zafascynowani jej 
starymi widokami, odnajdują to daw-
ne piękno we współczesnej rzeczy-
wistości i pieczołowicie przywracają 
swojemu miastu jego dawną urodę. 
Troskliwie gromadzą wszelkie biela-
viana świadczące o kulturze miasta 
u stóp Gór Sowich – które dzięki ich 
pasji nie przepadają, a powiększają 
zbiory Bielawskiego Muzeum.

Wydany w 2009 r. Album Bie-
lawa wczoraj i dziś był w zamierze-
niu pierwszym, ale nie ostatnim wy-
dawnictwem prezentującym dawne 
zdjęcia Bielawy i ich współczesne 
odpowiedniki. Zaplanowałem po-

dział materiału ikonograficznego na 
dwa tomy. Każdy z nich prezentu-
je ciekawe miejsca we wszystkich 
czterech dawnych rejonach miasta – 
w Bielawie Dolnej, Środkowej, Gór-
nej i Nowej (do dziś zresztą ten po-
dział Bielawy zachował się w języku 
jej mieszkańców). Stało się to moż-
liwe dzięki współpracy z kolekcjone-
rami bielavianów Ryszardem i Bo-
gusławem Kałużnymi oraz Piotrem 
Szkudlarkiem – jestem im wdzięcz-

ny za udostępnienie mi do publikacji 
w albumie części ich kolekcji.”

Niewątpliwie współautorem wy-
danego albumu jest dr Rafał Brzeziń-
ski, który opatrzył wszystkie zdjęcia 
ciekawym tekstem historycznym, wzbo-
gacając naszą wiedzę w tym zakresie. 
Teksty zostały przetłumaczone przez 
Annę Węclewską na język niemiec-
ki, więc wydanie to jest również cen-
ne dla dawnych mieszkańców Bielawy. 
Nad redakcją albumu czuwała Jadwi-
ga Stępień, a projekt okładki, oprawa 
graficzna i skład jest dziełem Micha-
ła Stawickiego. Album został pięknie 
wydany przez firmę Tomasza Ligięzy - 
Drukarnię-Wydawnictwo „EDYTOR” w 
Dzierżoniowie. Koszty wydania albumu 
pokryła Gmina Bielawa oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Bielawy.

Spotkanie promocyjne zaszczy-
cili swoją obecnością wiceburmistrz 
Mariusz Pach oraz Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy V kadencji. Obecny był również 
autor wielu publikacji historycznych o 
naszym mieście, Krzysztof Pludro – 
Honorowy Obywatel Miasta Bielawa.

  B.Lesiewicz

Ukazała się II część albumu „Bielawa wczoraj i dziś”

Na konkurs wpłynęło 18 fo-
tografii trzech autorów. Komisja 
w swojej ocenie brała pod uwagę 
przede wszystkim zgodność z tema-
tem konkursu oraz jakość i technikę 
wykonanych prac. Członkowie komi-
sji zauważyli, że te dwa kryteria nie 
zawsze „szły w parze” w przypadku 
zaprezentowanych prac i po nara-
dzie postanowili nie przyznać pierw-
szej nagrody. 

Jury w składzie: Ewa Glura 
– prezes TPB, Tadeusz Łazowski 
– przewodniczący Jury, Jarosław 
Florczak– z-ca prezesa TPB , Zdzi-
sław Golmont – członek Zarządu 
TPB przyznało dwa równorzędne 
miejsca drugie Maciejowi Greinero-
wi i Tadeuszowi Lizakowskiemu, a 
miejsce trzecie Urszuli Oset.

Nagrody zostały wręczone w 
dniu 29 grudnia w siedzibie TPB, 
a prace autorów można było oglą-
dać w holu Teatr-Kino MOKiS od 30 
grudnia 2010 do 15 stycznia 2011.

Konkurs Fotograficzny „Architektura Bielawy - detale” rozstrzygnięty

Nowe ceny biletów 
w komunikacji miejskiej ZKM 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego

Referat Komunikacji Miej-
skiej UM Bielawa informuje, że 
od 15 stycznia 2011 roku zmianie 
ulegają ceny biletów jednorazo-
wych i okresowych obowiązują-
cych przy przejazdach na liniach 
komunikacji miejskiej ZKM na te-
renie powiatu dzierżoniowskiego. 
Dla przykładu cena biletu jedno-
razowego miejscowego( np. Bie-
lawa- Bielawa lub Dzierżoniów 
- Dzierżoniów) rośnie z 2 zł do 2 
zł 20 gr a biletu międzymiastowe-
go (np. Bielawa - Dzierżoniów lub 
Pieszyce - Dzierżoniów) rośnie z 
3 zł do 3zł 20 gr. Odpowiednio ro-
sną też ceny biletów ulgowych. 
Nowe cenniki zostaną umiesz-
czone na stronie internetowej 
ZKM Bielawa, w autobusach ko-
munikacji miejskiej oraz na przy-
stankach. Ostatnia regulacja cen 
biletów komunikacji miejskiej zo-
stała przeprowadzona w lipcu 
2008 roku. 

Krzysztof Florczak 
Referat Komunikacji Miejskiej 

UM Bielawa 

W dniu 11 grudnia odbył się we 
Wrocławiu etap wojewódzki  VIII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Pol-
ska w NATO”, który realizowany jest 
przy wsparciu: Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Pionu Dyplomacji Publicznej 
Kwatery Głównej NATO i Przedstawi-
cielstwa RP przy NATO.

Zwycięzcą zawodów został 
uczeń klasy II Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie Marcin 
Sepełowski, a na drugim miejscu 
uplasował się także bielawski lice-
alista Daniel Buczek z klasy III-ej. 
Oznacza to, że wystąpią oni w za-
wodach centralnych tego konkursu 
w Warszawie jako najlepsi ucznio-
wie z województwa dolnośląskie-
go. 

Sukces bielawskich licealistów !
Obaj licealiści przygotowywali się pod 

kierunkiem pana Andrzeja Sepełowskiego.  
Życząc naszym reprezentan-

tom kolejnych sukcesów przypomina-
my, że są oni tegorocznymi laureata-
mi programu stypendialnego Powiatu 
Dzierżoniowskiego „Złota Dziesiątka“ .

Na zakończenie warto dodać, że 
bielawscy licealiści już w przeszłości 
święcili triumfy w tym konkursie. W 2003 
i 2004 roku Grzegorz Węglarz dwukrot-
nie wygrywał zawody wojewódzkie, a w 
2004 uzyskał status laureata zawodów 
centralnych zajmując ex aequo 2 miej-
sce w Warszawie. W tym samym 2004 
roku Michał Piróg był trzeci  na etapie 
wojewódzkim w/w konkursu. Rok póź-
niej uczennica klasy III Małgorzata Woj-
tas zwyciężyła w zawodach wojewódz-
kich i była finalistką etapu centralnego.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 
organizuje drugi, multimedialny turniej gitarowy GUITAR MASTER. Konkurs jest 

organizowany w okresie ferii zimowych i skierowany do uczniów powiatu dzierżoniow-
skiego, którzy nie ukończyli 17 lat. Konkurs będzie rozgrywany na programach „Frets on 
fire” i „Guitar hero” z wykorzystaniem gitary multimedialnej. Zgłoszenia do udziału przyj-
muje MOKiS do dnia 10 lutego 2011 roku. Konkurs rozgrywany będzie w kategorii „open”. 

Organizatorzy planują również zorganizowanie konkursu zespołowego z wykorzysta-
niem programu „Band Hero” jest to jednak zależne od ilości zgłoszonych zespołów ( min. 3 
max 4 osoby ).Termin zgłaszania zespołów, mija dnia 31 stycznia ( związane z organizacją od-
powiedniego sprzętu ). Regulamin i szczegóły już niebawem na stronie www.mokisbielawa.pl. 

Zgłoszenia: osobiście w biurze MOKiS, tel. 74 83 35 333 lub e-mailowo mo-
kisbielawa@wp.pl
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PLAN PRACY
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku

07 stycznia 2011r. godz.14:00 (piątek)
tematy:
Analiza opinii Komisji stałych Rady Miejskiej dot.projektu uchwały budżetowej na 2011r.
Przyjęcie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2011r.

25 stycznia 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

01 lutego 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Inwestycja „szkoła leśna” - kompleksowa informacja Burmistrza Miasta.

22 lutego 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy: 
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

01 marca 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Finansowe aspekty współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

29 marca 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

05 kwietnia 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Przyjęcie opinii o realizacji budżetu gminy za 2010 rok.

26 kwietnia 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

10 maja 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Finansowe aspekty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji – stan bazy (obiek-
tów sportowych), potrzeby, zamierzenia, plany na przyszłość.

24 maja 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

07 czerwca 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Finansowe aspekty związane z tematem Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bielawie.
Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2011r.

28 czerwca 2011r. godz.14:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
 Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane będą także sprawy różne.
                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                             Bartosz Skwara

PLAN PRACY
Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

na I półrocze 2011r.

04 stycznia 2011r.godz.13:00 (wtorek)
tematy:
Projekt budżetu gminy na 2011r.-omówienie, opinia Komisji.

20 stycznia 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Opiniowanie projektów uchwał.

03 lutego 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Stopień realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na 
lata 2007-2013.

17 lutego 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

10 marca 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Informacja na temat planowanych i wykonanych inwestycji drogowych w 2010r.
Plan remontów bieżących ulic i chodników w mieście w 2011r.Zamierzenia w zakre-
sie remontów mostów i potoku „Bielawica” w 2011r.

24 marca 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
 1. Opiniowanie projektów uchwał.

07 kwietnia 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.ze szczególnym uwzględnie-
niem planowanych i wykonanych inwestycji oraz remontów dróg w mieście.

21 kwietnia 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.

05 maja 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Budowa kotłowni, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości – stan zaawansowania 
prac. Wizyta w obiektach.

19 maja 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Stopień zaawansowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biela-
wa na lata 2007-2013 oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.

09 czerwca 2011r.godz.13:00 (czwartek)
tematy:
Stan przygotowania Podstrefy, Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, w Bielawie.

24 czerwca 2011r.godz.13:00 (piątek)
tematy:
Informacja na temat stanu budownictwa TBS w Bielawie.
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2011r.
Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane będą także sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Władysław Kroczak

10 grudnia w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7 w 
Bielawie odbył się międzyszkol-
ny konkurs „Omnibus”. W tym 
roku  uczestniczyło w rywalizacji  
7 szóstoklasistów i jeden piątoklasi-
sta. Wszyscy uczestnicy to uczniowie 
bielawskich szkół podstawowych. SP 
4 reprezentowali: Ewelina Koniusz  
i Adam Olejnik, ZSS – Dawid Ba-
bicz i Jędrzej Piątek, SP 10 – Julia 
Adamczyk i Zuzanna Wożny, ESP 
7 – Agata Zamłyńska  i Krystian 
Rycąbel. 

Już po raz  piętnasty mogliśmy 
podziwiać wiedzę i inteligencję mło-
dych ludzi i choć przedstawiając się 
mówili, że interesują się głównie za-
gadnieniami z dziedziny matematy-
ki i przyrody, to z pytaniami o treści 
humanistycznej też nie było proble-

„OMNIBUS 2010”
mu. Zmagania konkursowe zakoń-
czyły się następującym wynikiem: 
tytuł „Omnibusa 2010”  i I miejsce 
zdobyła uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi – JULIA ADAMCZYK, II miejsce 
zajęła uczennica tej samej szkoły – 
ZUZANNA WOŹNY, III miejsce wy-
walczył sobie w finale  uczeń Zespo-
łu Szkół Społecznych – JĘDRZEJ 
PIĄTEK. 

Każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom, nagrodę lub upomi-
nek. Nagrody zakupione zostały 
przez dyrekcję ESP 7, a sfinanso-
wane  przez Radę Szkoły. Konkurs 
prowadziła p. Bożena Wszół, a w 
organizację zaangażowane były:  
p. Krystyna Grzyb i p. Iwona Bar-
ska.

 oprac. Krystyna Grzyb

17 grudnia w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki odbyło się spotkanie promujące 
książkę „BIELAWSKIEJ BAWEŁNY 
blaski i cienie” autorstwa Krzyszto-
fa Pludry – Honorowego Obywatela 
Miasta Bielawa.

W spotkaniu promocyjnym 
uczestniczyli m.in.: Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj oraz Ewa Glura – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy,  a 
uświetnił ją występ zespołu ERATO 
pod kierunkiem Elżbiety Zachow-
skiej. Przybyli na spotkanie obejrzeli 
także film „Tunel B” o podziemnych 
korytarzach i tunelach „Bielbawu”, 
nakręcony przez MOKISFILM.

Po krótkim wprowadzeniu au-
tora, można było uzyskać jego wpis 
do książki, która składa się z trzech 
rozdziałów: I – POWSTANIE, II – 
ROZWÓJ, III – UPADEK oraz dodat-
ku: „Zatrzymać dawna Bielawę”.

W przedmowie do książki jej 
autor napisał:
„Życie tutaj, wśród rzeczy ziemskich,
jest opadaniem w dół, jest ciągłą porażką,
bezsiłą skrzydeł”
  Plotyn

Opowieść o zawiłych i jakże 
trudnych dziejach bielawskiej Ba-
wełny dedykuję WŁÓKNIARZOM, 
których życiowe losy splotły się z lo-
sami „Bielbawu” i Bieltexu”. To oni 
najdotkliwiej i najboleśniej odczuli 
zmierzch i ostateczny upadek bie-
lawskich i pieszyckich fabryk włó-
kienniczych.

Opis wydarzeń, jakie doprowa-
dziły do tego upadku proszę trakto-
wać jako uzupełnienie informacji za-
wartych we wcześniej już wydanych, 
staraniem Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy, Kronikach naszego mia-
sta. Opracowanie to zawiera wiele 
fragmentów stamtąd zaczerpniętych 
oraz odwołuje się do cudzych rela-
cji, wspomnień, materiałów i doku-
mentów. Własna pamięć zbyt często 
przecież bywa nadto niedoskonała i 
selektywna.

Książka ukazuje się w 2010 
roku, czyli w 65-rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej i przejęcia 
Bielawy przez polską administrację, 
a jej celem jest ukazanie w chrono-
logicznym porządku procesów, jakie 
zachodziły w różnych okresach cza-
su w przemyśle włókienniczym na-
szego regionu, które w końcowym 
rezultacie doprowadziły do jego 
upadku. Nie będzie to jednak roczni-
cowa laurka, bo los nie szczędził lu-
dziom trudnych, a w swej końcowej 
fazie – tragicznych wręcz doświad-
czeń. W latach 90-tych narastała po-
woli, lecz nieubłaganie klęska bez-
robocia. Dotknęła ona większość 
dorosłych mieszkańców miasta i 
okolic.

Rozmiar bezrobocia i jego tra-
giczne następstwa wymagają od-
dzielnego potraktowania oraz dy-
stansu po to, by pozbyć się wciąż 
przecież jeszcze obecnych emocji i 
dokonać chłodnej i obiektywnej ana-
lizy.

Pozostaje faktem, że lawino-
wo rosnące bezrobocie czyniło do-
tychczasowych pracowników ludźmi 
społecznie zdegradowanymi, posia-
dającymi głębokie poczucie swej de-
gradacji. Wszak świat, w jakim wyro-
śli i pracowali przestawał a dnia na 
dzień istnieć. Rodziło się natomiast 
i umacniało przeświadczenie, że tra-
gedia bezrobocia nie została przez 
odpowiedzialne czynniki nawet do-
strzeżona.

„Bawełna umierała po cichu”, 
bez demonstrowania krzywd, bez 
wybuchów gniewu i „palenia opon”, 
i histerycznego skandowania, wy-
zwisk i wrzasków. A przecież losem 
tym dotknięta została prawie półto-
ramilionowa rzesza polskich obywa-

teli, zatrudnionych niegdyś w pań-
stwowym przemyśle lekkim.

Nie mogą zatem dziwić gorz-
kie lecz autentyczne wypowiedzi:

„Gdyby społeczeństwo polskie 
wiedziało, co nas czeka w tym pseu-
dokapitalizmie, to nikt by nie zagło-
sował w 1989 roku na „solidarność”. 
(„Gazeta Wyborcza” z 22.03.2010).

Bolesna to, ale zapewne 
szczera wypowiedź, choć w ogólnej 
ocenie trwających w Polsce prze-
mian – niesprawiedliwa. Uzupełnia 
ją jeszcze jeden cytat z tego same-
go numeru pisma: „... To skandal, 
że w Polsce pracodawcy w spo-
sób coraz bardziej nieskrępowany i 
bezwzględny wykorzystują pracow-
ników, a prawo jest tak skonstru-
owane, że nie zabrania tego w jed-
noznaczny sposób.”

Chciałbym, żeby lektura tych 
kart skłoniła Czytelników do wła-
snych przemyśleń, uwag i refleksji.

Niech mi będzie wolno na za-
kończenie złożyć szczere wyrazy 
podziękowania administracyjnym 
władzom miasta za sfinansowa-
nie kosztów i okazaną życzliwość, 
z jaką spotkałem się przy realizacji 
zadania.

Słowa szczególnej wdzięcz-
ności kieruję pod adresem Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy na 
ręce Pani Prezes Ewy Glury i Dy-
rekcji MOKiS-u na ręce Pana Jana 
Gładysza – faktycznych inicjato-
rów publikacji. Kieruję je także do 
wszystkich osób, które udzieliły mi 
pomocy przez udostępnienie cen-
nych materiałów, zdjęć i dokumen-
tów. W pierwszym rzędzie dziękuję 
Panu Piotrowi Szkudlarkowi za serię 
unikalnych, wstrząsających w swej 
wymowie fotografii ginącego, de-
wastowanego „Bielbawu”. Dziękuję 
również Panu Jarosławowi Florcza-
kowi za ciekawy zestaw materiałów 
ilustracyjnych.

Książkę oddaję w ręce Czy-
telników jako pamiątkę czasów, ja-
kie już nie wrócą, które przeminęły z 
wiatrem, bezpowrotnie.”

Mnie pozostaje tylko zachęcić 
wszystkich do nabycia tej ważnej dla 
bielawian pozycji wydawniczej, którą 
czyta się niemal jednym tchem.

  B.Lesiewicz

Książka o początkach, rozwoju i 
upadku przemysłu włókienniczego

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA BIELAWY

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 
2003r nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Bielawy uchwały nr LXVII/482/10 z dnia 
27 października 2010 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego przy skrzyżowaniu ulicy Wojska 
Polskiego i Alei Jana Pawła II w Bielawie.

Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do w/w planu miejscowego do dnia  10 
lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1. 

Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art.40 w 
związku z art. 46 pkt.1, art.50 ustawy z 
dnia 3 października 2008r o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko /Dz.U z 2008r nr 199, poz. 
1227/ zawiadamiam o przystąpieniu do  
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko projektu w/w  miejscowego planu. 

Z niezbędną dokumentacją powsta-
łą w związku z przystąpieniem do sporzą-
dzenia projektu   planu można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bie-
lawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Re-
ferat Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strate-
giczną oceną oddziaływania na środowisko 
do projektu  planu można składać w formie pi-
semnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres 
mkua@um.bielawa.pl, bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r o 
podpisie elektronicznym w terminie do dnia 10 
lutego 2011 r, do Burmistrza Bielawy. 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwi-
sko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Już po raz drugi w Zespole Szkół 
Nr 1 w Dzierżoniowie, z okazji Między-
narodowego Dnia Praw Człowieka, odbył 
się Powiatowy Konkurs Znajomości Praw 
Człowieka i Praw Dziecka. Tegoroczna 
edycja odbyła się pod hasłem „Dziecko – 
mały człowiek”. 

Bardzo dobrze spisała się repre-
zentacja Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie w składzie: Krystyna 
Podłęcka kl. I a, Klaudia Rokoszna kl. I 
a i Mateusz Olbiński kl. I b, która zajęła I 
miejsce. Warto także dodać, że w Powia-
towym Konkursie Plastycznym o tematy-
ce Praw Dziecka pod hasłem „Dziecko 
– mały człowiek” wyróżnienie otrzymała 
bielawska licealista Aleksandra Froń z 
klasy I a. 

Gratulujemy ! 

Piękny sukces uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie 
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Młodzi sportowcy z Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Bielawie zdominowali 40 Otwar-
te Mistrzostwa Bielawy w Sko-
ku Wzwyż im Zdzisława Jeżow-

SIÓDEMKA NAJWYŻEJ
skiego Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych.  Organizatorem 
zawodów , które odbyły się 10 
grudnia 2010r. był L-LKS „Biela-
wianka.

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej 

na I półrocze  2011 roku
05 stycznia 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Stan miasta w zimie – przygotowanie do zimy.
19 stycznia 2011r.godz.15:00 (środa)) 
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
02 lutego 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Ośrodek Pomocy Społecznej – funkcjonowanie i działalność.
16 lutego 2011r.godz.11:00 (środa)
tematy:
Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Wizyta w placówkach oświa-
towych. Posiedzenie wyjazdowe.
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
02 marca 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Organizacje pozarządowe działające w Bielawie na rzecz uaktywniania społeczności 
lokalnej – funkcjonowanie i działalność.
23 marca 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
06 kwietnia 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Omówienie wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Przygotowanie wniosków – przy-
gotowanie do absolutorium.
20 kwietnia 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
04 maja 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Działalność kulturalna w mieście.
18 maja 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
01 czerwca 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta Bielawa.
Przygotowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2011r.
22 czerwca 2011r.godz.15:00 (środa)
tematy:
Omówienie i opiniowanie projektów uchwał.
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji zdrowotnej w 
mieście i powiecie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i innych problemów.
Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2011r.
 Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane będą także sprawy różne.

                                                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                                                             Barbara  Pachura

PLAN PRACY
Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej 

na I półrocze 2011 roku
19 stycznia 2011godz.12:00 (środa)

tematy:
Strategia promocji gminy na lata 2011-2014.
Plan promocji miasta na 2011 rok.

09 lutego 2011r.godz.12:00 (środa)
tematy:
Raport z realizacji Planu Promocji Gminy Bielawa na 2010 rok.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa.

23 marca 2011r.godz.12:00 (środa)
tematy:
Promocja Gminy przez organizacje pozarządowe.
BARL – rozwój usług turystycznych w Bielawie.

20 kwietnia 2011r.godz.12:00 (środa)
tematy:
Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych w 2010r.oraz możliwości 
ich pozyskania w 2011r.
Podsumowanie realizacji budżetu gminy za 2010 rok pod względem działań promocyjnych.

18 maja 2011r.godz.12:00 (środa)
tematy:
Rozwój usług rekreacyjno-sportowych na lata 2011-2014.
Realizacja planu imprez sportowych w 2011r.
Stan bazy obiektów sportowych OSiR oraz placówek oświatowych.

22 czerwca 2011r.godz.12:00 (środa)
tematy:
Informacja o promocji gospodarczej skierowanej do aktualnych i potencjalnych inwestorów w 2010r.
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bielawie, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, Park Przemy-
słowy, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – stopień realizacji, kampania informacyjna.
Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2011r.
 Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane b ędą także sprawy różne.
                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                        Grzegorz Raganowicz

Najlepiej spisali się chłop-
cy, którzy w obu kategoriach wie-
kowych poszybowali najwyżej  
i stanęli na podium. 

W kategorii wiekowej 1998
I miejsce - Wiktor Paśnik kl. VIa
II miejsce – Jan Polowczyk kl. VIa
III miejsce – Łukasz Abramowicz kl.VIb.

W kategorii wiekowej rocznik 1999
I miejsce – Sebastian Ślęzak kl. Vb
II miejsce – Łukasz Żurowski kl. Vb
III miejsce – Przemysław Borejko kl, Va.

Równie wspaniale spisały się dziew-
czynki, które zajęły:

I miejsce – Alicja Węgrzyniak kl. VIc 
(rocznik 1998)
II miejsce – Martyna Podleśna kl. Vb 
(rocznik 1999)
III miejsce – Monika Olejnik kl. Va 
(rocznik 1999)

Naszym sportowcom i ich tre-
nerom gratulujemy!

„Wyrób kolekcjonerski”, „Pro-
dukt nie do spożycia przez ludzi” – 
to tylko  niektóre slogany, które w 
fałszywy sposób określają bardzo 
szkodliwe substancje odurzające, 
mające na celu ułatwienie i uatrak-
cyjnienie młodym ludziom czasu.

W Ekologicznej Szkole Pod-
stawowej nr 7 duży nacisk kładzie się 
na proekologiczną i prozdrowotną 
edukację dzieci już od najmłodszych 
lat. Lekcje tematyczne, filmy eduka-
cyjne oraz liczne zajęcia praktyczne 
– to tylko nieliczne działania, mające 
na celu uzmysłowienie uczniom war-
tości zdrowego stylu życia. Istotnym 
jednak jest fakt, że tego typu uświa-
damianie należy również wprowa-
dzać wśród dorosłych, ponieważ to 
właśnie my przekazujemy naszym 
podopiecznym pewne wzorce postę-
powania, które są powielane.

To nie było zwyczajne grudnio-
we spotkanie z rodzicami, jakie co 
miesiąc odbywa się w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7 w Biela-
wie. Tym razem dyrekcja powyższej 
placówki edukacyjnej postanowiła 
stawić czoła poważnym zagroże-
niom, o których coraz częściej się 
słyszy w środkach masowego prze-
kazu – czyli dopalaczom.

Jest to bardzo aktualny i po-
ważny problem. Ostatnie lata przy-
niosły znaczny wzrost popularności 
wszelkich preparatów pseudopopra-
wiających zdolność przyswajania 
sobie nowych informacji, wpływa-
jących na wzrost koncentracji oraz 
zdolność do nauki. Dyrekcja Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 nie 
pozostała obojętna na to zagadnie-
nie i postanowiła zorganizować pre-
lekcję dla rodziców i nauczycieli, aby 
uświadomić im ryzyko i zagrożenie, 
jakie niosą ze sobą tego rodzaju 
środki odurzające. W tym celu został 
zaproszony do naszej placówki spe-
cjalista w dziedzinie walki z narko-

DOPALACZOM MÓWIMY – STOP!!!

manią – podinspektor policji pan 
Robert Marchewka. W bardzo kom-
petentny sposób przedstawił fakty 
dotyczące substancji, których spo-
życie ma na celu wywołanie w orga-
nizmie efektu narkotycznego.

Panuje pogląd, iż najczęstsze 
nałogi wśród młodych ludzi to pale-
nie papierosów, picie alkoholu czy 
zażywanie narkotyków. Ignorowane 
do tej pory było groźne zjawisko sto-
sowania różnego rodzaju dopalaczy, 
coraz bardziej powszechnych wśród 
uczniów. Podinspektor Robert Mar-
chewka próbował uzmysłowić obec-
nym na spotkaniu nauczycielom i 
rodzicom, jak wielkie zagrożenie i 
spustoszenie w młodym organizmie 
niesie ze sobą stosownie tego typu 
środków odurzających. Jeżeli zatem 
dziecko zaczyna się inaczej zacho-
wywać, pojawiają się nieuzasadnio-
ne stany lękowe lub wybuchy nie-
kontrolowanej radości, euforia lub 
apatia, wyraźnie zmienia się jakość                
i szybkość uczenia – jest to pierw-
szy sygnał dla opiekunów, że z ich 
podopiecznym może dziać się coś 
niedobrego.

W spotkaniu wzięło udział 
wielu rodziców i nauczycieli, któ-
rzy wykazali duże zainteresowanie 

podjętym tematem. Wszyscy jeste-
śmy tego świadomi, że uczniowie 
od zawsze starają się znaleźć me-
tody, które pozwolą im ograniczyć 
nakład pracy, potrzebny do przy-
swojenia sobie wymaganej wiedzy                             
i umiejętności. Szukają sposobów, 
pozwalających im w łatwy, szybki                    
i przyjemny sposób pokonać trud 
uczenia się. 

My – dorośli jesteśmy zobo-
wiązani do tego, aby kontrolować 
działania naszych dzieci. Wskazuj-
my im łatwiejszą drogę pokonywania 
trudności, rozmawiajmy na różne te-
maty, bądźmy z nimi w przyjemnych i 
trudnych chwilach. Pomagajmy – ale 
bądźmy uważni. Od naszej wiedzy 
na temat substancji odurzających 
i stopnia uświadomienia w tej kwe-
stii w dużej mierze zależy bezpie-
czeństwo i zdrowie dzieci. Bądźmy 
czujni, gdyż ryzyko jest duże. Dobre 
słowo, szczera rozmowa, uśmiech 
czy choćby zwyczajna drzemka są 
niewątpliwie najskuteczniejszymi, 
najbezpieczniejszymi i najlepszymi 
środkami dopingującymi. Korzystaj-
my z nich! 

Kamilla Jelonek
Katarzyna Stróżak

16 grudnia na spotkaniu opłat-
kowym spotkali się emeryci, renciści 
i inwalidzi, zrzeszeni w bielawskim 
Zarządzie Rejonowym Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. 

Po wspólnej modlitwie, odmó-
wionej z ks. Krzysztofem Pełechem 
– proboszczem parafii Świętego Du-
cha i odśpiewaniu kolędy, życzenia 
świąteczne złożyli przybyłym prezes 
Związku Tadeusz Kowalczyk oraz 
wiceburmistrz Mariusz Pach i Ma-
rek Pyziak – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy.

Jak na spotkanie wigilijne przy-
stało, było dzielenie się opłatkiem, 
spożywanie tradycyjnych wigilijnych 
potraw oraz śpiewanie kolęd.

*****
21 grudnia do wigilijnego stołu 

zasiedli podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy – gospoda-
rza uroczystości wraz z p. dyrektor 
Grażyną Smolińską  i Dzienne-
go Domu Samopomocy, przedsta-
wiciele Bielawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz uczestnicy 
projektów organizowanych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Gośćmi tej uroczystości byli m. in.: 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwi-
niel, Leszek Stróżyk – przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy, radna 
powiatowa Danuta Powierza, radna 
Stefania Pagórska, Anna Petruk 
– dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie oraz księża: ks. 
Robert Begierski – proboszcz pa-
rafii Miłosierdzia Bożego, ks. Cezary 
Ciupiak – proboszcz parafii Bożego 
Ciała, ks. Kszysztof Pełech – pro-

boszcz parafii Świętego Ducha oraz 
ks. wikariusz Paweł Łabuda z para-
fii pw. WNMP.

Uczestnicy Środowiskowego i 
Dziennego Domu Samopomocy za-
prezentowali się w przedstawieniu 
jasełkowym, wprowadzając wszyst-
kich w klimat bożonarodzeniowych 
świąt. Nie trzeba było nikogo zachę-
cać do wspólnego śpiewania kolęd.

Po wspólnej modlitwie i poła-
maniu się opłatkiem, wszyscy zasie-
dli do przystrojonych świątecznie sto-
łów, by spożywać wigilijne potrawy.

  B.Lesiewicz

Spotkania opłatkowe

PLAN PRACY
Komisji Statutowej Rady Miejskiej na I półrocze 2011r.

07 stycznia 2011r.godz.16:00 (piątek)
tematy:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa – stan aktualny.

01 lutego 2011r.godz.16:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie projektu uchwały w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa, 
z uwzględnieniem uwag, wniosków, propozycji Komisji Rady, radnych do projektu 
Statutu MRM.

01 marca 2011r.godz.16:00 (wtorek)
tematy:
Analiza opinii Komisji Heraldycznej w sprawie projektu flagi i baneru miasta. Omówie-
nie dalszych prac w tym zakresie.

05 kwietnia 2010r.godz.16:00 (wtorek)
tematy:
Analiza Statutu Miasta Bielawa, w celu jego aktualizacji.

10 maja 2011r.godz.16:00 (wtorek)
tematy:
Omówienie propozycji dotyczącej herbu Miasta Bielawa.

07 czerwca 2011r.godz.16:00 (wtorek)
tematy:
Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2011r.

*****
Na każdym posiedzeniu Komisji będą omawiane sprawy różne oraz przygotowa-

nie kolejnego posiedzenia.

                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                             Adam Pajda



6

byłych i obecnych harcerzy, drużyno-
wych, instruktorów, komendantów huf-
ców. Mieliśmy zaszczyt gościć także 
członków Rady Przyjaciół Harcerstwa 
Ziemi Dzierżoniowskiej w osobach 
Posła Tomasza Smolarza, Burmi-
strza Dzierżoniowa Marka Pioruna, 
Wicestarosty Dariusza Kucharskie-
go, członka Zarządu Powiatu Henry-
ka Smolnego, radnej Rady Powiatu 
Zofii Mirek, Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Dzierżoniowa Mirosła-
wa Pioruna, Dyrektor Lilianny Bąk, 

członków Rady i Zarządu Fundacji 
ROPUH, druha Łukasza Nowickiego, 
reprezentującego Komendę Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP oraz hm. Krzyszto-
fa Wojtasa, członka Rady Naczelnej 
ZHP i Rady Chorągwi Dolnośląskiej. 
Ciepłe słowa przekazał nam listownie 
Przewodniczący Rady Chorągwi hm. 
Zdzisław Łatko.

Wystawa będzie eksponowana 
w Izbie Regionalnej przy ul. Świdnic-
kiej 30 w Dzierżoniowie do 21 stycz-
nia 2011 roku. Można ją oglądać w 
godzinach pracy Izby, także w prze-
rwie świątecznej. Warto wcześniej 
zaanonsować swoje przybycie telefo-
nicznie pod numerem  (74) 64 64 661. 
Po zakończeniu finału WOŚP harce-
rze zaoferują udział przewodników po 
wystawie dla grup zorganizowanych. 
Zgłoszenia przyjmuje biuro hufca pod 
adresem dzierzoniow@zhp.pl . 

Pierwsza seria zdjęć z Wysta-
wy została już opublikowana na Fa-
cebooku pod adresem http://www.
facebook.com/home.php#!/photo_se-
arch.php?oid=169715269734747&vie-
w=all Natomiast podczas Konferencji 
Instruktorskiej „65 lat. I co dalej...” w 
Srebrnej Górze w dniach 25-27 lutego 
2011 r. planujemy wyświetlenie filmu 
z otwarcia Wystawy. Więcej informa-
cji i zdjęć znajdzie się na stronie www.
dzierzoniow.zhp.pl 

 Czuwaj!
 Dominika Szafrańska

20 grudnia 2010  roku siedzi-
ba  Zakładu Pielęgnacyjno – Opie-
kuńczego w Bielawie przy ul. Wol-
ności 114 rozbrzmiewała śpiewem 
kolęd. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie, w partnerstwie z ZPO  
„MEDSZKOL” w Bielawie oraz  Miej-
ską Biblioteką Publiczną, zorgani-
zował koncert kolęd i pastorałek pt.: 
„Świąteczny czas”. 

Koncert wychodził naprze-
ciw potrzebom serca, wspólne ko-
lędowanie wprowadziło  nastrój Bo-
żonarodzeniowej atmosfery wśród 
pensjonariuszy Zakładu Pielęgna-
cyjno–Opiekuńczego w Bielawie, 
którzy w tym szczególnym czasie 
oczekują zainteresowania sobą, cie-
pła, szczerego uśmiechu, aby choć 
na chwilę oderwać się od proble-
mów, z jakimi muszą zmagać się 
każdego dnia.     

W świąteczny nastrój wprowa-
dził wszystkich program artystyczny 
przygotowany przez Panią Barbarę 
Pachurę, która  przepięknie śpiewa-
ła i grała na gitarze najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. Nastrój 
był podniosły i serdeczny, a artyst-
ka  swoim występem podbiła serca 
wszystkich obecnych. Podczas kon-
certu do śpiewu kolęd bardzo chęt-
nie włączyli się obecni na koncercie 
Pensjonariusze, a w niejednym oku 
pojawiła się łza.

Koncert kolęd i pastorałek dla pensjonariuszy
 Sala nabrała uroku,  gdyż 

przygaszone światła, stroiki  ze świe-
żych gałązek świerkowych, między 
którymi migotały ozdoby i płomyki 
palących się świec i mrok za oknem 
sprzyjał atmosferze Świąt Bożego 
Narodzenia. Efekt był wspaniały, od 
razu wprowadzał uczestników w ma-
giczną Bożonarodzeniową atmos-
ferę. Uważamy, że świąteczny stół 
i wspólne kolędowanie w wymiarze 
symbolicznym jest przejawem soli-
darności całej naszej lokalnej spo-
łeczności.

W niejednym oku widać było łzy 
wzruszenia, ale przez te łzy przebija-
ła radość, że są jeszcze ludzie, którzy 

o nich pamiętają, są im życzliwi jak 
ktoś bardzo bliski. Wiemy, że okres 
świąteczny jest dla tych osób bardzo 
trudnym czasem, bardziej czują swo-
ją samotność i pustkę, którą my pra-
cownicy socjalni, staraliśmy się wy-
pełnić nadzieją i serdecznością,  bo 
nie wszyscy Pensjonariusze ZPO 
„Medszkol” będą mogli spędzić Boże 
Narodzenie  w familijnej atmosferze. 
Cieszymy się, że mogliśmy Pensjona-
riuszom sprawić radość, że czuli się 
potrzebni. Koncert sprawił zarówno 
nam jak i zaproszonym gościom dużo 
radości, którą staraliśmy się uwiecznić 
na pamiątkowych zdjęciach. 

  B. Uznańska

Niezwykle i oryginalnie ba-
wili się goście w Noc Sylwestrową 
na pływalni Aquarius. Park wodny 
Aquarius w Bielawie po raz pierw-
szy zorganizował nietypowy sposób 
spędzenia wieczoru sylwestrowego i 
powitania Nowego 2011 Roku.  Po-
mysł okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. Na imprezie pojawiły się całe ro-
dziny, w sumie 70 osób. 

Zabawa w stylu Jamajki 
wszystkim przypadała do gustu. 
Gorące rytmy, iluminacje świetlne 
i egzotyczne dekoracje w posta-
ci balonowych girland, palm i traw 
sprawiły, że uczestnicy znaleźli się 
na gorących wyspach.  Goście czę-
sto zaglądali do bufetu, gdzie cze-
kało smaczne menu przygotowane 
przez profesjonalną firmę w formie 
szwedzkiego stołu. Okazało się, że 
można razem ze swoimi pociecha-

mi i znajomymi wspaniale bawić się 
także bez alkoholu. Królowała ro-
dzinna, przyjemna atmosfera. Do-
datkową, niewątpliwie wielką atrak-
cją była ogromna kula do chodzenia 
po wodzie oraz dmuchane posta-
cie z bajek. Były zabawy w wodzie 
i konkursy z nagrodami. Niektó-
rzy uczestnicy byli ubrani w jamaj-
skie stroje rodem z gorących wysp. 
Każdy gość wieczoru otrzymał duży 
ręcznik kąpielowy, a dzieci dodatko-
wo sylwestrowe czapeczki i trąbki. 

Informacje, zdjęcia i filmy z tej 
niezwykłej imprezy znajdują się na 
naszej stronie internetowej www.
osir.bielawa.pl

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom oraz organizatorom 
i zapraszamy za rok.

Dyrektor Andrzej Świerszczewicz

Gorący sylwester w Aquariusie

Od kilku lat uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w kampanii in-
formacyjnej skierowanej do miesz-
kańców na temat segregowania od-
padów. Jest to akcja edukacyjno 
- informacyjna pod hasłem „Nowo-
czesny system gospodarowania 
odpadami dla lepszego i czystsze-

go jutra”, prowadzona przez  Zwią-
zek Gmin Powiatu Dzierżoniowskie-
go.

W ramach kampanii przepro-
wadzono w październiku 2010r. 
happening przy sklepie „Eko” na os. 
Włókniarzy, podczas którego ucznio-
wie zachęcali do selektywnej zbiórki 

Współpraca ESP7 w Bielawie  z „ZGPD7”
odpadów. Wielu przechodniów  za-
trzymywało się przy „szalonych ku-
bełkach”, chętnie sortowało odpady. 
Z zadowoleniem przyjmowali pre-
zent w postaci ekologicznej torby na 
zakupy. Nie tylko dorośli sortowali 
odpady, również dzieci pokazały, że 
wiedzą, jak z nimi postępować.

Kilkoro mieszkańców podzie-
liło się swoimi spostrzeżeniami na 
temat gospodarowania odpadami 
w mieście. Twierdzili, że w Bielawie 
nadal jest za mało pojemników na 
posegregowane odpady.

2 grudnia gościliśmy w szko-
le pracownika Związku Gmin Powia-
tu dzierżoniowskiego, pana Pawła 
Puszkę, który w przystępny spo-
sób przedstawił zasady postępowa-
nia z odpadami na terenie powiatu. 
Rozpoczął od tego, że każdy z nas 
wytwarza około 300 kg odpadów 
w ciągu roku. Część z nich to su-
rowce wtórne, takie jak szkło, pla-
stik, makulatura.  Już teraz może-
my ponownie wykorzystać ponad 
30 % naszych odpadów. Podkre-
ślał, że bardzo duże znaczenie ma 
segregowanie odpadów w domach i 
wrzucanie ich do odpowiednich po-
jemników: na szkło białe, kolorowe, 
plastik i  papier, ustawionych na te-
renie miasta. 

W dalszej części przedstawił 
rodzaje domowych odpadów przy-
pominając jednocześnie, jak z nimi 
postępować:

-  odpady niebezpieczne  np. 
baterie – zbiórka do specjalnych po-
jemników. Opakowania po środkach 
ochrony roślin należy odnosić do 
miejsca ich zakupu.

- bioodpady (odpady ulegają-
ce biodegradacji) np. resztki warzyw 
i owoców, skoszona trawa, części ro-
ślin, drobne gałązki. Do czasu stwo-
rzenia systemu selektywnej zbiórki 
bioodpadów w osobnych pojemni-
kach, frakcję tą można zagospoda-
rować samodzielnie, kompostując 
odpady ulegające biodegradacji w 
przydomowych kompostowniach. 

-  gruz budowlany,  odpady 
wielkogabarytowe   np. stare me-
ble. Należy je dowozić do wyzna-
czonych na terenie gminy miejsc – 
Punkty Gromadzenia Odpadów. 

Na koniec podał listę punktów 
segregacji odpadów na terenach 
gmin zrzeszonych w Związku.

Udział w tego typu akcjach na 
pewno zaowocuje w przyszłości.

Anna Sobierajska
Barbara Olejnik 

Miesiące intensywnej pracy za-
owocowały cudownym wydarzeniem! 
Kilka pokoleń harcerzy połączonych 
przy starych zdjęciach, pamiątkach, 
kronikach. Zatarte przyjaźnie odświe-
żone, odnowione znajomości, spotka-
nia po latach... Zapomniane słowa nie-
gdyś ulubionych piosenek zagościły 
na ustach uczestników śpiewanek w 
Hufcu. Były łzy wzruszenia i pokłady 
radosnego śmiechu, opowieści, wspo-
mnienia. Wystawa na 100-lecie Har-
cerstwa okazała się wielkim sukcesem 

Druhny Komisarz Karoliny Szostak 
i dzięki niej także całego środowiska 
harcerskiego Ziemi Dzierżoniowskiej.

W przedwigilijny wieczór na 
otwarcie Wystawy do Izby Regionalnej 
przyszło co najmniej 150 osób. Organi-
zatorom zabrakło pamiątkowych znacz-
ków :-) Wiele osób zostawiło swoje 
nowe adresy i telefony, kronika zapeł-
niła się serdecznymi wpisami. Trud-
no było ponad emocjami przebić się 
ze słowem na otwarcie. Kiedy druhna 
Kaja przecięła wstęgę, goście nieśmia-
ło przekraczali próg Wystawy. Ale w po-
mieszczeniu ekspozycji atmosfera zro-
biła się tak gorąca, że nawet mikrofon 
prowadzącego nie miał żadnych szans 
na przebicie się przez gwar wspo-
mnień, radości i entuzjazmu. 

Zwiedzający mogli usłyszeć 
śpiewającą harcerską rodzinę Karguli 
oraz płytę „Powroty do Srebrnej Góry”. 
O tym co obecnie słychać w Hufcu do-
wiedzieli się z gazetki pt. „Na Poczto-
wej”. Oprócz ekspozycji stałej składa-
jącej się ze zdjęć, kronik, sztandarów, 
proporców, chust, mundurów i innych 
pamiątek, wyświetlaliśmy prezenta-
cję multimedialną. Po słowie naszego 
kapelana podharcmistrza Krzysztofa 
Pełecha podzieliliśmy się opłatkiem, 
a następnie wielu gości spotkało się w 
siedzibie Hufca na śpiewankach i słod-
kim poczęstunku. 

Było czymś absolutnie wyjątko-
wym spotkać w jednym miejscu tylu 

Wystawa na 100-lecie Harcerstwa otwarta!

8 grudnia odbył się wernisaż 
wystawy rękodzieła artystycznego 
„Wstążką malowane”. Wystawę zorga-
nizowało Towarzystwo Przyjaciół Bie-
lawy z prezesem Ewą Glurą, a swoje 
prace zaprezentowali na niej członko-
wie Sekcji Haftu Mieroszowskiego 
Centrum Kultury: Maria Włodarczyk, 

Wystawa „Wstążką malowane”
Maria Wacław, Bożena Krauze, Wan-
da Bil, Irena Maślankiewicz, Krysty-
na Kujawa, Grażyna Stankiewicz, 
Jadwiga Jurkin, Leokadia Łacheta 
i Grażyna Baranowska. Instruktorem 
sekcji jest Ewa Kokoszka.

Na wystawie mogliśmy podzi-
wiać obrazy i kartki świąteczne, mi-

sternie „malowane” wstążką. Prace 
wymagające precyzji, cierpliwości i do-
kładności. Zadziwiające i piękne. Trud-
no bowiem uwierzyć jakie dzieła można 
stworzyć używając cienkiej wstążeczki.

Gościem wernisażu był Leszek 
Stróżyk – przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy, a uświetnił go krótkim kon-
certem zespół „Czerwona Jarzębina”.

  B.Lesiewicz
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Czy wiesz już jak zakochać 
Kaśkę Kwiatek? Jeśli nie – sięgnij po 
twórczość Pawła Beręsewicza, au-
tora wspaniałych książek dla dzieci i 
młodzieży, który 3 grudnia zawitał do 
bielawskiej „dziesiątki”. Śmiało moż-
na powiedzieć, że od  pierwszych 
chwil podbił serca naszych uczniów. Z 
ogromnym zainteresowaniem słucha-
li jego opowieści, zadawali intrygują-
ce, czasem bardzo osobiste pytania i 
z radością uczestniczyli w zabawach 
językowych. Na koniec ustawili się w 
długiej kolejce i cierpliwie czekali, by 
uzyskać cenny autograf pisarza.

Nic w tym dziwnego, gdyż 
książki Pawła Beręsewicza od chwi-
li pojawienia się w szkolnej bibliotece 
wzbudziły ogromne zainteresowanie 
zarówno wśród młodszych, jak i star-
szych uczniów. Są pełne ciepła, humo-
ru i optymizmu. Mogą wiele nauczyć 
nie tylko dzieci, ale też rodziców. To  
książki dla każdego. Dzieci mogą tu 
zobaczyć, że nie są samotne ze swymi 
problemami i rozterkami, gdyż książ-
kowi bohaterowie, podobnie jak one, 
mają różne „najprzeogromniejsze” ta-
jemnice, przeżywają pierwsze miłości, 
popadają w konflikty z rówieśnikami i 
rodzeństwem – po prostu dorastają. W 
ich tle zobaczymy wspaniałych, czuj-
nych i mądrze kochających rodziców, 
którzy zabierają dzieci na fascynujące 
wyprawy, uczestniczą we wspólnych 
zabawach i zawsze gotowi są udzie-
lić im wsparcia.  Pod ich okiem dzieci 
poznają smak rowerowych wycieczek 
i pierwszych górskich wędrówek, uczą 
się kochać i podziwiać przyrodę oraz 
nabywają przekonania jak przydatna 
jest  w życiu znajomość języków ob-
cych.

Twórczość Pawła Beręsewicza, 
uhonorowanego licznymi nagrodami, 
tchnie humorem, prostotą i szczero-
ścią. Czytelnika zadziwia znajomość 
dziecięcej psychiki i wnikliwość ob-
serwacji dziecięcego świata. Dodatko-
wym walorem książek autora jest bo-
gata szata graficzna, kolorowe i często 
humorystyczne ilustracje.

Poznawszy twórczość Pawła 
Beręsewicza oraz osobiście samego 
pisarza z całym przekonaniem wraz 
z naszymi uczniami pragniemy zare-
komendować jego książki. To lektura 
lekka, przyjemna i bardzo pouczająca. 
Nasi uczniowie już się o tym przekonali. 

       Bibliotekarki z SP 10
Paweł Beręsewicz (ur. 1970 w 

Warszawie) – pisarz, poeta, tłumacz, 
leksykograf. Pisze powieści, opowia-
dania i wiersze dla dzieci. Jest laure-
atem nagrody „Guliwera”, konkursu 
literackiego Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek, Nagrody Literac-
kiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Twórczość
Lalki Dorotki – wiersze dla dzieci 

(Wydawnictwo Skrzat, 2004) 
Akcja ratunkowa – wiersze dla 

dzieci (Wydawnictwo Skrzat, 2005) 
Wieści domowe – zbiór ćwiczeń, 

zagadek i tekstów dla dzieci (Wydaw-
nictwo Skrzat, 2005) 

Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek 
– powieść dla młodzieży (Wydawnic-
two Skrzat, 2005) 

Co tam u Ciumków? – opowia-
dania dla dzieci (Wydawnictwo Skrzat, 
2005) 

Pan Mamutko i zwierzęta – opo-
wiadania dla dzieci (Wydawnictwo 
Skrzat, 2006) 

Ciumkowe historie w tym jedna 
smutna – opowiadania dla dzieci (Wy-
dawnictwo Skrzat, 2007) 

Na przykład Małgośka – powieść 
dla młodzieży (Wydawnictwo Literatu-
ra, 2008) 

Czy pisarzom burczy w brzu-
chu? (Wydawnictwo Literatura, 2008) 

Żeby nóżki chciały iść (Wydaw-
nictwo Literatura, 2008) 

Bajkowy słownik polsko-angiel-
ski i angielsko-polski dla dzieci (Wy-
dawnictwo Literatura, 2009) 

Wielka Wyprawa Ciumków – 
opowiadania dla dzieci (Wydawnictwo 
Skrzat, 2009) 

Warszawa. Spacery z Ciumkami 
– przewodnik familijny (Wydawnictwo 
Skrzat, 2009)

Jak „zakochać” Kaśkę Kwiatek?,
czyli o spotkaniu z pisarzem w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi

W tradycji wspaniałe jest to, 
że przechowuje w sobie pamięć 
dawnych dni, utrwala to, co najpięk-
niejsze i najszlachetniejsze, także 
ludzkie uczucia. Zabiegani, zapra-
cowani, zaabsorbowani własnymi 
sprawami, nie zawsze mamy czas, 
by je sobie okazać. Są jednak takie 
dni, kiedy zatrzymujemy się na chwi-
lę by dostrzec obok siebie drugiego 
człowieka, spojrzeć w głąb siebie, 
zadumać się nad życiem. Święta 

Tradycje mikołajkowo-bożonarodzeniowe w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

Bożego Narodzenia skłaniają nas ku 
temu.

Grudzień to miesiąc, kiedy w 
świąteczny nastrój wprowadzają nas 
melodie kolęd w marketach, wyjątkowy 
wystrój sklepowych witryn, krzyczące 
reklamy i świetlne iluminacje. Pośpiech 
towarzyszy nam podczas zakupu pre-
zentów, ozdób choinkowych, tradycyj-
nego karpia na wieczerzę wigilijną.

W naszej szkole nastrój ten 
również się udzielał. Na korytarzach 

i w klasach pojawiły się świątecz-
ne drzewka przyozdobione bomb-
kami i lampkami. Gazetki bożona-
rodzeniowe. Świetnie bawiliśmy się 
w Mikołajki. Nasza młodzież mogła 
wykazać się swoimi zdolnościami 
wokalnymi, tanecznymi i plastycz-
nymi, uczestnicząc w konkursach. 
Mikołaj obdarował wszystkich słody-
czami, ale niektórym dostały się rów-
nież rózgi. Było wesoło i słodko. 

W ostatnim dniu nauki ucznio-
wie z wychowawcami zasiedli do 
stołów wigilijnych. Na stołach poja-
wiły się tradycyjne potrawy – pierogi, 
uszka, barszcz, sałatki, ciasto. Ła-
miąc się opłatkiem przy dźwięku ko-
lęd składaliśmy sobie życzenia świą-
teczne i noworoczne. 

A potem uczniowie, nauczy-
ciele, pracownicy obsługi i Biura Ce-
chu udali się do Sali gimnastycznej, 
aby obejrzeć przygotowane przez 
uczniów jasełka na motywach „ Ma-
łego Księcia”. Z tradycyjnymi, „We-
sołych Świąt i Szczęśliwego Nowe-
go Roku” mogliśmy już rozpoczynać 
świętowanie w rodzinnym gronie, 
wśród najbliższych. 

Życzymy sobie, żebyśmy byli 
lepsi nie tylko na święta  ale również 
na co dzień; życzymy sobie życzli-
wości i wrażliwości, a nadchodzący 
rok 2011 będzie piękniejszy i lepszy.         

          Jadwiga Łakomska

Świąteczne ozdoby, ręcznie 
malowane bombki, wyjątkowe pre-
zenty, miód z własnej pasieki i wę-
dzone szynki. To wszystko można 
było kupić na świątecznym jarmar-
ku w Świdnicy. Jarmark otworzono 
15. grudnia w samo południe. 34 
wystawców z wielu zakątków Polski 
przyjechało na Jarmark Bożonaro-
dzeniowy do Świdnicy. Wśród nich 
nie zabrakło Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w 
Bielawie. Stoiska wystawiennicze 
zajmowały aż trzy pierzeje Rynku. 
Na mieszkańców Świdnicy czekało 
mnóstwo atrakcji, a na dzieci domek 

św. Mikołaja, a w nim łakocie oraz 
niespodzianki. 

W drugi dzień jarmarku – 16. 
grudnia Cech pod patronatem Izby 
Rzemieślniczej ze Świdnicy prezen-
tował produkty i wyroby bielawskich 
rzemieślników oraz przedsiębiorców. 
W domku bożonarodzeniowym Ce-
chu oprócz możliwości kupna konfek-
cji pościelowej PWPUH „UNIKON” 
Zbigniewa Dygasa, świątecznych 
obrusów wyprodukowanych przez 
PPHU „AKSEL-PLUS” Jakuba i 
Barbary Błaszczyków oraz stroików 
świątecznych pochodzących z „Ga-
lerii Kwiatów” Barbary Patelki, roz-

Cech na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Świdnicy
koszować się można było smakiem 
wiejskiego chleba upieczonego w Pie-
karni Adama Bobera, podanym do 
darmowej degustacji przez uczniów 
Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bielawie wraz z pyszny-
mi szynkami, kiełbasami, pasztetami 
i kabanosami pochodzącymi z Za-
kładu Przetwórstwa Mięsnego Je-
rzego Gawryckiego. Bardzo mroź-
ne, późne popołudnie podgrzewały 
płynące w tle kolędy oraz rozdawany 
przez uczniów bielawskiej szkoły rze-
mieślniczej barszczyk czerwony ugo-
towany przez Starszego Cechu – Ka-
zimierza Rachowieckiego. 

Na tym nie było końca rozko-
szy dla podniebienia. W domku Ce-
chu, mieszkańcy Świdnicy na osłodę 
wieczoru poczęstowani zostali świe-
żutkimi pączkami przygotowanymi 
w Cukierni Adolfa Szczerbienia. 
Cech na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Świdnicy gościł, co praw-
da tylko jeden dzień, ale jesteśmy 
pewni, że pozostawiliśmy w pamię-
ci mieszkańców bardzo miłe, iście 
świąteczne wspomnienia. 

Jesteśmy wdzięczni Władzom 
Miasta Świdnica, za możliwość pre-
zentacji  w powiecie świdnickim 
produktów i wyrobów bielawskich 
przedsiębiorców oraz rzemieślni-
ków. Mamy nadzieję, że za rok po-
nownie dostaniemy taką możliwość. 

 Katarzyna Wierzbicka
     Dyrektor Biura Cechu 

Uczniowie z Niepublicznego 
Gimnazjum z Oddziałami Przysposa-
biającymi do Pracy oraz Szkoły Wie-
lozawodowej biorą udział w realizacji 
projektów edukacyjnych pod wspólną 
nazwą „Z przeszłości nauka. Toż-
samość narodowa - wartością wa-
runkującą rozwój osobisty i rozwój 
dobra wspólnego”. Uczestnictwo w 
projekcie polega na wyborze tematu 
przez grupę uczniów, zbieraniu infor-
macji i prezentowaniu ich  w dowolnej 

formie na forum szkoły. Działania  w 
tym zakresie rozpoczęliśmy w paź-
dzierniku, zakończenie całego pro-
jektu przewidujemy na  koniec maja. 

Najważniejsze cele realizo-
wanych  projektów: wzmacnianie 
więzi młodych ludzi z Ojczyzną, 
podtrzymywanie i pielęgnowanie 
polskich tradycji narodowych, przy-
bliżanie  wiedzy historycznej, bu-
dzenie szacunku dla naszego dzie-
dzictwa kulturowego, poznawanie 

przeszłości naszego kraju i sylwetek 
wielkich Polaków, rozwijanie potrze-
by uczestnictwa w kulturze.  

Uczestnictwo w projekcie służy 
ponadto odkrywaniu własnych moż-
liwości oraz rozwijaniu umiejętności 
umysłowych i praktycznych. Wyzwa-
la aktywność, uczy samodzielności i 
odpowiedzialności  za pracę własną i 
grupy, w efekcie pełni ważną funkcję 
profilaktyczną. Uczniowie uczestniczą 
aktywnie w każdym z  etapów pro-
jektu tj.  w planowaniu, realizowaniu  
i zaprezentowaniu własnych doko-
nań. Poszukują atrakcyjnych sposo-
bów prezentacji, dokumentują zebra-
ny materiał  w różnorodny sposób, m. 
in. tworząc kronikę, prezentacje multi-
medialne, filmy, zdjęcia. Najciekawsze 
wytwory pracy uczniów będą wyeks-
ponowane, a najaktywniejsi uczestni-
cy projektu w nagrodę wezmą udział 
w wycieczce do Oświęcimia, Wielicz-
ki, Krakowa i jego okolic. Wycieczka 
planowana jest w kwietniu 2011r. Tra-
sa wycieczki i jej przebieg wynika z  
tematyki poszczególnych projektów. 
Równocześnie będzie  stanowiła ich 
uwieńczenie. Stanie się swoistą wi-
zualizacją poznanych treści.  Pomysł 
edukacyjny został zgłoszony na kon-
kurs zorganizowany przez Fundację  
Banku Zachodniego WBK - Bank Am-
bitnej Młodzieży. Szkoła w ten spo-
sób może uzyskać dofinansowanie na 
zrealizowanie projektu.  

Z przeszłości nauka
W dniu listopada uczniowie 

Szkoły Wielozawodowej w Bielawie 
wzięli udział w XII Konkursie Wiedzy 
o Policji „RAZEM  BEZPIECZNIEJ”, 
organizowanym przez Dolnośląską 
Agencję Rozwoju Regionalnego w 
Wałbrzychu.

W konkursie wzięła udział 
drużyna w następującym składzie: 
Dorota Ferdek – klasa II, Daniela 
Armata - klasa I, Klaudia Błacha - 
klasa I. 

Konkurs składał się z dwóch 
części: pisemnej – uczestnicy udzie-
lali odpowiedzi na 30 pytań testo-
wych oraz ustnej – drużyna praco-

wała zespołowo, kapitan drużyny 
udzielał odpowiedzi na 3 wylosowa-
ne pytania. 

W klasyfikacji końcowej na-
sza drużyna zajęła I miejsce.

Uczniów do konkursu przy-
gotowywali wychowawcy z 1-33  
Ochotniczego Hufca Pracy w Biela-
wie.

Zaangażowanie i opieka me-
rytoryczna Komendant Hufca Zofii 
Studnickiej i opiekunki drużyny Ma-
rioli Stasiewicz, zaowocowały suk-
cesem uczennic. 

Serdecznie gratulujemy zwy-
ciężczyniom.   

XII  KONKURS  WIEDZY 
O POLICJI  „RAZEM  BEZPIECZNIEJ”
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Pomimo zimowej zawieruchy 
11 grudnia - rozśpiewana grupa bie-
lawskich wokalistów, wyjechała na 
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
„Dozwolone do lat 19” do Stargar-
du Szczecińskiego. Nikt nie spodzie-
wał się, że ten wyjazd przyniesie im 
tak wiele radości i tyle wspaniałych 
sukcesów. 

W festiwalu wzięło udział 47 
solistów i zespoły z całej Polski. W 
jury zasiadali Ryszard Leoszewski 
– kompozytor i piosenkarz, Dariusz 
Kabaciński – aranżer i twórca muzy-
ki filmowej, Ewa Krysian – kompo-
zytorka. Po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników jury przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Dla bielawski wokali-
stów, którzy zaprezentowali się zna-
komicie werdykt był miłym zasko-
czeniem. 

Zespół Fall In Love  (w skła-
dzie: Emilia Hamerlik, Patrycja Mi-

Bielawscy wokaliści znów najlepsi w Polsce
zerska, Justyna Palimąka, Klaudia 
Borczyk, Kaja Bzdeń) - otrzymał  
GRAND PRIX Festiwalu !!!!

w kat. do 9 lat   
II m-ce Patrycja Bzdeń SP 10 B-wa
w kat. 10-12 lat
II m-ce Weronika Krystek SP 10 B-wa

w kat. 13-16 lat
I m-ce Emilia Hamerlik G2 B-wa
III m-ce Klaudia Borczyk LO B-wa
wyróż. Patrycja Mizerska G2 B-wa

To kolejny już w tym roku 
szkolnym tak prestiżowy sukces wo-
kalistów i zespołów, które pracują 
pod kierunkiem Pani Anny Lutz. 

Nasi wokaliści i zespoły są w 
czołówce najlepiej śpiewających 
dzieci i młodzieży w Polsce a osią-
gane wyniki są tego potwierdze-
niem.

Gratulacje!!!!

8. grudnia do Zespołu Szkół 
Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie 
zawitał Święty Mikołaj.  Zwyczajem 
Mikołajek jest składanie podarunków 
w formie niespodzianki. Dzień Świę-
tego Mikołaja jest dniem pełnym ra-
dości przede wszystkim dla dzieci, 
choć i dorośli lubią obdarowywać się 
tego dnia upominkami. Żeby tradycji 
stało się zadość, dla uczniów Zasad-

niczej Szkoły Zawodowej CRRiMP 
przygotowano wiele niespodzianek. 
Nie lada atrakcją był występ mło-
dzieżowego zespołu muzyczno-ta-
necznego „Drużyna Świętego Miko-
łaja”. Rozstrzygnięty został konkurs 
na wykonanie przez uczniów szkoły 
rzemieślniczej kartek świątecznych 
pod czujnym okiem Pani Jadwigi 
Kowalskiej. Najładniejszą kartkę de-

cyzją jury wykonała własnoręcznie 
uczennica klasy II A – Aneta Gądek, 
i tym samym zajęła I miejsce. II miej-
sce zdobyła również uczennica klasy 
II B – Lachowicz Dagmara, a na III 
miejscu uplasowała się Patrycja Śle-
ziak z klasy I. Dzięki zaangażowa-
niu samorządu uczniowskiego ZSZ 
CRRiMP zorganizowano międzykla-
sowy konkurs na piosenkę/wiersz o 
Mikołaju oraz konkurs na podobiznę 
Mikołaja. Uczniowie w realizacji kon-
kursów wykazali się bardzo dużą ory-
ginalnością, przykładem może być 
chociażby stworzony przez klasę II A 
żywy Święty Mikołaj.  Bezapelacyjnie 
w obu konkursach zwyciężyli ucznio-
wie klasy II B, wykazując pełen pro-
fesjonalizm i perfekcjonizm w powie-
rzonych grupom zadaniach. Wśród 
wszystkich uczestników szkolnej za-
bawy mikołajkowej przeprowadzono 
loterię fantową, z bożonarodzeniową 
niespodzianką. Zwieńczeniem Mi-
kołajek w Zespole Szkół CRR było 
wręczenie przez Panią Mikołajową 
drobnych słodkich upominków dla 
wszystkich uczestników imprezy, do-
datkowo „wybrani uczniowie”, zostali 
obdarowani rózgami. 

 Katarzyna Wierzbicka
 Dyrektor Biura Cechu

MIKOŁAJKI W ZESPOLE SZKÓŁ CECHU 
RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIELAWIE

Dnia 15 grudnia uczniowie 
ZSO im. B. Chrobrego w Bielawie 
pojechali na uroczystość ogłosze-
nia wyników konkursu do ZS nr 1 w 
Dzierżoniowie. Nasi laureaci, waz z 
uczestnikami z innych szkół, na po-
czątku spotkania zostali zaproszeni 
do obejrzenia krótkiego filmu doty-
czącego historii Radiobudy. Po pre-
zentacji nadszedł czas na wręcze-
nie nagród. Uczniowie naszej szkoły 
święcili triumfy. Najpierw wręczono 
wyróżnienia dla gimnazjalistów, a 
następnie odczytano fragmenty opo-
wiadań osób, które znalazły się w 
pierwszej trójce. 

Wśród gimnazjalistów powiatu 
dzierżoniowskiego pierwsze miejsce 
otrzymała Zuzanna Butrym z klasy 
1b ZSO w Bielawie. Zaraz po tym 

UCZNIOWIE ZSO W BIELAWIE LAUREATAMI 
III POWIATOWEGO KONKURSU 
„MŁODE TALENTY LITERATURY 

FANTASTYCZNEJ”
wyróżnienia w kategorii liceum otrzy-
mały także uczennice naszej szkoły 
Marzena Brzezińska oraz Karolina 
Sienkiewicz  klasy 1a. Drugie miej-
sce w powiecie przypadło Mikołajo-
wi Stojkowi z klasy 3a. Po wręcze-
niu cennych nagród uczniowie wraz 
ze swoimi opiekunami zostali zapro-
szeni na drobny poczęstunek.

Głównymi organizatorami kon-
kursu byli nauczyciele ZS nr 1 w 
Dzierżoniowie- Sławomir Rodak i 
Sylwia Kuszka. Organizatorzy za-
znaczyli, że konkurs cieszył się du-
żym powodzeniem, a najwięcej prac 
literackich napisali uczniowie bielaw-
skiego LO.

Marzena Brzezińska 
Karolina Sienkiewicz

Lirycznie i nastrojowo było w 
bibliotece za sprawą koncertu Pio-
tra Woźniaka, który odbył się 17 
grudnia 2010 roku w klubie „Pozy-
tywka” Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie. Piotr Woźniak: kompo-
zytor, aranżer, producent i gitarzysta 
swoim ciepłym i delikatnym głosem 
pięknie śpiewał liryczne piosenki z 
pięknymi tekstami skłaniającymi do 
zadumy. Zaprezentował utwory, do 
których ułożył słowa i muzykę,  jak 
również piosenki autorskie Marka 
Grechuty czy Jonasza Kofty. O tych 
ostatnich powiedział, że je poży-
czył i nie odda. Niektóre, te nie jego, 
„przywłaszczył” na zawsze i nie wy-
obraża sobie recitalu bez zaśpiewa-
nia piosenki Maryli Rodowicz Gdzie 
to siódme morze (świat mój pewnie 
najmniejszy, świat mój pewnie naj-
większy..). 

Swój występ  w Bielawie roz-
począł piosenką Przyjście (W lipowe 
kwiaty, w lipowe liście Próg ustroiłem 
na twoje przyjście…) I od razu zrobi-
ło się, pomimo minusowej tempera-
tury na zewnątrz, ciepło, nastrojowo, 
sentymentalnie i lirycznie. Wśród pio-
senek, które śpiewał tego wieczoru, 
była i ta, która swego czasu znalazła 
się na radiowej liście przebojów Zło-
te Przeboje, pt. Siedem gór (Obok 
biała poduszka to świt cię biały spło-
szył dniem jak motyl nieśmiała ty pa-
nią byłaś nocy…). Na koniec wystę-
pu, już na bis, nie mogło zabraknąć 
nieśmiertelnej Poziomki, piosenki Ta-
deusza Woźniaka i Bohdana Chorą-
żuka Jak dobrze być poziomką z mu-
sicalu „Muminki”, którą Piotr Woźniak 
śpiewał w wieku 8 lat.

Przez blisko godzinę Piotr 
Woźniak zatrzymał nas w muzycz-
nej krainie łagodności, z której trud-
no było powrócić do rzeczywistości i 
grudniowej aury.

                        Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna

Lirycznie w bibliotece

Wiele atrakcji dla mieszkań-
ców Świdnicy oraz osób odwiedzają-
cych to miasto w okresie przedświą-
tecznym przygotowali rzemieślnicy z 
Izby Rzemieślniczej i Małej Przed-
siębiorczości w Świdnicy. Podczas 
tradycyjnego Świdnickiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego stoisko Izby 
wyróżniało się świąteczną dekora-
cją oraz wieloma niespodziankami. 
Przygotowano m.in. degustację aro-
matycznych pierników, makowców i 
innych słodyczy wykonanych przez 
świdnickich cukierników i piekarzy. 
Można było spróbować wspaniałe-
go chlebka z białym serem i miodem 
prosto z Dzierżoniowa oraz rozgrzać 
się w ten bardzo mroźny czas grza-
nym winem serwowanym na stoisku. 

A jakże, był także Święty Mi-
kołaj, a jego dzwonek obwieszczał 
wszem czas rozdawania prezentów. 
Odwiedzający stoisko Izby otrzyma-
li także na pamiątkę malownicze, 
oprawione już w ramki, zdjęcia róż-
nych części Miasta, przygotowane 
przez fotografa z Dzierżoniowa. Ko-
lejnego dnia na stoisku serwowane 
były, przygotowane przez rzemieśl-
ników z Bielawy, tradycyjne wyroby 
wędliniarskie: pasztety, pieczenie, 
kiełbasy i szynki, a do tego pajdy 
wiejskiego chleba i gorący barsz-

czyk. Na stoisku dostępne były wy-
roby tekstylne – satynowa pościel, 
obrusy, narzuty, serwety dekoracyj-
ne. I to bynajmniej nie z Chin, ale ze 
słynącej od wieków z przemysłu włó-
kienniczego Bielawy. 

Wiele ciekawości wśród miesz-
kańców miasta wzbudziła także star-
szyzna cechowa w swoich trady-
cyjnych strojach rzemieślniczych, 
częstująca przechodniów tymi wszyst-
kimi smakołykami. Wspomagała ich 
młodzież ze szkół rzemieślniczych ze 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy Świdnicy i Bielawy, śmiesznie prze-
brana za pomocników Mikołaja. 

Wszyscy dziwili się  i z niedo-
wierzaniem pytali -  „Za darmo???“. 

Chyba na długo w pamięci 
społeczności lokalnej pozostanie ta 
świąteczna niespodzianka przygoto-
wana dla nich przez rzemieślników. 
Bo przecież nie udałoby się zapro-
ponować  tak atrakcyjnego progra-
mu podczas Jarmarku, gdyby nie 
hojność naszych rzemieślników, za 
co bardzo dziękuję. 

 Dyrektor Izby 
Małgorzata Lucińska 

Już po raz piąty w ZSO im. Bo-
lesława Chrobrego w Bielawie prze-
prowadzono akcję: „I Ty możesz zo-
stać św. Mikołajem”, zorganizowaną 
przez Radę Rodziców i p. Małgorza-
tę Morańdę. Uroczystość odbyła się 
10 grudnia o godzinie 17:00. Celem 
akcji było zebranie pieniędzy na dal-
szy rozwój szkoły. Dzięki uzyskanym 
dochodom będzie można zakupić do 
szkoły nowe pomoce naukowe. 

Do udziału w imprezie zapro-
szono kilkoro ważnych gości: Wice-
starostę Powiatu Dzierżoniowskie-
go - Pana Dariusza Kucharskiego, 

„Święty Mikołaj w bielawskim LO”
Radną Powiatu Dzierżoniowskiego 
- Panią Danutę Powierzę, Radne-
go Miasta Bielawa - Pana Tomasza 
Wojciechowskiego oraz Księdza 
Prałata Stanisława Chomiaka. 

Podczas akcji odbyła się 
przedświąteczna loteria fantowa. 
Fanty zostały przekazane przez 
uczniów, rodziców oraz hojnych do-
broczyńców. Sprzedawano także 
świąteczne prace i stroiki wykona-
ne przez młodzież naszej szkoły. Ak-

cja w dużym stopniu została wspar-
ta przez uczniów, którzy zadbali o 
dekorację auli i świąteczny nastrój. 
Goście mieli przyjemność zoba-
czyć występy uczniów naszej szko-
ły. Młodzi artyści prezentowali swo-
je umiejętności takie jak: śpiew, grę 
na pianinie, gitarze czy skrzypcach. 
Podczas akcji były sprzedawane cia-
sta i napoje. Wieczór na pewno na-
leżał do udanych. 

    Agata Cendrowicz kl.1

Pierwsze w nowym roku zawody w Jabloncu - lekka atletyka

W dniu 05 stycznia zawodnicy ULKS Muflon Bielawa startowali na ha-
lowym mityngu międzynarodowym w Jabloncu w Czeskiej Republice. Marcin 
Baran zwyciężył w pchnięciu kulą w kategorii juniorów, pchając kulę 6 kg na od-
ległość 15.72 m. Wynik ten to nowy rekord klubu i powiatu dzierżoniowskiego. 
Damian Tomalik, przygotowujący się do startu na mistrzostwach Polski junio-
rów w 7-boju, uzyskał w biegu na 60 metrów 7.53 s, oraz skoczył w dal 5.97 m. 
Adrian Świerczyński zwyciężył w kategorii młodzika ( do lat 15-stu) w biegu na 
60 metrów z dobrym czasem 7.76 s. Grzegorz Pasek w kategorii młodzika zajął 
drugie miejsce w pchnięciu kulą młodzików z wynikiem 10.23 m. Adrian Niewia-
domski, młodzik, uzyskał w biegu na 60 metrów 8.13 s i skoczył w dal 4.88 m. 
Monika Wiatrak uzyskała w biegu na 1000 metrów 3:48.9 min.
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„Drzewa wpisały się już na sta-
łe w życie człowieka i zapuściły moc-
no w nim swoje korzenie. Ile drzew 
– tyle różnych kształtów a wszyst-
kie drzewa przecież tworzą las... i to 
nieraz bardzo piękny”. Taki wpis wid-
niał na dyplomach nagrodzonych osób, 
które wykonały wyróżniające się prace 
plastyczne na konkurs „Drzewa są 
wśród nas”. 

Organizatorem konkursu była 
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie. Finał i ogłoszenie 
wyników konkursu odbył się 16 grud-
nia 2010 r. podczas spotkania uczest-
ników konkursu w siedzibie biblioteki 
przy ul. Piastowskiej 1. Komisja kon-
kursowa miała twardy orzech do zgry-
zienia. Jury w składzie: EWA GLU-
RA (prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy), BOŻENA KUŚ (nauczyciel 
przyrody Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi), URSZULA 
UBYCH (kierownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej) oceniło wszystkie prace, 
które zostały zgłoszone do konkursu. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 192 pra-
ce plastyczne, w tym w grupie od 5 do 
7 lat – 76 prac, a w grupie od 8 do 10 
lat – 116 prac.  Głównym kryte-
rium oceny była estetyka, spostrze-
gawczość i staranność w szczegółach. 
Pomysłów było wiele, lecz wykonanie 
prac w wielu przypadkach zbyt słabe 
(zagięte rogi, elementy nietrwałe itp.). 
Po wnikliwej analizie członkowie komi-
sji przyznali nagrody dla wyróżniają-
cych się prac plastycznych. 

Laureatami konkursu zostali: 
- w grupie 5-7 lat: MILENA AU-

GUSTYN – PN „Wesołe Krasnoludki” 
– 6 lat; CELINA KAROLINA GZIUT – 
PP3 „Bajka” – 5 lat; KATARZYNA JO-
KIEL – PN „Wesołe Krasnoludki” – 5 
lat; KACPER MARCZYK – PP7 „Ku-
busia Puchatka” – 6 lat; KATARZY-
NA MAZUR – ESP7 – kl. I; AMELIA 
PRZYBYSZEWSKA – Ekologiczne 
PN – 6 lat; KRZYSZTOF SZEREME-
TA – PP7 „Kubusia Puchatka” – 6 lat; 
JULIA TLAŁKA - PP7 „Kubusia Pu-
chatka” – 6 lat; GRACJANA TORENC 
– PN „Wesołe Krasnoludki” – 6 lat; PA-
TRYK USIK – ESP7 – kl. I; 

- w grupie 8-10 lat: JULIA BAR-
CZYK – ESP7 – kl. III; ANNA CZER-
WIŃSKA – SP10 – kl. II; WERONIKA 
CZYSZCZOŃ – ESP7 – kl. II; JULIA 
MATEJCZYK – SP10 – kl. III; ZUZAN-
NA MIKA – SP10 – kl. III; ANNA NIE-
MIEC – SP10 – kl. III; MAJA PLAK – 
SP10 – kl. III; NATALIA SKWAREK 
– SP10 – kl. II; NICOLA WAŁACHOW-

SKA – SP10 – kl. II; WIKTORIA WI-
ŚNIEWSKA – ESP7 – kl. III;

Dodatkowo postanowiono przy-
znać upominki-pocieszycielki w posta-
ci słodyczy dla osób, którym zabrakło 
szczęścia (kilka punktów) do otrzy-
mania głównego wyróżnienia. Oto na-
zwiska: Milena Matecka (ESP7- kl. I); 
Konrad Stołba (OSW-SP- kl. I); Mag-
dalena Masalska (ESP7- kl. I); Karol 
Tchórzewski (PN „Wesołe Krasnolud-
ki”- 6 lat); Wiktoria Zastawa (PP7 „Ku-
busia Puchatka”- 6 lat); Patryk Skwark 
(SP4- kl. III); Natalia Kryńska (SP10- 
kl. III); Ewa Nurkiewicz (Świetlica So-
cjoterapeutyczna- kl. III); Dawid Siko-
ra (SP10- kl. III); Patrycja Dankowska 
(Świetlica Socjoterapeutyczna- kl. II); 
Natalia Kozłowska (ESP7- kl. II); Pau-
lina Kucharek (ESP7- kl. III); Igor Ma-
chowski (SP10- kl. II).

W spotkaniu finałowym brali 
udział uczestnicy konkursu z towarzy-
szącymi osobami oraz członkowie ko-
misji konkursowej. Swoją obecnością 
zaszczycił zebranych dyrektor MBP 
dr Rafał Brzeziński, który wręczał 
dyplomy i nagrody osobom wyróżnio-
nym. Nagrody stanowiły ciekawe ksią-
żeczki, piękne kalendarze i gadżety. 
Można było oglądać wystawione pra-
ce ukazujące urok i bogactwo drzew 
w różnych technikach plastycznych. 
Inspiracją dla młodych plastyków były 
bajki, wiersze, filmy, książki przyrodni-
cze lub własne obserwacje natury. 

Cel konkursu został osiągnięty. 
Miłym akcentem spotkania grudniowe-
go była recytacja wierszy przez doro-
słych. Dyrektor biblioteki Rafał Brze-
ziński przedstawił fraszkę „Na lipę” J. 
Kochanowskiego, nauczyciel przyrody 
Bożena Kuś spokojnym głosem prze-
czytała „Choinkę w lesie” M. Konopnic-
kiej, prezes TPB Ewa Glura zaprosiła 
nas na „Zimowy spacer po lesie” W. 
Próchniewicza. Dzieci podziwiały wi-
szące obrazki, częstowały się lizakami 
ze szklanego naczynia, odgadywały 
nazwy drzew z tekstu J. Brzechwy. 

Spotkanie prowadziła bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak, która podsumowa-
ła przeprowadzony konkurs, podzię-
kowała przybyłym na finał i zaprosiła 
dzieci do częstego odwiedzania biblio-
teki. Organizatorzy (MBP) konkursu 
plastycznego „Drzewa są wśród nas” są 
bardzo zadowoleni z szerokiego odze-
wu ze strony uczestników. Udział wzię-
ły dzieci z PP3 „Bajka’, PP7 „Kubusia 
Puchatka”, PN „Wesołe Krasnoludki”, 
Ekologicznego PN, PN z Oddziałami 
Integracyjnymi, Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej, Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego oraz SP4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, ESP7, SP10 z Oddziałami 
Sportowymi, SP-Ostoszowice. 

SERDECZNIE  GRATULUJE-
MY  WYGRANYM a pozostałym prze-
syłamy podziękowania za udział w 
konkursie.

   Jolanta Pawlak

DRZEWA SĄ WŚRÓD NASLodowisko i wyciąg narciarski w Bielawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie uruchomił 18 grudnia naturalne 
lodowisko, które zostało utworzone przy kortach tenisowych przy zbiegu 
ulic Wesołej i 1 Maja w Bielawie.

Lodowisko jest czynne:
Dni powszednie w godzinach 15.00 – 20.00. 
Soboty i niedziele w godzinach 11.00 – 20.00 
Wstęp wolny.  
Informacje pod nr tel. 74 833 9510, 500 211 826

Od 17 grudnia br. działa także zapraszamy także wyciąg narciarski 
„Krasnal” na Górze Parkowej przy ulicy Władysława Sikorskiego w Bielawie.

Wyciąg czynny:
Dni powszednie w godzinach 15.00 – 19.00. 
Soboty i niedziele w godzinach 11.00 – 19.00 
Cena za 10 przejazdowy karnet wynosi 5 zł.
Informacje pod nr tel. 74 833 9510 w. 14
  www.osir.bielawa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Andrzej Świerszczewicz

Dyrektor OSiR w Bielawie

Małgorzata Kalicińska -  
Zwyczajny facet

Czasem kopnięcie losu przyno-
si nam wyzwolenie... Pozbawiony pracy 
Wiesiek dowiaduje się od swego kum-
pla, że jest dobra praca, ale daleko poza 
domem. Przyjmuje ją z wątpliwościami 
i nadzieją, zresztą skorzystałby z każdej 
szansy, byle przerwać poniżający stan 
pałętania się po domu, bycia   utrzyman-
kiem własnej żony. Silne i prawdziwe mę-
skie przyjaźnie pozwalają mu  z humorem 
i dystansem przeżywać życiowe porażki i 
uwierzyć, że trzeba iść naprzód i poszuki-
wać sensu życia, nawet gdy wszystko jest 
przeciw i ma się ponad pięćdziesiąt lat.

Małgorzata Kalicińska w swej 
nowej powieści „Zwyczajny facet” 
w stylu znanym z bestsellerowego 
Domu nad rozlewiskiem po raz kolej-
ny udowadnia, że miłość może połą-
czyć i uzdrowić pokaleczone osoby i 
być nadzieją na spełnione życie. 

Ken Follett – Upadek gigantów
Powieść otwierająca monumen-

talną epicką trylogię, rozgrywająca się 
na tle burzliwych, kształtujących XX 
wiek wydarzeń, pełna napięcia opo-
wieść o losach pięciu rodzin - ame-
rykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, 
angielskiej i walijskiej. Wydarzenia 
opisane w „Upadku gigantów” przybli-
żają okres pierwszej wojny światowej, 
rewolucji październikowej i obrazują 
powstanie ruchu sufrażystek.

Upadek gigantów to historia o mi-
łości, nienawiści, poczuciu obowiązku i 
zdradzie. Pełna napięcia i zwrotów ak-
cja przenosi się z Waszyngtonu do Pe-
tersburga, z korytarzy najważniejszych 
światowych instytucji, do zacienionych 
buduarów, gdzie możni świata knują ko-

lejne intrygi. Napisana w oparciu o rze-
telne badania, pełna zapadających w 
pamięć bohaterów, najnowsza powieść 
Folletta to nie tylko znakomita książka 
obyczajowo-przygodowa, ale również 
swoisty przewodnik po historii XX wieku.

Ted Lipien – Wojtyła a kobiety
Wyjątkowa opowieść nie tylko o 

wszystkich ważnych kobietach w życiu 
naszego papieża, od przedwcześnie 
zmarłej matki, po przyjaciółki i znajo-
me. Prócz biografii Karola Wojtyły, autor 
szeroko omawia stosunek Jana Pawła 
II do kwestii „kobiecej” na płaszczyźnie 
społecznej, politycznej, kościelno-religij-
nej, etycznej i duchowej. Książka przy-
bliża również poglądy wielkiego Polaka 
na takie kwestie jak: feminizm, rodziciel-
stwo, aborcja, antykoncepcja czy ka-
płaństwo kobiet. To lektura dla każdego, 
kto interesuje się związkami między fe-
minizmem a katolicyzmem – jednym z 
głównych problemów naszych czasów.

BURMISTRZ  MIASTA  BIELAWA
ogłasza przetarg ustny ograniczony na stawkę czynszu za dzierżawę nie-

ruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 75/11 obręb Nowa Bielawa. 
Przetarg ograniczono do właścicieli sąsiednich nieruchomości – dwóch przy-
ległych i 2 przeciwległych.

1. Przedmiotem dzierżawy jest część niezabudowanej działki gruntu oznaczo-
nej numerem geodezyjnym 75/11 obręb Nowa Bielawa o pow. 522 m2 wskazanej na 
mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, ujawnionej w księdze wie-
czystej nr.15434. Teren będący przedmiotem dzierżawy jest niezagospodarowany i 
położony jest przy ul. 22- Lipca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

2. Teren w skład którego wchodzi działka nr 75/11 obręb Nowa Bielawa nie jest 
objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Według danych ewidencji grun-
tów i budynków, działka numer  75/11 obręb Nowa Bielawa, została oznaczona sym-
bolami „R IIIb, R IVa, R IVb”. 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 02.2011  roku o godz. 09 ºº w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie Pl. Wolności 1 – pokój nr 16 (II piętro).

4. Nieruchomość opisana w pkt.1 i 2 przeznaczona jest do wydzierżawienia na 
cele rekreacyjne, na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

5. Czynsz dzierżawny do licytacji wynosi 100 zł netto, (słownie :sto zło-
tych). Czynsz ustalony    w wyniku licytacji, płatny będzie corocznie do 31 marca, 
począwszy od 2011 r w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. Do czynszu zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

6. Wadium w wysokości 20 % czynszu dzierżawnego do licytacji należy 
wnieść w kasie Urzędu Miasta Bielawa lub przelewem środków pieniężnych na 
rachunek Gminy Bielawa: Bank  Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 
0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 14.02.2011 r.

Za datę wniesieni wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Gminy Bielawa.

7. Wadium wpłacone przez przyszłego dzierżawcę zostanie zaliczone na po-
czet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników prze-
targu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

8. Najpóźniej do dnia 14.02.2011 r należy w pokoju nr 19 (II piętro – Re-
ferat Gospodarki Nieruchomościami ) zgłosić wolę uczestnictwa w przetargu 
okazując dowód osobisty.

9. Warunkiem udziału w przetargu przez osobę spełniająca warunki przetargu 
jest również wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właści-

wego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktual-
ność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- oświadczenie, o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków umowy dzierżawy
(umowa do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 19, II piętro),
10. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia za-

mknięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przez dzierżawcę spo-
woduje przepadek wpłaconego wadium, a  przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

11. Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie sta-
nął do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował stawki wyższej od minimal-
nej. 

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

Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr  19 /
II p/  telefon  (074) 83-28-740.

Wigilia w ESP 7
Tradycyjnie, jak co roku, ostat-

niego  dnia  nauki w grudniu, w  Eko-
logicznej Szkole Podstawowej nr 7 w 
Bielawie zorganizowany został cykl 
zajęć wprowadzających wszystkich 
w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 
Po wysłuchaniu audycji  przez radio-
węzeł, przygotowanej przez p. Edy-
tę Osuch wraz z SU, obejrzeliśmy ja-
sełka, w których główne role zagrali 
uczniowie kl. IV i VI,  pod kierunkiem 
p. Anny Sobierajskiej i siostry Cze-
sławy. Oprawą muzyczną zajęła się 
pani Bożena Halczuk. Chór  śpiewał 
kolędy, a szczególnym uznaniem i 
burzą oklasków nagrodzono mło-
dych artystów Weronikę Klincewicz i 
Piotra Kupca za wspaniałe wykona-
nie kolęd na skrzypcach. Dodatkową 
atrakcją występu była prezentacja 
multimedialna przygotowana przez 
p. Barbarę Olejnik, przedstawiająca 
Betlejem i sceny narodzenia Jezu-
sa, doskonale współgrająca ze sce-
nariuszem.

Po przedstawieniu Pani dyrek-
tor Małgorzata Cieślik złożyła wszyst-
kim życzenia świąteczne i noworocz-
ne, po czym  uczniowie udali się z 
wychowawcami do klas, by wspólnie 
zasiąść do stołu wigilijnego. 

Był to dzień prawdziwie „pięk-
ny, choć grudniowy”.

Barbara Olejnik
Anna Sobierajska
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„Podczas występów na scenie 
towarzyszy mi uczucie, że mogę po-
kazać, na co mnie stać. To jest moja, 
wyjątkowa chwila…” – tak o swojej 
prezentacji aktorskiej powiedziała 
Karolina Gruzel – uczennica Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w 
Bielawie.

Dnia 9. grudnia w bielawskim 
Teatrze Robotniczym odbył się V 
Konkurs Dziecięcych i Młodzie-
żowych Kreacji Aktorskich „MO-
NOLOG”. Prezentacje wzbudzi-
ły bardzo duże zainteresowanie 
wśród dzieci i młodzieży z powiatu 
dzierżoniowskiego i świdnickiego. 
W przesłuchaniach konkursowych 
uczestniczyło ponad 40 osób, które 
walczyły o najwyższe laury aktorskie 
w czterech kategoriach wiekowych: 
dzieci 7-9 lat, 10 – 12 lat, 13-15 lat 
i 16-19 lat.  

Ekologiczną Szkołę Podstawo-
wą nr 7 w Bielawie reprezentowało 
sześć uczennic, które w mistrzowski 
sposób popisały się swoim warszta-
tem aktorskim. Maja Sygidus z kla-
sy trzeciej, Julia Mickiewicz z klasy 
czwartej oraz uczennice z klasy szó-
stej: Karolina Rybaczuk, Klaudia 
Kuśnierz, Ewelina Jursza i Karo-
lina Gruzel zaciekawiły zebraną w 
Teatrze Robotniczym publiczność i 
jury swoimi interpretacjami tekstów 
literackich. Monologi, które zapre-
zentowały na scenie zostały sta-
rannie dobrane do stylu i charakte-
ru uczennic, dzięki czemu występy 
naszych reprezentantek można za-
liczyć do wyjątkowo udanych. 

Wyniki świadczą same za sie-
bie – w kategorii 7 – 9 lat pierwsze 
miejsce zdobyła Maja Sygidus. Pod 
opieką pani Bożeny Halczuk w wy-
jątkowo sugestywny sposób zapre-
zentowała fragment tekstu Joanny 
Olech pt. „Rodzina Miziołków”. W 
kategorii 10-12 lat również uczenni-
ca ze Szkoły Podstawowej nr 7 oka-
zała się być najlepsza w oczach jury. 
Monolog zaprezentowany przez lau-
reatkę Karolinę Gruzel został doce-
niony nie tylko za dobór repertuaru, 
ale przede wszystkim za profesjo-

nalne przygotowanie pod względem 
aktorskim. Nad doborem i interpre-
tacją tekstu oraz warsztatem aktor-
skim uczennica pracowała pod czuj-
nym okiem pani Katarzyny Stróżak 
i Kamilli Jelonek.  Zaprezentowała 
ona fragment prozy Małgorzaty Mu-
sierowicz z utworu „Kwiat kalafiora”. 
Jednomyślny werdykt jury potwier-
dził fakt, że aby dobrze odegrać 
swoją rolę nie wystarczy tylko na-
uczyć się tekstu na pamięć, ale rów-
nież trzeba w swoje wystąpienie wło-
żyć serce i duszę.

To jeszcze nie koniec sió-
demkowych sukcesów naszych 
uczennic. V Konkurs Dziecięcych i 
Młodzieżowych Kreacji Aktorskich 
„MONOLOG” pokazał, że w Ekolo-
gicznej Szkole Podstawowej nr 7 
jest wiele młodych ludzi, obdarzo-
nych talentami aktorskimi. Jury wy-
różniło również Karolinę Rybaczuk 
za wyjątkowo udaną interpretację 
tekstu Pawła Beręsewicza pt. „Na 
przykład Małgośka” i ogólne wraże-
nie artystyczne. Występ kolejnej na-
szej uczennicy Eweliny Jurszy rów-
nież nie pozostał obojętny w oczach 
jury. Połączyła ona słowo mówione 
ze śpiewanym, przez co zaprezen-
towany „Monolog znerwicowanej 
uczennicy” stał się ciekawszy. Ko-
misja konkursowa doceniła profesjo-
nalny warsztat wokalny uczestniczki 
i nagrodziła ją możliwością rozwija-
nia talentu muzycznego, poprzez 
propozycję uczestniczenia w indywi-
dualnych lekcjach śpiewu. 

Konkurs Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Kreacji Aktorskich „MO-
NOLOG” pokazał, że Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie 
pozwala uczniom na realizację wła-
snych marzeń i efektywnie wspie-
ra rozwój młodych talentów w każ-
dej dziedzinie. Owocna współpraca 
uczniów z nauczycielami w miłej i 
przyjaznej atmosferze sprzyja od-
noszeniu sukcesów przez naszych 
podopiecznych. No cóż… wyniki 
mówią same za siebie!!!

Kamilla Jelonek
Katarzyna Stróżak

SIÓDEMKOWE MISTRZYNIE MONOLOGU

2 grudnia w sali Kina M.O.K.iS. 
odbył się  XIX Miejski Konkurs Re-
cytatorski organizowany  przez Eko-
logiczną Szkołę Podstawową nr 7 w 
Bielawie. Tegoroczny konkurs pod ha-
słem „Witaj święty Mikołaju” prze-
biegał  już w świątecznej atmosferze. 
Uczestnikami byli uczniowie klas I – III   
wszystkich bielawskich szkół podsta-
wowych. Laureatami konkursu zosta-
li: w kategorii kl. I – Maria Maciejew-
ska/SP 10/, kl. II – Dominik Marut /
ZS STO/, kl. III – Julia Pastuszka /SP 
10/. Reprezentowali oni później Biela-
wę w konkursie powiatowym. Nagro-
dy oraz dyplomy ufundował M.O.K.iS.  
a upominki dla wszystkich uczestni-
ków Duszpasterze z Parafii Bożego 
Miłosierdzia. 

Natomiast 16 grudnia odbył się 
także w Kinie M.O.K.iS. IX Powiato-
wy Konkurs Recytatorski pod tym 
samym hasłem. Organizatorem była 
również ESP 7 w Bielawie. W kon-
kursie udział wzięli laureaci eliminacji 
gminnych z  powiatu dzierżoniowskie-
go. Jak zawsze konkurs przebiegał w 
trzech kategoriach: kl. I, kl. II, kl. III. 
Jury oceniało dobór utworu, jego in-
terpretację, dykcję oraz ogólny wyraz 
artystyczny. W skład jury weszli: prze-
wodnicząca – p. Ewa Glura (Towarzy-
stwo Przyjaciół Bielawy), członkowie 
– p. Jolanta Matuszczak  (Miejska 
Biblioteka Publiczna), p. Magdalena 
Cios (M.O.K.iS.). Konkurs prowadziły 
uczennice kl. IIIa  z ESP 7 w Bielawie 
–  Oliwia Siejk oraz Patrycja Dan-
kowska. Natomiast uczniowie kl. II i 
III uatrakcyjnili uroczystość śpiewa-

jąc piosenki o Mikołaju. Podczas ob-
rad jury recytatorzy oraz cała widow-
nia obejrzeli bajkę pt. „Mała Syrenka”. 
Laureatami IX Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Witaj świę-
ty Mikołaju” zostali: w kategorii klas 
I  - I miejsce –Maria Maciejewska/SP 
10w Bielawie/, II miejsce –Sylwia Ści-
słowska/ZSP w Mościsku/, III miejsce 
–Małgorzata Olewicz /SP 5 Dzierżo-
niów/ , w kategorii kl. II – I miejsce 
–Dominik Marut /ZS STO w Bielawie/, 
II miejsce – Mariusz Pawłowski /SP w 
Jaźwinie/, III miejsce – Antonina Ole-
wińska /ZSP w Piławie Dolnej/, w ka-
tegorii klas III – I miejsce – Natalia 
Kramarz   /SP 9 Dzierżoniów/, II miej-
sce – Julia Pastuszka /SP 10 Biela-
wa/, III miejsce – Barbara Chmielow-
ska /SP w Łagiewnikach/.

 Laureaci otrzymali wspa-
niałe nagrody ufundowane przez:  
M.O.K.iS. oraz Duszpasterzy Parafii 
W.N.M.P w Bielawie. Wszystkie dy-
plomy przygotował M.O.K.iS, a  upo-
minki dla uczestników przekazało Biu-
ro Promocji i Strategii Rozwoju Miasta 
Bielawa oraz Studio „ALEX”. Nad pra-
widłowym przebiegiem konkursu czu-
wały Małgorzata Kołcz oraz Dorota 
Kornicka z ESP 7 w Bielawie. Or-
ganizatorzy pragną wyrazić podzię-
kowanie za wspaniałą współpracę 
pracownikom M.O.K.iS. w Bielawie,  
wszystkim sponsorom oraz nauczy-
cielom wspomagającym.

 Zapraszamy do udziału w 
kolejnej edycji konkursu już za rok.

Małgorzata Kołcz
ESP 7 w Bielawie

Konkurs Recytatorski „Witaj święty Mikołaju”

Dnia 08 grudnia 2010r. ucznio-
wie klas piątych z Ekologicznej 
szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie 
uczestniczyli w spotkaniu z nowo-
rudzkim podróżnikiem, panem Bole-
sławem Grabowskim. Słynny obie-
żyświat przyjechał do naszej szkoły, 
aby opowiedzieć o swoich przygo-
dach, które przeżył w czasie  pobytu 
w Japonii i wrażeniach jakie ten kraj 
na nim wywarł.

Wszyscy z zapartym tchem 
słuchali prelekcji znakomitego  po-
dróżnika, który nie tylko bardzo cie-
kawie  i barwnie opowiadał, ale rów-
nież często posiłkował się slajdami. 
To połączenie słowa mówionego z 
wyświetlanymi zdjęciami, tematycz-
nie nawiązującymi do omawianego 
zagadnienia, bardzo spodobało się 
uczniom. Z ogromnym zaintereso-
waniem słuchali opowieści o kultu-
rze i tradycji japońskiej, ponieważ to 
właśnie do tych aspektów Japończy-
cy przywiązują ogromną wagę. Ce-
remonia parzenia  herbaty jest zna-
na na całym świecie i jest ceremonią 
charakteryzującą się wysokimi walo-
rami estetycznymi i ściśle określony-
mi regułami etykiety. Do sporządze-
nia samego wywaru niezbędny  jest 
szereg naczyń np. żeliwny kociołek 
na wrzątek, pojemnik na wodę i na 
sproszkowaną herbatę. Konieczny 
jest także czerpaczek do przekłada-
nia herbaty i bambusowy pędzel do 
mieszania wrzątku z herbatą. 

DZIEŃ KULTURY I TRADYCJI  JAPOŃSKIEJ W EKOLOGICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE

Pan Grabowski zaprezentował 
także przywiezione z Japonii kimona  
i praktycznie pokazał, w jaki sposób 
należy je zakładać . Uczniowie mie-
li okazję ubrać się w narodowy ja-
poński strój i poczuć się choć przez 
chwilę Japonką lub Japończykiem. 
Noworudzki podróżnik przybliżył 
także słuchającym  kuchnię japoń-
ską. Wyjaśnił wszystkim, że różni 
się ona zupełnie od naszej, ponie-
waż Japończycy  wykorzystują do 
przyrządzania dań  głównie ryż, bar-
dzo dużo ryb i owoce morza. Oczy-
wiście, wszystkie potrawy je się pa-
łeczkami, a zupy pije się z miseczek  
na przemian z innymi daniami. Przy-
pomniał również, że narodowym da-
niem Japończyków jest oczywiście 
sushi, czyli  kombinacja przyprawio-
nego ryżu i surowej ryby 

Ciekawostką dla wszystkich  
uczniów okazała się  wiadomość, że 
również  w Japonii  obchodzony jest 
Dzień Dziecka. W tym szczególnym 
dniu dziewczynki otrzymują  od ro-
dziców w prezencie cukierki o sma-
ku wędzonej ryby, natomiast chłop-
cy zostają obdarowani proporcami w 
kształcie karpia, które  potem rodzi-
na zawiesza na zewnątrz domu.

Noworudzki podróżnik, nawią-
zując do nazwy naszej  szkoły, poka-
zał  uczniom, że ekologia dla Japoń-
czyków  jest  również bardzo ważna.  
W Tokio np. zostało wybudowane   
osiedle ekologicznych domów jedno-

rodzinnych – tzw. Eco & Universal De-
sign House. Z pozoru wyglądają  one 
jak zwyczajne, japońskie domy – mają 
garaż, ogródek, prostą formę. Mimo to 
od zwyczajnych domów wiele je różni, 
bowiem są całkowicie „samowystar-
czalne” jeśli chodzi o produkcję ener-
gii elektrycznej, a przy tym bardzo 
estetyczne i ładne. Projektanci całko-
wicie postawili na ekologię i współgra-
nie z naturą, jak również na uniwersal-
ny design. łazienkę i pralnię, pokoje 
Wszystkie domowe urządzenia czer-
pią energię nie z elektrowni, a z wła-
snego źródła.  Oprócz tego na dachu 
znajdują się baterie słoneczne, które 
produkują dodatkową porcję energii, 
potrzebnej np. na ogrzanie wody do 
kąpieli, czy mycia naczyń. Ta podgrza-
na woda ogrzewa również cały dom i 
co najważniejsze, nic nie kosztuje.

Uczniowie dowiedzieli się tak-
że jak wygląda nauka w japońskiej 
szkole. Większość z nich była bardzo 
zaskoczona informacją, że na lek-
cjach  nauczyciel i  uczniowie mówią 
szeptem, a zajęcia niejednokrotnie 
kończą się późnym wieczorem. Jed-
nakże jeszcze większe zaskoczenie, 
połączone z niedowierzaniem, wzbu-
dziła ciekawostka, że uczniowie sami 
dbają o czystość klasy i całej szko-
ły. Każdy z nich ma swoją ścierecz-
kę, której używa do sprzątania, bo dla 
Japończyków wykształcenie jest bar-
dzo ważne, ale czystość również.

Podróżnik, w czasie swojej pre-
zentacji opowiadał o wielu bardzo cieka-
wych i ważnych aspektach  życia Japoń-
czyków. Przybliżył nie tylko ich tradycję i 
kulturę, ale pokazał również to, jakim są 
ludźmi na co dzień. Z czym się boryka-
ją, jakie mają kłopoty, co ich smuci, a co 
powoduje uśmiech na twarzy. 

Jedno jest pewne, spotkanie 
z panem Bolesławem Grabowskim 
okazało się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. Uczniowie byli zachwy-
ceni sposobem prowadzenia prezen-
tacji, komunikatywnością i serdecz-
nością opowiadającego. Zgodnie 
wszyscy twierdzili, że takich spotkań 
powinno być więcej. Nietuzinkowy 
sposób prowadzenia prelekcji i dobry 
kontakt z młodzieżą, pozwolił nasze-
mu podróżnikowi na efektywne prze-
kazanie wiedzy o Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Cała prezentacja wzbudziła w 
uczniach wiele pozytywnych emocji i 
co najważniejsze przybliżyła im kraj, 
którego tak naprawdę nie znali.

Katarzyna Stróżak
Kamilla Jelonek

Zapraszamy na treningi chłopców z klas 4, 5 i 6-tych
Klub Sportowy Bielawianka Bester od października 2010 roku rozpoczął zajęcia szkoleniowe z dziećmi klas 

4, 5 i 6-tych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. 
Treningi z dziećmi prowadzi pan Jarosław Dusza z Wałbrzycha. 

Wszystkich chętnych chłopców z powiatu dzierżoniowskiego, chcących w przyszłości zostać siatkarzami pro-
simy o przyjście ze swoim rodzicem lub opiekunem we wtorek lub czwartek na salę sportową do SP nr 7. Treningi 
rozpoczynają się o godzinie 16-tej, trwają półtora godziny i oczywiście są bezpłatne. Prosimy wziąć ze sobą strój 
sportowy i zmienne obuwie. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na naszą skrzynkę e-mailową lub telefonicznie, a adresy i telefony znaj-
dują na stronie internetowej klubu  www.bielawianka-siatkowka.pl  w zakładce „O klubie”.

Zapraszamy!!!

11 grudnia zawodnicy MUKS 
„Aquarius” Bielawa i MKS „Dzie-
wiątka” Dzierżoniów, pod opieką 
doświadczonych trenerów Andrze-
ja Wojtala i Jacka Pisarskiego, 
z sukcesami uczestniczyli w silnie 
obsadzonych zawodach pływac-
kich Świdnicka Gwiazdka. Zawody 
były skierowane do osób z rocz-
ników: 1998, 1999, 2000 i 2001r. 
Udział w zawodach wzięło 13 klu-
bów z Dolnego Śląska (MKS Rokita 
Brzeg Dolny, UKS Koral Wrocław, 
MKP Atol Oleśnica, UKS Energe-
tyk Zgorzelec, UKS Svida Świdnica, 
Klub Sportowy Rekin Świebodzi-
ce, TOP Bolesławiec, MKS Juvenia 
Wrocław, DOKIS Vega Dobrodzień, 
UKP Manta Jelcz-Laskowice, UKS 
Shark Rudna). 

Nasi zawodnicy wielokrotnie 
zajmowali najwyższe lokaty, udo-
wadniając swoją wysoką formę. Na 
szczególne wyróżnienia zasłużyli:

Jurczyk Karolina (2001) 
MUKS ,,AQUARIUS” Bielawa I miej-
sce 50 m. stylem dowolnym z cza-
sem 0:35.50 oraz I miejsce 50 m. sty-
lem grzbietowym z czasem 0:41.39,

Krasiński Kacper ( 2000) 
MUKS „AQUARIUS” Bielawa I miej-
sce 50 m. stylem klasycznym z cza-
sem 0:43.41,

Mieczkowski Marcin (1998) 
MUKS ,,AQUARIUS” Bielawa II 
miejsce 50 m. stylem dowolnym z 
czasem 0:30.32 oraz II miejsce 50 
m. stylem motylkowym z czasem 
0:36.20,

Wiewiórka Daniel (2000) 
MUKS ,,AQUARIUS” Bielawa I 
miejsce 50 m. stylem dowolnym z 
czasem 0:33.70 oraz I miejsce 50 
m. stylem motylkowym z czasem 
0:38.61,

Macherzyńska Wiktoria 
(2000) MKS „9” Dzierżoniów I miej-
sce 50 m. stylem dowolnym z cza-
sem 0:36.61,

Radziewicz Paulina (2000) 
MKS ,,9” Dzierżoniów I miejsce 50 
m. stylem grzbietowym z czasem 
0:42.19,

Mirek Klaudia (1998) MKS 
,,9” Dzierżoniów I miejsce 50 m. sty-
lem motylkowym z czasem 0:39.49 
oraz I miejsce 50 m. stylem motylko-
wym z czasem 0:39.49,

Dereń Kacper (1998) MKS 
,,9” Dzierżoniów I miejsce 50 m. sty-
lem dowolnym z czasem 0:29.30 
oraz I miejsce 50 m. stylem motylko-
wym z czasem 0:32.22,

Duda Dawid (1998) MKS ,,9” 
Dzierżoniów I miejsce 50 m. stylem 
grzbietowym z czasem 0:35.36 oraz 

II miejsce 50 m. stylem klasycznym 
z czasem 0.42.74,

Bełtowski Krystian (2001) 
MKS ,,9” Dzierżoniów I miejsce 
50 m. stylem grzbietowym z cza-
sem 0:42.92 oraz II miejsce 50 
m. stylem dowolnym z czasem 
0:37.38,

Bobrowski Aleksander 
(1998) MKS ,,9” Dzierżoniów II miej-
sce 50 m. stylem grzbietowym z cza-
sem 0:37.66 oraz II  miejsce 50 m. 
stylem dowolnym z czasem 0:31.89,

Batko Maciej (1999) MKS ,,9” 
Dzierżoniów I miejsce 50 m. stylem 
klasycznym z czasem 0:31.94,

Bykowski Łukasz (2000) 
MKS „9” Dzierżoniów II miejsce 50 
m. stylem klasycznym z czasem 
0.46.90.

Zawodnicy MKS ,,9” Dzierżo-
niów wygrali również sztafetę mie-
szaną 4 x 50 z czasem 2:13.75 w 
składzie: Jachowicz Maja, Duda 
Dawid, Mirek Klaudia, Dereń Kac-
per. Kolejne zawody już wkrótce - 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w No-
wej Rudzie. 

Zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych.

...Kolejne sukcesy bielawskich i dzierżoniowskich pływaków !!!
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Bielawianka-Bester – pewne 3 
punkty w ostatnim meczu 1-wszej rundy 

W dziewiątej kolejce spotkań III ligi 
dolnośląskiej mężczyzn siatkarze Biela-
wianki Bester Bielawa podejmowali we 
własnej hali drużynę KS Pogoń Góra. Był 
to ostatni mecz I rundy rozgrywek sezonu 
2010/2011. Już od następnej kolejki zespo-
ły rozpoczną rundę rewanżową. Drużyna 
przyjezdnych, w składzie której występują 
głównie młodsi zawodnicy nie dała rady bar-
dziej doświadczonemu zespołowi z Bielawy, 
przegrywając ten mecz w stosunku 3:0. Bie-
lawianie nie dali rozwinąć skrzydeł zawodni-
kom z Góry, w każdym z setów prowadząc 
z bezpieczną przewagą do samego końca. 
Dzięki temu 3 bardzo ważne punkty zostały 
w Bielawie a dodatkowo przewaga nad ze-
społem z Góry wzrosła już do 5 punktów. 

Bielawianka Bester Bielawa – KS 
Pogoń Góra 3:0 (19, 22, 21)

Bielawianie wystąpili w składzie: K. 
Stryczniewicz, B. Szymeczko, R. Micha-
lik, B. Świgoń, D. Pacioch, P.Dobrzański, 
M. Malczewski (libero), oraz  M. Terlecki, 
P. Sidor, A. Kula, P. Skibicki.

Seniorski zespół Bielawianki Bester 
pierwszą rundę rozgrywek zakończył na 8 
miejscu mając tyle samo punktów co zaj-
mujący 7 miejsce MUKS Ikar Legnica. Na 
9 rozegranych meczów Bielawianie tylko 
w czterech z nich zdobyli punkty (trzy-
krotnie wygrali za 3 punkty i raz przegrali 
zdobywając 1 punkcik). W pozostałych 5 
meczach nie zdobyli punktów, co w kon-
sekwencji sprawiło że na półmetku roz-
grywek ugrali w sumie 10 punktów. Jest 
to wynik niezadowalający zespół, ale zwa-
żając na to, że kilka przegranych meczów 
mogło przy odrobinie szczęścia paść łu-
pem Bielawian jest szansa, że w drugiej 
rundzie nasi siatkarze odrobią straty. 

W niedzielę 28 listopada swój mecz 
w ramach rozgrywek Gr.1 JUNIORÓW na 
Dolnym Śląsku rozegrali także Bielawscy 
Juniorzy. We własnej hali w przedostatniej 
kolejce spotkań młodzi Bielawianie podej-
mowali niepokonanych jak do tej pory ró-
wieśników z MUKS Ikar Legnica. Mecz ten 
zakończył się przegraną gospodarzy, ale 
ponownie w tym sezonie juniorzy z Bielawy 
udowodnili że potrafią walczyć jak równy z 
równym z wyżej notowanym zespołem. W 
tym meczu swój charakter pokazali przede 
wszystkim w pierwszym i trzecim secie. 
Bielawianom do rozegrania został jeszcze 
jeden mecz w tej grupie, ale już dzisiaj wia-
domo że ostatecznie zajmą oni 3 miejsce w 
Gr.1 i ostatecznie będą rywalizować o miej-
sca 5-8 wśród Juniorów na Dolnym Śląsku.

Bielawianka Bester Bielawa – 
MUKS Ikar Legnica 1:3 (23, -18, -25, -16)

*****
Bielawianka Bester gładko poko-

nuje beniaminka z Jeleniej Góry
Zaledwie godzinę potrzebowali nasi 

zawodnicy by pokonać zespół KS Kole-
gium Karkonoskie Jelenia Góra w meczu 
10 kolejki III ligi dolnośląskiej mężczyzn. 
Momentami mecz wyglądał jakby grała 
pierwszoligowa drużyna z zespołem junio-
rów. Goście ani razu w tym meczu nie wy-
szli na prowadzenie, a w przebiegu całego 
spotkania w żadnym z setów nie ugrali wię-
cej niż 15 punktów. Nic więc dziwnego, że 
niektórzy spóźnieni kibice nie zdążyli obej-
rzeć nawet jednego całego seta.

Bielawianka Bester - KS Kolegium 
Karkonoskie Jelenia Góra 3:0 (15, 12, 15)

Zespół Bielawianki Bester wystąpił 
w składzie: K. Stryczniewicz, R. Michalik, 
B. Szymeczko, B. Świgoń, D. Pacioch, P. 
Dobrzański, J. Budziński (libero) oraz: M. 
Terlecki, P. Sidor, M. Polakowski.

Po tej kolejce Bielawianie zanoto-
wali awans o jedną pozycję i zajmują obec-
nie 7 miejsce z dorobkiem 13 punktów. 

W ostatnim meczu w Gr.1 rozgry-
wek juniorskich nasi zawodnicy przegrali 
3:0 na wyjeździe z KKS REN-BUT Zło-
toryja. Już wcześniej młodzi bielawianie 
zapewnili sobie trzecie miejsce w tabeli 
Gr.1 i dlatego w tym meczu trener An-
drzej Zemanek dał pograć zmiennikom. 

Teraz Bielawianie czekają na mecze play-
-off o miejsca 5-8 wśród juniorów na Dolnym Śląsku. 

*****
Siatkówka : Ważne zwycięstwo w 

pięciosetowym pojedynku
W 11 kolejce spotkań III ligi dolno-

śląskiej mężczyzn siatkarze Bielawian-
ki Bester pokonali 4-tą drużynę w tabeli 
ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska. Mecz 
od samego początku do samego koń-
ca był bardzo emocjonujący i trzymał w 
niepewności do ostatniej piłki. No może 
oprócz trzeciego seta, w którym goście 
uzyskali kilku punktową przewagę i do-
wieźli ją do samego końca.

Bielawianka Bester - ULKS Młodzik 
Bystrzyca Oławska 3:2 (-22, 21, -15, 19, 23)

Bielawianie wystąpili w składzie: R. 
Michalik, K. Stryczniewicz, B. Szymeczko, 
B. Świgoń, M. Terlecki, D. Pacioch, J. Bu-
dziński (libero) oraz P. Sidor, M. Polakow-
ski, P. Skibicki, A. Kula, A. Walczak.

Po tym meczu Bielawianie umocnili 
się na 7-mej pozycji, a goście utrzymali 4-tą 
pozycję, bowiem ugrali w Bielawie 1 punkt.

FINAŁ „B” – juniorzy przegrywają z 
rówieśnikami z Milicza

Niestety nie wyszedł niedzielny 
mecz naszym juniorom, którzy przed wła-
sną publicznością przegrali z rówieśnikami 
z Milicza. Goście, którzy do Bielawy przy-
jechali gołą szóstką + libero dosłownie 
zmiażdżyli Bielawian w pierwszym i trze-
cim secie. Set drugi od samego początku 
układał się po myśli gospodarzy, którzy w 
połowie seta mieli czteropunktową przewa-
gę, ale niestety nie dowieźli jej do końca i 
przegrali tego seta na przewagi do 24.

Pierwszy mecz Finału „B” o miej-
sca 5-8:

Bielawianka Bester - KS Dziekan 
Milicz 0:3 (-14, -24, -14)

Nasi zawodnicy wystąpili w składzie: 
A. Walczak, D. Chmielowiec, T. Byczek, P. 
Balas, M. Nowicki, T. Rzeszótko, M. Byczek 
(libero) oraz J. Kapczuk, J. Jankowski.

*****
Kolejka nr 12 - Bielawianka Bester 

wygrywa z liderem !!!
Siatkarze Bielawianki Bester odnieśli 

bardzo cenne zwycięstwo z liderem rozgry-
wek i murowanym faworytem do awansu do 
II ligi. Po zaciętym pięciosetowym spotkaniu 
to Bielawianie cieszyli się z zakończonej pił-
ki meczowej, pomimo tego, że w tie-breaku 
nasza drużyna przegrywała już 12:7! Swo-
ją przewagę Bielawianie udowodnili także 
w pierwszym i trzecim secie, a więc dwu-
krotnie w tym meczu obejmowaliśmy pro-
wadzenie. Zwycięstwo to jest tym cenniej-
sze, bo wywalczone na terenie przeciwnika. 
A zatem zrewanżowaliśmy się drużynie ze 
Złotoryi za porażkę 3:1 w Bielawie. Należy 
zaznaczyć, że jest to czwarta z rzędu wy-
grana Bielawianki Bester.

KKS Ren-But Złotoryja - Biela-
wianka Bester 2:3 (-23, 18, -22, 17, -15)

Bielawianie wystąpili w składzie: 
R. Michalik, K. Stryczniewicz, B. Szy-
meczko, M. Polakowski, M. Terlecki, D. 
Pacioch, M. Byczek (libero) oraz P. Sidor, 
B. Świgoń, P. Skibicki, A. Walczak.

W pierwszym składzie Bielawianki 
na pozycji libero w zastępstwie wystąpił 
piętnastoletni Maciej Byczek. Junior Bie-
lawianki spisał się w tym meczu dobrze 
i godnie zastąpił swoich starszych kole-
gów, nominalnie grających na tej pozycji.

Warto zaznaczyć, że drużyna ze 
Złotoryi przegrała dotychczas tylko jedno 
spotkanie i straciła jedynie 2 punkty. W 
meczu z Bielawianką straciła kolejne 2, 
ale mimo tego dalej  zdecydowanie prze-
wodzi w tabeli rozgrywek. Natomiast ze-
spół Bielawianki pomimo czwartej z kolei 
wygranej nie zanotował awansu w tabeli, 
ale znacznie odrobił straty do czołówki. 

Tak więc pierwszy zespół Bielawianki 
Bester optymistycznie zakończył 2010 rok. Te-
raz następuje przerwa w rozgrywkach i na III 
ligowe boiska siatkarze wrócą dopiero 8 stycz-
nia. Wówczas nasz zespół podejmie u siebie 
wicelidera rozgrywek, drużynę KS Dziekan 
Milicz. Już dziś zapraszamy na to bardzo cie-
kawie zapowiadające się spotkanie.

Juniorzy zagrają o miejsce siódme
Niestety, nasi juniorzy przegrali dru-

gi mecz z zespołem z Milicza i nie zagrają 
o miejsce piąte na Dolnym Śląsku. W me-
czu rozegranym w Miliczu nasi zawodnicy 
podobnie jak w Bielawie nie podjęli walki. 
W całym dwumeczu  bielawianie nie wy-
grali nawet jednego seta, więc trudno tu 
mówić o dobrej grze naszego zespołu.

KS Dziekan Milicz - Bielawianka 
Bester 3:0 (21, 15, 15)

Po tej porażce juniorzy zagrają o miej-
sce siódme z rówieśnikami z KKS Ren-But Zło-
toryja, którzy także przegrali swój dwumecz. 

Chcieliśmy podziękować sponso-
rom klubu Bielawianka Bester Bielawa. 
Są nimi: Lincoln Electric Bester S.A. w 
Bielawie, Exact Systems z Częstochowy, 
Intermarche Bielawa – DRUM Sp. z o.o., 
BROEN S.A. w Dzierżoniowie, Urząd 
Miasta Bielawa, Przetwórstwo Mięsne - 
Jerzy Gawrycki z Bielawy a także sklep 
Wiktoria Elektronik w Bielawie.

Zapraszamy na stronę www.bie-
lawianka-siatkowka.pl gdzie znajdują się 
wszystkie wyniki, aktualne tabele, galeria 
zdjęć oraz istotne informacje z życia klubu.

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Grali bielawscy  siatkarze

W dniu 13 grudnia w Szko-
le Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi odbyły się mistrzo-
stwa szkoły w warcabach kla-
sycznych (64 pola). W zawodach 
uczestniczyło 60  uczniów. Zawod-
nicy rywalizowali w dwóch katego-
riach wiekowych: tj. do 10 lat i do lat 
13, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.  
Zawody rozgrywane były w systemie 
szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Klasyfikacja generalna Mi-
strzostw:
1. Oskar Iwanow -13 pkt.
2. Mateusz Siwek - 12 pkt
3. Michał Morasz - 11 pkt.

4. Wojciech Suchecki - 11 pkt.
5. Daniel Mićków - 10 pkt.
6. Patryk Krupnikcki - 10 pkt.
7. Andrzej Płaszczyk - 10 pkt.
8. Remigiusz Skowron - 10 pkt.
9. Krzysztof Koszil - 9 pkt.
10. Aneta Mróz - 9 pkt.

Kategoria dziewczęta do 10 lat:
1. Maja Czapla
2. Ewa Nurkiewicz
3. Julia Cios

Kategoria chłopcy do 10 lat
1. Patryk Krupnicki
2. Andrzej Plaszczyk
3. Mateusz Mróz

MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z  ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Kategorii dziewczęta  do 13 lat:
1. Aneta Mróz
2. Weronika Krzesińska
3. Karolina Czapla

Kategoria chłopcy do 13 lat:
1. Oskar Iwanow
2. Mateusz Siwek
3. Michał Morasz

Mistrzostwa szkoły pozwoliły 
na wyłonienie reprezentacji szkoły do 
udziału w Mistrzostwach Polski Szkół 
Podstawowych , Gimnazjalnych i Po-
nadpodstawowych, które odbędą się w 
Bielawie dniach 28-30 stycznia 2011r.

Zwycięzcom gratulujemy.
Czesław Szewczyk

W  dniu  10 grudnia w  sali  
sportowej  przy  ul. Bankowej  od-
były  się  

 40  Mistrzostwa   Bielawy  w  
Skoku  Wzwyż  Szkół  Podstawo-
wych i  Gimnazjalnych  im. Zdzi-
słąwa Jeżowskiego. Organizatorami  
jubileuszowych  zawodów  byli: Ośro-
dek  Sportu  i  Rekreacji  w  Biela-
wie  oraz  L- LKS  „Bielawianka” .

Zwycięzcy  poszczególnych  
kategorii  wiekowych
 Rocznik  1999 -  dziewczeta
1.Justyna Rak- 115 cm SP-4       
2. Martyna  Podleśna - 110 cm SP-7     
3. Monika Olejnik - 100 cm SP-7  
 Rocznik 1999 - chłopcy 
1. Sebastian Ślęzak - 125 cm SP-7
2. Łukasz Żurowski - 110 cm SP-7
3. Przemysław Borejko - 110 cm SP-7
Rocznik  1998 - dziewczęta 
1.Alicja Węgrzyniak - 110 cm SP-7
Rocznik  1998 - chłopcy
1. Wiktor Paśnik - 135 cm SP-7
2. Jan   Polowczyk - 130 cm SP-7
3. Łukasz  Abramowicz - 130 cm SP-7 
Rocznik  1997 - dziewczęta
1. Monika Wiatrak - 130 cm G-2
Rocznik 1997 -  chłopcy 
1. Kamil Kozłowski - 140 cm G -1 
2. Paweł Surma - 135 cm G -1 
3.Dominik Kazubek - 115 cm G -1 
Rocznik 1996 - dziewczęta 
1. Klaudia Świat - 125 cm Gimna-
zjum Niemcza

2. Milena Zając - 125 cm G-2 
Rocznik 1996 - chłopcy
1. Adrian Niewiadomski - 165 cm   G-1
2. Adrian  Świerczyński - 140 cm   G-1
3. Rafał Łysakowski - 130 cm G-1
Rocznik  1995  - chłopcy
1. Michał Wardencki - 155 cm G-3   
2. Mateusz Leśniewski - 150 cm   G-1 
3. Daniel Osiński - 145 cm G-3 

Zwycięzcom gratulujemy.                      
W zawodach uczestniczy-

ło  ogółem 40 zawodników. Z  przy-
krością musimy stwierdzić, że już 
od paru lat w Bielawie spada  za-

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

interesowanie zawodami lekkoatle-
tycznymi (szczególnie skok wzwyż). 
Kategoria szkół podstawowych re-
prezentowana była tylko przez 
uczniów Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7.

W  poprzednich  latach  zawo-
dy sportowe  organizowane  na  te-
renie  Bielawy  cieszyły  się  wielką  
popularnością  wśród dzieci i  mło-
dzieży.  Mamy  wielką  nadzieję, że 
w  niedalekiej przyszłości  powróci 
zainteresowanie takimi zawodami.

 Czesław Szewczyk

W dniu 28 grudnia na Pływal-
ni „Aquarius” Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bielawie był organizatorem 
„VIII Sylwestrowych Zawodów 
Pływackich”. Do startu zgłosiło się 
5 klubów z województwa dolnoślą-
skiego: MKS „PLETVAL” POLKO-
WICE, KS REKIN ŚWIEBODZICE, 
SP 46 WROCŁAW, MUKS „AQU-
ARIUS” BIELAWA i MKS „9” DZIER-
ŻONIÓW.

W zawodach udział wzięło 
68 zawodników z roczników 2001, 
2002, 2003. Uczestnicy rywalizowali 
w 8 konkurencjach. 

Wyniki:
I. STYL MOTYLKOWY 25 M 
DZIEWCZĄT 2001r
1. KATARZYNA GIL - MKS „9” DZ-
-ÓW - 0,29,14 s
II. STYL MOTYLKOWY 25 M 
CHLOPCÓW 2001r.
1. ARTUR GREBER - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,18,89 s
2. ERYK GUŚCIN - MKS „PŁETVAL” 
POLKOWICE - 0,19,86 s
3. KRYSTIAN BEŁTOWSKI - MKS 
„9” DZ-ÓW - 0,20,03 s
III. STYL GRZBIETOWY 25M 
DZIEWCZĄT 2002
1. EMANUELA FLISAK - MUKS 
„AQUARIUS” - 0,21,66 s
2. KLAUDIA MORARZ - MKS „PŁE-
TVAL“ POLKOWICE - 0,22,85 s
3. PATRYCJA MROCZKOWSKA - 
MUKS „AQUARIUS - 0,23,65 s
IV. STYL GRZBIETOWY 25M 
CHŁOPCÓW 2002
1. MIŁOSZ KNIHINICKI - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,21,04 s
2. KUBA JANISZEWSKI - MKS „9” 
DZ-ÓW - 0,23,69 s
3. DAMIAN RAK - MUKS „AQU-
ARIUS” - 0,24,42 s
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V. STYL GRZEBIETOWY 25M 
DZIEWCZĄT 2003r.
1. KAMILA ZAJĄCZKOWSKA - MKS 
„9” DZ-ÓW - 0,23,41s
2. EWA WŁODARSKA - MKS „PŁE-
TVAL” POLKOWICE - 0,24,14 s
3. PAULINA PORĘBSKA - MUKS 
„AQUARIUS” - 0,25,52 s
VI. STYL GRZBIETOWY 25M 
CHLOPCÓW 2003r
1. FILIP WOLIŃSKI - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,20,73 s
2. MARCEL STAWSKI - MKS”9” DZ-
-ÓW - 0,24,94 s
3. MICHAL PIETRZAK - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,25,21 s
VII. STYL GRZBIETOWY 50M 
DZIEWCZĄT 2001r.
1. WIKTORIA ZIĘTA - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,45,98 s
2. ROKSANA GROMCZEWSKA - 
MUKS „AQUARIUS” - 0,47,48 s
3. WIKTORIA MARCINIAK - MKS”9” 
DZ-ÓW - 0,49,83 s
VIII. STYL GRZBIETOWY / 50M 
CHLOPCÓW 2001r.
1. KONRAD ŚLIWA - MKS „PŁE-
TVAL” POLKOWICE - 0,42,72 s

2. ERYK GUŚCIN - MKS „PŁETVAL” 
POLKOWICE - 0,45,01 s
3. JAKUB SUŁAWA - KS REKIN 
ŚWIEBODZICE - 0,46,54 s

WYNIKI PUNKTACJI DRUŻYNO-
WEJ:
I miejsce - KS Rekin Świebodzice 
- 216 pkt.
II miejsce - MKS „9” Dzierżoniów 
- 128 pkt. 
III miejsce - MUKS „Aquarius” - 
112 pkt.
IV miejsce - MKS „Płetval” Polko-
wice - 94 pkt.
V miejsce - Sp. 46 Wrocław - 36 
pkt.

Zawodnicy zajmujący miejsce 
I - III otrzymali medale, dyplomy oraz 
upominki. Klub KS Rekin Świebo-
dzice - zwycięzca w klasyfikacji dru-
żynowej otrzymał puchar.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy oraz serdecznie zapraszamy 
w przyszłym roku. 

 Czesław Szewczyk
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21 – 23
MYSI AGENCI   godz.17.00 

prod.ARG 
Mała myszka o wielkiej odwadze 

powraca w nowej przygodzie. Sympa-
tyczni bohaterowie, wartka akcja, pory-
wająca muzyka i mnóstwo humoru - witaj-
cie w świecie Stefana Malutkiego. Stefan 
Malutki staje się celem perfidnej intrygi re-
kina show-biznesu, który zamierza uwię-
zić mówiącego gryzonia i uczynić zeń 
gwiazdę telewizji. Na szczęście Stefan 
może liczyć na pomoc nowej przyjaciółki 
- odważnej mysiej mistrzyni salsy. 

28 – 30
MACZETA  godz.18.00 i 20.00 

prod.USA
Tytułowy Machete to były 

agent federalny, szukający zemsty 
na organizacji, która go zdradziła. W 
misji niechętnie towarzyszy mu jego 
bliski przyjaciel, ksiądz, który ślubo-
wał, że nigdy nie będzie stosował 
przemocy. Odwet Machete będzie 
bardzo krwawy i brutalny.   
   kom lg

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
informuje i zaprasza 

Od 17 stycznia
Wystawa najlepszych prac  IV konkursu plastycznego dla klas I-III 

Szkół Podstawowych BIELAWA MOJE MIASTO – holl wejściowy.
17 stycznia
godz.11.00 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykład Przemysława Bąbolewskiego 

OGRODY BOTANICZNE - Teatr Kino MOKiS
21 stycznia
Godz. 8.00, 9.00, 10.00
Agencja „MANTA” – audycje muzyczne dla szkół -  Teatr Kino MOKiS 
24 stycznia
godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykład Andrzeja Dyszewskiego ROZ-

MOWA JAKO CELOWO PRZYGOTOWANE KOMUNIKOWANIE  - Teatr 
Kino MOKiS

26 tycznia
g. 8.00 MAŁY KSIĄŻĘ - adaptacja sceniczna książki Antoine de Saint 

Exupery’ego.
g.10.00 - „OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTOSZKU” wg  Świętoszka – Moliera. 

Spektakle  Teatralne dla szkół - Teatr-kino MOKiS
31 stycznia
godz. 11.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykład Barbary Kucper ZALECENIA 

DIETETYCZNE PRZY WYBRANYCH CHOROBACH (refluks, zaparcia, 
nadwrazliwośc jelitowa)  - Teatr Kino MOKiS

W Noc Sylwestrową miesz-
kańcy Bielawy spotkali się na Rynku 
miasta, by pożegnać stary rok. Od 
godziny 23:30 zabrzmiały pierwsze 
energiczne rytmy znanych utworów 
wykonywanych przez Zespół Wokal-
ny AMBER w składzie Elżbieta Za-
chowska, Asia Tunia i Łukasz Fiedo-
ruk. Po pierwszych rozgrzewających 
utworach i pląsach tanecznych na-
stąpiło uroczyste przywitanie wszyst-
kich przybyłych mieszkańców. 

O godzinie 23:55 Burmistrz 
Miasta Bielawa Pan Ryszard Dźwi-
niel, złożył życzenia noworoczne ze-
branej publiczności i całemu miastu. 
„Mija rok, dobry rok...” ten utwór mu-
zyczny poprzedził wielkie odliczanie. 
Punktualnie o północy, według wska-
zania zegara na bielawskim UM, 
prowadzący Rafał Smoliński ogłosił 
przyjście Nowego 2011 Roku, zło-
żył życzenia wszystkiego naj, a nie-
bo rozbłysło tysiącami fajerwerków - 
rozpoczął się pokaz sztucznych ogni 
ilustrowany na żywo pieśniami Vivo 
per lei i Time To Say Goodbye reper-
tuaru Andrea Bocelli 

Gdy emocje opadły, rozpo-
czął się Noworoczny Konkurs Bu-
telkowy. Jak co roku każda oso-
ba, która wrzuciła pustą butelkę po 
szampanie do kontenera, otrzymała 
specjalny kupon konkursowy. „Sie-
rotka Marysia” wylosowana z tłumu 
rozpoczęła oficjalne losowanie na-
gród i tak szczęście uśmiechnęło się 
do: Renaty Bortnik , która wylosowa-
ła Telewizor LCD,  Stanisława Zaga-

ły do którego trafiła Nawigacja GPS, 
Krzysztofa Bednarczyka - aparat fo-
tograficzny, Mariusza Bąby - Odtwa-
rzacz DVD, Ewy Patryko, która wy-
losowała  Blender kuchenny, Alicji 
Jewasik - słuchawki stereo. Pendri-
ve trafiły do Kazimierza Marciuniu-
ka i Sławomira Jurgowiaka a pakiet 
podarunkowy „An Medical” do pana 
Sławomira Zielińskiego.

Po zakończonym losowaniu i 
rozdaniu fantów, publiczność wspa-
niale  bawiła się do godziny 1.00. 
Zespół AMBER serwował znane 
przeboje z hitem tegorocznego syl-
westra - Volare. Były węże, okrzyki 
i wspólne śpiewy. Tak wspaniała za-
bawa naszych mieszkańców skłania 
organizatorów do poszerzenia im-
prezy w roku przyszłym.  

Nagrody w konkursie butelko-
wym ufundowali: Burmistrz miasta 
Bielawa, Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki, Wydział Promocji i Strategii 
UM Bielawa, hurtownia papiernicza 
BOOM z Bielawy, Prywatne Pogoto-
wie Ratunkowe „An Medical” - za co 
w imieniu szczęśliwców  serdecznie 
dziękujemy. 

Podziękowania należą się rów-
nież: Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Bielawy za zabezpieczenie pokazu 
sztucznych ogni,  Komendzie Policji 
w Bielawie i Straży Miejskiej za pro-
fesjonalne zabezpieczenie imprezy.

Dziękujemy wszystkim przyby-
łym na bielawski Rynek Mieszkań-
com Naszego Miasta i Gościom za 
wspaniała wspólną zabawę. 

SYLWESTER NA BIELAWSKIM RYNKU

BIELAWSKIE 
KOLĘDOWANIE 

23 grudnia po raz szósty na bie-
lawskim rynku odbyło się przedświą-
teczne kolędowanie. Soliści i zespoły 
śpiewające w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sztuki w Bielawie, pod opieką 
Elżbiety Zachowskiej, przygotowały 
specjalny koncert kolęd, pastorałek 
oraz pieśni świątecznych w języku 
angielskim. Były wersje oryginalne, 
jak i kolędy z nowymi aranżacjami. 

Przez kilkadziesiąt minut, na 
bielawskim rynku, mimo przeraźliwe-
go zimna, było bardzo „klimatycznie”.  
W świąteczny nastrój, już w godzi-
nach popołudniowych tego przedwi-
gilijnego dnia wprowadziła wszystkich 
Orkiestra Dęta SART pod dyrekcja 
Antoniego Moskala, która zaprezento-
wała instrumentalne wersje kolęd. 

ŚWIĄTECZNA HISTORIA 
– czyli teatralne 

spotkanie z Mikołajem
Dziecięce Studio Teatralne dzia-

łające w Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki  miało swoją pierwszą premierę. 
22 grudnia dzieci młodsze, w większo-
ści przedszkolaki i pierwszaki, przygo-
towały mini spektakl  pt. ŚWIĄTECZ-
NA HISTORIA. Adresatem spektaklu 
był Mikołaj, który wraz ze świtą zawi-
tał na zajęcia zespołu. Widzami cało-
ści byli rodzice.  Mikołaj zachwycony 
prezentacją sceniczną, a zwłaszcza 
piękną interpretacją tekstu, obdarował 
małych aktorów słodkimi paczkami, a 
prowadząca zespół Magdalena Cios 
przedstawiła cele artystyczne DST. 

Dzieci przedszkolne przygotują 
spektakl w konwencji teatru cieni na-
tomiast dzieci szkolne spektakl będą-
cy połączeniem żywego planu z lalka-
mi. Trwają prace nad scenariuszem 
przedstawień a ich premiery przewi-
dziane są na wiosnę 2011 roku. Dla 
przypomnienia informujemy, że za-
jęcia zespołu odbywają się w ponie-
działki i środy o godzinie 16.00.

MINUTKA‚ 2011
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 

w Bielawie organizuje 14 lutego 2011 
I Festiwal Piosenki o Miłości MINUT-
KA 2011. Polega on na zaśpiewaniu 
polskiej piosenki znanego autora/wy-
konawcy lub piosenki autorskiej te-
matycznie związanej z miłością.

Zgłoszenia przyjmuje MOKiS w 
Bielawie. Regulamin i karta zgłoszenia 
do pobrania na stronie www.mokisbie-
lawa.pl w zakładce MINUTKA 2011.

Na najlepszych czekają statu-
etki MINUTKI i nagrody finansowe 
(300 zł I miejsce ).

Szczegóły 74 83 35 333.

W pobliżu Ostroszowic, na 
stromej górze zwanej Zamkową, stał 
przed laty warowny zamek. Wzniósł 
go w 1291 roku Bolko I, książę ja-
worsko-świdnicki. Z zamkiem tym 
jest związana historia tragicznej mi-
łości księżniczki Urszuli i rycerza 
Adalberta.

*****
Na zamku trwały gorączko-

we przygotowania do uroczystej 
uczty urodzinowej księcia Bolesła-
wa opolskiego, ówczesnego gospo-
darza zamku. W wiosennym balsa-
micznym powietrzu aromaty kwiatów 
mieszały się ze smakowitymi zapa-
chami przyprawianych w kuchni po-
traw. Zapracowane kucharki i dworki 
uwijały się jak w ukropie. Z widocz-
nej z dala wieży zamkowej, z murów 
obronnych i blanków powiewały na 
wietrze chorągwie z herbami soleni-
zanta.

W końcu wszystko już było 
gotowe i niecierpliwie czekano na 
przybycie zaproszonych gości. Na 
stromym podjeździe do bramy uka-
zał się orszak rycerzy. W ich otocze-
niu przybywała młodziutka wnuczka 
księcia, Urszula. Książę Bolko witał 
radośnie gości, a szczególnie ser-
decznie jasnowłosą dziewczyną, 
która miała przy nim pozostać, by 
opiekować się starym człowiekiem w 
jego codziennych radościach i smut-
kach, miała być podporą jego staro-
ści.

Przy odświętnie przybranym 
stole nie brakowało niczego, a pod-
czaszy dwoił się i troił. Miał pełne 
ręce roboty. Rycerstwo po długiej 
jeździe w upalny dzień po zaku-
rzonym gościńcu z głośnym uzna-
niem powitało sławetne podówczas 
„Świdnickie Piwo”. Języki się roz-
wiązywały, nie ustawały toasty, nie 
było końca opowiadaniom, a rado-
sne śmiechy i chichoty odbijały się 
od sklepień komnaty.

Stary książę z upodobaniem 
przypatrywał się ślicznej jak ma-
lowanie wnuczce i wsłuchiwał się 
rozbawiony w beztroskie gawę-
dzenie młodzieży. Pod wieczór 
uczta dobiegła końca. Czas było 
się żegnać i wszyscy umawiali się 
na następne spotkanie. Panowie 
w towarzystwie dam dziękując za 
gościnę nisko kłonili się przed go-
spodarzem i jego wnuczką. Jeden 
z rycerzy szczególnie nisko pokło-
nił się uroczej pannie i ucałował jej 
bielutką dłoń, przytrzymując ją nie-
co dłużej, niż to było w zwyczaju. 
Lica młodej damy pokrył rumieniec 
i coś jakby żal i smutek pojawiły 
się w oczach dziewczyny, a na rzę-
sach zawisła łza.

Nie umknęło to uwadze księ-
cia. Trochę szorstko poprosił ryce-
rza o pośpiech, bo, jak się wyra-
ził, ojciec dziewczęcia zapewne z 
niepokojem oczekuje wiadomości, 
czy córka szczęśliwie dotarła na 
zamek. Mimo to staremu księciu 
ciepło uczyniło się w głębi serca. 
Wspomniał z rozrzewnieniem daw-
no minione czasy, gdy i jemu, by-
wało, żywiej zabiło serce. Pociągnął 
Urszulę do okna, skąd roztaczał się 
widok na posuwający się w tuma-
nach kurzy oddział rycerzy, nikną-
cy w dali. Wierzchołki wysokich jo-
deł rzucały coraz dłuższe wieczorne 
cienie. Stary książę objął ramie-
niem wnuczkę i łagodnie odciągnął 
od okna:

- „Widzą moje dziecko, że po-
żegnanie napełniło cię smutkiem”.

- Czy masz na myśli moje roz-
stanie z rodzicami? - zapytała.

Książę uśmiechnął się tylko, a 
dziewczyna mówiła dalej:

Rozstanie z rodzicami jest 
przecież tylko chwilowe i dlatego nie 
jest zbyt bolesne. Przeciwnie, cieszą 
się, że przyjechałam do mego dziad-
ka, którego kocham”.

Jeśli mam być szczery, to bar-
dzo pragnąłem twego przybycia. 
Od kiedy podagra złośliwie kąsa 
moje członki, od kiesy starość uci-
ska ramiona, samotność wydaje mi 
się nie do zniesienia. Na stare lata 
pragnie się bliskości czyjegoś ser-
ca, kogoś z kim można porozma-
wiać, dzielić się wspomnieniami o 
tym, co bezpowrotnie przeminęło i 
o tym, co nas jeszcze czeka. Wiara 
i siła młodości muszą wspierać nas 
starych w drodze do wieczności. 
Dlatego potrzeba mi twej pomocnej 
dłoni. Ale dość tego – powiedz mi 
lepiej kim jest ów rycerz, który to-
warzyszył ci przy stole i wyraźnie 
był ci bardzo życzliwy. Jak się zo-
wie, skąd pochodzi, od jak dawna 
się znacie?

To Adalbert von Osterhau-
sen. Poznałam go niedawno, gdy 
razem z matką bawiliśmy u Se-
herr-Thossów w Ostroszowicach. 
Jest spowinowacony z wielu zna-
nymi rodzinami. Przebywaliśmy w 
Ostroszowicach przez cztery tygo-
dnie ubiegłego lata. Zrywał mi naj-
piękniejsze kwiaty, jakie tam, wokół 
pałacu rosły. Ciężko było mi się z 
nim rozstać. Na szczęście, następ-
nej jesieni spotkaliśmy się ponow-
nie. Ucieszyłam się bardzo, tym 
bardziej, że zaliczony został do 
świty przybocznej mojego ojca. Ta-
kie było moje poznanie z Adalber-
tem.

Książę uśmiechnął się łagod-
nie, gdy zapytał:

Poznałaś i pokochałaś? Spoj-
rzał uważnie w jej jakby spłoszone 
oczy i cierpliwie czekał na odpo-
wiedź. Po długim milczeniu dziew-
częce wargi, pokryte nagłą blado-
ścią, wyszeptały z niespodziewaną 
stanowczością:

Tak, pokochałam.
W takim razie to kiepska spra-

wa, bo słyszałem, że ojciec chce cię 
wydać za księcia legnickiego, Jana.

Biada mi! Wiem o tym! Głos 
dziewczyny zabrzmiał jak skarga 
skrzywdzonego dziecka.

Posłuszna córka powinna się 
dostosować do życzeń rodziców.

Nie mogę, dziadku, nie mogę!
Objęła ramionami szyję starca 

i chłodziła rozpalone czoło na jego 
piersi.

Zlituj się, ale ja nie mogę! Po-
móż mi. Ślubowałam Adalbertowi 
miłość na całą wieczność. Wspo-
mnij na własne wymuszone mał-
żeństwo, o którym często opowia-
dała mi matka! Mówiła mi, że nie 
znajduje żadnego zła w moim ślu-
bowaniu, bo ceni Adalberta bar-
dziej niż księcia legnickiego, który 
jest lekkoduchem i utracjuszem. 
Ale, niestety, ostateczna decyzja 
przysługuje ojcu. Od niego zale-
ży, jakiego mi męża wybierze. Ale 
wciąż w moim sercu tli się nadzie-
ja, że to Adalbert dany mi będzie 
za męża.

Wypowiedziawszy te słowa 
osunęła się na kolana i poprosiła:

Tylko ty, dziadku, możesz mi 
pomóc. Ulituj się!

Dobrze, wstawię się za tobą.
Do końca moich dni będę się 

modlić za ciebie. Niech dobry Bóg ci 
wynagrodzi.

Po tych słowach tysiącem po-
całunków pokryła podagryczne dło-
nie starego człowieka.

                                                            c.d.n.
                                                            K.P. 

Opowieść z dawnych lat
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