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Szczególnymi gośćmi sesji 
były zwyciężczynie Ogólnopolskiego 
Turnieju ORLIKA o puchar premiera 
Donalda Tuska, czyli drużyna Smer-
fy Bielawa. Fragmenty finałowego 
spotkania, w którym bielawska druży-
na zwyciężyła z drużyną  Warszaw-
ską 2:1, radni obejrzeli podczas sesji, 
nagradzając nasze piłkarki gromkimi 
oklaskami. Miłym momentem było 
wręczenie przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej Leszka Stróżyka 
i burmistrza Ryszarda Dźwiniela li-
stów gratulacyjnych dla zawodniczek, 
trenera Marka Pyziaka i Mariusza 
Tylaka – prezesa klubu UKS Bie-
lawianka. Dla przypomnienia skład 
drużyny Smerfów Bielawa: Karolina 
Tylak, Aleksandra Malka, Kamila 
Kosior, Weronika Jegorow, Alek-
sandra Antończak, Martyna Wró-
bel, Dagmara Chmielewska, Kami-
la Skubisz i Weronika Klincewicz. 

W dalszej części sesji radni roz-
patrzyli projekty uchwał w sprawach: 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego – 2 projekty uchwał, 
określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości oraz określe-
nia wzorów formularzy w podatku od 
nieruchomości, ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłat targowych, 

wezwania Rady Miejskiej do usunię-
cia naruszenia interesu prawnego 
wywołanego uchwałą przyjmującą 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zmiany planu pra-
cy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Październikowa sesja Rady Miejskiej Bielawy rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego nad ra-
nem 28 października Tadeusza Mazowieckiego - polityka i publicystę, pierwszego Premiera III Rzeczypospo-
litej Polskiej,    współtwórcę i przewodniczącego Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Jako zwolennik przejęcia 
władzy z rąk PZPR na drodze rokowań, aktywnie brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Od 2010 roku był 
doradcą Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Odznaczony m. in. Kawalerem Orderu Orła 
Białego. Przede wszystkim był to człowiek prawy i uczciwy.

Obradowali bielawscy radni

Bielawy na rok 1013, zmian budżetu 
gminy na 2013 rok, zmiany Uchwały 
Nr XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2012 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa.

Decyzją radnych została uchy-
lona Uchwała Nr XLI/412/13 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 28 sierpnia 

wojewódzką nr 384 w Bielawie oraz 
z drogą powiatową nr 3016D i drogą 
wojewódzką nr 383 w Pieszycach”, 
która dotyczyć miała komplekso-
wej przebudowy drogi powiatowej nr 
2877D łączącej Bielawę i Pieszyce. 
Zgodnie z ustaleniami z Zarządem 
Powiatu realizacja zadania miała od-
bywać się od Bielawy w kierunku Pie-
szyc. Zarząd Powiatu zmienił jednak 
decyzję i postanowił przebudować 
najpierw odcinek na terenie Pieszyc 
i ewentualnie zbliżyć się do granic 
Bielawy, a pozostałą część inwestycji 
odłożyć na czas bliżej nieokreślony. 

Przyczynę zmiany decyzji 
Zarządu Powiatu na sesji wyjaśnia-
li starosta Janusz Guzdek i Zbi-
gniew Basisty – dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, ale przedsta-
wionymi argumentami nie prze-
konali bielawskich radnych. I stąd 
decyzja o uchyleniu podjętej w 
sierpniu uchwały. 

        Barbara Lesiewicz

2013 roku w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej Powiatowi Dzier-
żoniowskiemu. Pomoc miała pole-
gać na przygotowaniu dokumentacji 
technicznej, niezbędnej do realiza-
cji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2877D łączącej 
drogę powiatową nr 3017D z drogą 

Rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
odprawioną w intencji Ojczyzny przez 
ks. prałata dr. Stanisława Chomiaka 

– proboszcza tej parafii oraz ks. kano-
nika Cezarego Ciupiaka – probosz-
cza parafii Bożego Ciała. Podczas 
mszy wartę honorową pełnili kadeci z 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bielawie

Prezydent Niemiec Joachim 
Gauck wręczył nagrody podczas 
uroczystej gali Niemieckiej Fun-
dacji Ochrony Środowiska DBU. 
Wydarzenie, które co roku w 
jednym miejscu gromadzi na-
jbardziej uznane osobowości 
świata ekologii, odbyło się  26 
października w Osnabruck.

W tym roku po raz kolej-
ny zaproszenie na galę otrzymało 
miasto Bielawa, które jako jedy-
ne w Polsce i Europie Środkowo 
– Wschodniej, może pochwalić się 
tak długą i owocną współpracą z 
fundacją DBU. Tym razem podc-
zas tego wydarzenia miasto Biel-
awa reprezentował wiceburmis-
trz Mariusz Pach. 

Nagroda, którą wręczono w 
trakcie uroczystości, zwana także 
„Ekologicznym Oskarem”, przyzna-
wana jest za podejmowanie działań 
na rzecz zrównoważonej energii i 
ochrony środowiska. 

Statuetkę i 500 tys. euro 
(do podziału) odebrały pan-

ie: Carmen Hock-Heyl – za 
umiejętne łączenie ekonomii z 
ekologią oraz Ursula Sladek – 
za formułowanie odważnych 
postulatów, związanych z 
nadchodzącym przełomem w en-
ergetyce. 

Podczas gali odbyło się ofic-
jalne pożegnanie odchodzącego 
na emeryturę sekretarza gener-
alnego fundacji DBU – dr. Fritza 
Brickwedde. Sprawował on swój 
urząd przez 22 lata i w tym czasie 
przyczynił się do rozwoju fundacji i 
zwiększenia jej rangi w Europie.

W trakcie spotkania podzię-
kowania za wieloletnią współpracę 
fundacji DBU z Bielawą, złożył za-
stępca burmistrza Mariusz Pach. 
Warto wspomnieć, że przy pomo-
cy fundacji, Bielawa zrealizowała 
budowę: ogrodu dydaktycznego 
na terenie Przedszkola Ekolog-
icznego, Szkoły Leśnej oraz In-
teraktywnego Centrum Posza-
nowania Energii.

  Łukasz Masyk

Ekologiczne Oskary fundacji DBU - rozdane

Po kilku miesiącach prac 
nastąpiło oficjalne otwarcie ulic 
Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Pułaskiego oraz kolejnej drogi na 
terenie Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Bielawie. Realizacja inwestycji 
wyniosła 2,6 mln złotych, ale poło-
wę kosztów pokryły fundusze pozy-
skane przez miasto z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Inwestycję dofinansował rów-
nież Powiat Dzierżoniowski kwotą 
w wysokości 50 tys. złotych.

Ulice Jana Kilińskiego i Kazi-
mierza Pułaskiego zyskały nie tyl-
ko nową nawierzchnię, chodniki i 
oświetlenie. Wykonano bowiem sieć 
gazową, kanalizację deszczową 
oraz wymieniono sieć wodociągową 
wraz z przyłączami do budynków. W 

Otwarto nowe inwestycje drogowe w Bielawie
ramach inwestycji wybudowano 
również nową drogę na terenie 
bielawskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
która otworzy kolejny obszar dla 
inwestorów. 

W uroczystym otwarciu dróg, 
które odbyło się 18 październi-
ka, wzięli udział m.in.: burmistrz 
Ryszard Dźwiniel, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, 
radni, przedstawiciele parlamenta-
rzystów i gestorów sieci, a także 
duchowieństwo.       Łukasz Masyk

Ponad dwustu przedsię-
biorców, samorządowców i 
polityków z Dolnego Śląska 
zgromadziła Gala Plebiscytu Go-
spodarczego Sudeckie Krysz-
tały 2013. Druga edycja to ponad 
70 firm i instytucji, spośród których 
najlepszych musiała wybrać Kapi-
tuła. Nagrody przyznano w 6 kate-
goriach.

- Cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Właśnie dlatego warto po-
kazywać i promować to, co w na-
szym regionie najlepsze – przeko-
nywał Adam Pachura, właściciel 
Telewizji Sudeckiej i przewodni-
czący kapituły Plebiscytu Sudeckie 
Kryształy 2013.

Sudeckie Kryształy 2013

Przewodniczący Rady odczytuje list gratulacyjny dla bielawskich Smerfetek

Wiązankę kwiatów składa delegacja władz miasta

Wiceburmistrz Mariusz Pach 
i Urlich Vitte - przedstawiciel 
DBU, Honorowy Obywatel 
Miasta Bielawa.

Uczestnicy otwarcia nowych dróg
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klas policyjnych Zespołu Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie, a o oprawę muzyczną za-
dbała Orkiestra Dęta SART.

Druga część obchodów odby-
ła się na Placu Kombatantów, gdzie 
nastąpiło  wprowadzenie wart ho-
norowych i pocztów sztandaro-
wych, a po wysłuchaniu hymnu wy-
stąpienie okolicznościowe wygłosił 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk, który wi-
tając zebranych powiedział m. in.: 

„W dniu 11 listopada swoją 
obecnością na Placu Kombatan-
tów wyrażamy nasz szacunek dla 
tych wielkich, często bezimiennych 
bohaterów walczących o wolność 
i niepodległość Ojczyzny. To nasz 
hołd składany w postaci pamięci 
czasu minionego. To nasz narodo-
wy obowiązek jako Polaków.

Dnia 8 stycznia 1918 roku w 
orędziu wygłoszonym do kongre-
su USA, ówczesny prezydent Tho-
mas Wilson przedstawił czterna-
ście punktów programu pokojowego 
dla zakończenia I wojny światowej. 
Punkt 13 mówił o: stworzeniu nie-
podległości państwa polskiego na 
terytoriach zamieszkałych przez 
ludność bezsprzecznie polską z 
wolnym dostępem do morza, nie-
podległością polityczną i gospodar-
czą, konieczności zagwarantowania 
przez konwencję międzynarodową 
integralności tego państwa.”

Po powitaniu przybyłych na 
miejskie uroczystości Narodowego 
Święta Niepodległości, przewod-
niczący Rady mówił o czynnikach, 
które sprzyjały odrodzeniu Polski, 
o powstałych polskich instytucjach 

politycznych. 
„Przez dwa dziesięciolecia 

naród współtworzył nową wielką 
Polskę – II Rzeczpospolitą. Jednak 
kolejna II wojna światowa zabrała 
nam tę wolność i na długie lata po 
jej zakończeniu losy Polaków po-
dzielone były na przebywających 
na emigracji i w Ojczyźnie. To okres 
wzlotów i upadków społeczeństwa 
dążącego do pełnej wolności.

Nadszedł rok 1978 i Papież 
Karol Wojtyła zmieniający Pol-
skę i świat. To czas „Solidarności” 
i „Okrągłego Stołu” i wolne wybo-
ry 4 czerwca 1989 roku. To ostatni 
premier Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, a pierwszy III Rzeczypo-
spolitej Tadeusz Mazowiecki i Jego 
wielkie dzieło pojednania między-
narodowego w Krzyżowej.

W nowej Konstytucji nazwa 
III Rzeczpospolita została ustano-
wiona przez Zgromadzenie Naro-
dowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku i 
przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 
1997 roku. Symbolem III Rzeczy-
pospolitej jest m. in. przywrócony w 
godle Polski „orzeł w koronie”.

Dziś składamy hołd wszyst-
kim Polakom tworzącym naszą nie-
podległą Polskę na przestrzeni od 
I Rzeczypospolitej po dzień dzisiej-
szy III Rzeczypospolitej.

Pamiętajmy również, że od-
dając hołd, musimy także czynnie 
uczestniczyć w tworzeniu Polski i 
naszej „Małej Ojczyzny Bielawy” 
poprzez swoją codzienną pracę, 
uczestnictwo w życiu społecznym, 
kulturalnym i politycznym.”

Po wystąpieniu przewodni-
czącego rady zaprezentowali się 

Sudeckie Kryształy 2013

uczniowie Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w słowno-
-muzycznym programie artystycz-
nym, przygotowanym pod kierun-
kiem Małgorzaty Grainer i Sylwii 
Sołtysik, wprowadzając zebranych 
w szczególny nastrój tego święta. 

Wyjątkowo licznie przybyli na 
uroczystość mieszkańcy Bielawy 
mieli także okazję obejrzeć po raz 
pierwszy pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu kadetów klas policyj-
nych Zespołu Szkół.

Kolejnym punktem uroczy-
stości było złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „Walczących o niepod-
ległość Ojczyzny”. Kwiaty złożyli 
przedstawiciele: senatora RP Sta-
nisława Jurcewicza i posłanki na 
Sejm RP Anny Zalewskiej, Rady i 
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskie-
go, władz miasta Bielawa, Związku 
Kombatantów RP i BWP oraz Osób 
Represjonowanych w Bielawie, 
Związku Inwalidów Wojennych w 
Dzierżoniowie, szkół gimnazjalnych 
nr 1, 2 i 3, szkół podstawowych nr 
4, 7 i 10, Zespołu Szkół Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego 
w Bielawie, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, Zespołu Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego 
w Bielawie, Szkół Niepublicznych 
w Bielawie, Zespołu Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości wraz z delegacją Cechu, 
Klubu Radnych Ponad Podziała-
mi Rady Miejskiej, Zarządu i Klubu 
Radnych Ponadpartyjnego Forum 
Samorządowego, Komitetu Tereno-
wego Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości i Forum Młodych PiS, Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej, 
Koła Platformy Obywatelskiej, SLD 
i Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Jedności Rze-
mieślniczo-Kupieckiej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie, Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy, Para-
fialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
przy parafii pw. WNMP w Bielawie, 
Dziennego Domu Pomocy Nestor, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Bielawie, Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Komendy Policji oraz Straży 
Miejskiej.

Uroczystość zakończyło wy-
słuchanie Roty.

           Barbara Lesiewicz

W kategorii najlepsza inwe-
stycja Kapituła przyznała dwie 
równorzędne statuetki dla firmy 
FSB Piekarnia Strzegom oraz dla 
spółki Aqua-Zdrój w Wałbrzychu 
za budowę centrum rekreacyjno- 
sportowego. Drugie miejsce zajął 
Średniowieczny Park Techniki w 
Złotym Stoku, a trzecie Stronie Ślą-
skie za zagospodarowanie zbiorni-
ka w Starej Morawie.

Radości z wygranej nie kry-
li także właściciele firmy SKI-
-RAFT – Mariusz Dubiel i Jacek 
Herberger, którzy organizują naj-
większe na Dolnym Śląsku spły-
wy pontonowe. Zajęli oni pierwsze 
miejsce w kategorii najlepszy pro-
dukt turystyczny, pokonując Pod-
ziemną Trasę Turystyczną w Kłodz-
ku i Dolnośląski Festiwal Tajemnic 
w Zamku Książ.

Za najlepszą imprezę pro-
mującą region Kapituła uznała 

Kongres regionów w Świdnicy. 
Drugie miejsce przypadło Gali Pa-
rowozów w Jaworzynie Śląskiej, 
a trzecie równorzędne dla Dni i 
Nocy Krzywej Wieży w Ząbkowi-
cach oraz Moto Show Bielawa. W 
kategorii firm rodzinnych triumfo-
wał bielawski producent konfek-
cji damskiej – firma Relis, zosta-
wiając na drugiej i trzecie pozycji 
– odpowiednio – noworudzki Mat-
plast oraz sieć sklepów odzieżo-
wych Myszka.

Niełatwy wybór mieli członko-
wie kapituły w kategorii najlepszy 
produkt lub usługa. Tu było aż czte-
rech nominowanych, a niekwestio-
nowanym zwycięzcą ogłoszono 
linię kosmetyków produkowaną 
przez Uzdrowisko Lądek -Długo-
pole SA.

- To rzeczywiście nowatorski 
projekt, cieszę się, że został doce-
niony – mówił po rozdaniu statu-
etek Zbigniew Piotrowicz, prezes 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 
Druga lokata przypadła dla ZPAS-
-u, a dwa trzecie miejsca dla dolno-
śląskiej szkoły wyższej oraz Uzdro-
wiska Szczawno-Jedlina.

Jedyna kategoria, w której nie 
decydowali członkowie kapituły, to 
Osobowość Regionu. Tu – za pomo-
cą systemu głosowania SMS – decydo-
wali wszyscy telewidzowie Telewizji Su-
deckiej i mieszkańcy regionu. Aż 40% 
ich głosów przypadło eurodeputo-
wanej Lidii Geringer de Oedenberg.

Wspaniała gala, podczas któ-
rej wystąpili Małgorzata Kuś, Me 
Myself and I oraz Zbigniew Wo-
decki, była okazją do spotkania i 
promocji przedsiębiorców, ale tak-
że promocji Dolnego Śląska. 

Plebiscyt cieszył się szerokim 
zainteresowaniem ogólnopolskich 
mediów. Galę relacjonowały m.in. 
Polskie Radio oraz Telewizja Pol-
ska, a także Gazeta Wyborcza i 
Polska The Times, które patro-
nowały imprezie. 

  Łukasz Masyk

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bielawie

Firma Frech Tools Poland 
rozpoczęła budowę zakładu pro-
dukcyjnego wraz z częścią admini-
stracyjną i szkoleniową na terenie 
Bielawskiego Parku Przemysłowe-
go. Inwestycja w obrębie ulic ks. 
Romana Biskupa, Kruczej oraz 
al. Jana Pawła II, będzie miała 
wartość około 7 mln złotych.

Spółka z zagranicznym kapi-
tałem będzie rozwijać w Bielawie 
produkcję form ciśnieniowych do 
odlewania gotowych części samo-
chodowych. Klientami inwestora 
są między innymi tacy motory-
zacyjni potentaci jak Renault czy 
Citroen. 

Frech Tools Poland jest do-
brze znana w naszym mieście, po-
nieważ działalność produkcyjną od 
kilku lat prowadzi w hali przy ulicy 
Jana III Sobieskiego. Dobra pozy-
cja na rynku, a także coraz większa 
ilość zamówień spowodowały, że 
firma zdecydowała się zwiększyć 
zatrudnienie oraz przystąpić do bu-
dowy własnej hali. 

Jak powiedział dyrektor Frech 
Tools Poland Jerzy Bielicz, dzię-
ki idealnym warunkom do inwe-
stowania, przygotowanym przez 
miasto wewnątrz nowej części 

obwodnicy, spółka nie musia-
ła szukać nowej lokalizacji poza 
Bielawą. 

Zgodnie z zapewnieniami in-
westora, w hali której budowa za-
kończy się w kwietniu 2014 roku, 
pracę znajdzie kilkadziesiąt 
osób. Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że działalność produkcyj-
na będzie miała charakter nie-
uciążliwy dla środowiska oraz 
dla mieszkańców. Specyfiką pro-
dukcji jest bowiem wytwarzanie wy-
soko precyzyjnych podzespołów na 
obrabiarkach CNC. 

Frech Tools Poland to nie je-
dyne przedsiębiorstwo, które w przy-
szłym roku wybuduje swoją siedzibę 
w Bielawskim Parku Przemysłowym 
wewnątrz al. Jana Pawła II. Na wio-
snę 2014 roku firma DK System 
przystąpi w tym miejscu do budo-
wy zakładu produkcyjnego. 

DK SYSTEM wytwarzać bę-
dzie w Bielawie termostaty i regula-
tory do pomp oraz kotłów obsługu-
jących m. in. układy solarne. Firma 
posiada własne opatentowane pro-
dukty, które cieszą się bardzo do-
brą opinią wśród coraz większej 
liczby odbiorców. 

  Łukasz Masyk

Ruszyła budowa zakładu w Bielawskim Parku Przemysłowym

W ostatnich dniach paździer-
nika wszystkie stowarzyszenia i or-
ganizacje pozarządowe z Bielawy 
miały możliwość ocenić przygoto-
wany przez Urząd Miejski projekt 
Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Bielawa z Organizacja-
mi Pozarządowymi na 2014 rok.

Podsumowanie konsultacji 
społecznych odbyło się 5 listopada 
w Interaktywnym Centrum Posza-
nowania Energii. Wzięło w nich 
udział blisko 30. przedstawicieli 
stowarzyszeń, organizujących na 
rzecz mieszkańców Bielawy zaję-

Konsultacje ze stowarzyszeniami - zakończone
cia kulturalne, sportowe, eduka-
cyjne oraz oferujące wsparcie dla 
osób potrzebujących. 

Oprócz dyskusji na temat 
współpracy, wybrano również oso-
by, które zasilą skład nowej komisji 
dokonującej oceny ofert, składanych 
przez organizacje do konkursów na 
realizację zadań publicznych. Dodat-
kowo wytypowano przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, którzy wejdą 
w skład Zespołu Konsultacyjno – Opi-
niującego ds. Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi. 

  Łukasz Masyk

Filip ma 8 lat i jest uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie. Jeszcze w maju tego roku 
jak wszystkie dzieci grał w piłkę, 
tańczył i jeździł na rowerze. Dziś 
porusza się na wózku inwalidzkim 
i dzielnie walczy z chorobą nowo-
tworową. W związku z tym, że 
koszty leczenia są bardzo wyso-
kie, organizowana jest specjalna 
zbiórka pieniędzy.

W niedzielę 10 listopada po 
każdej mszy świętej w kościele pw. 
WNMP w Bielawie, rodzice oraz 
dzieci z klasy Filipa zbierali pienią-
dze dla swojego szkolnego kolegi. 

Organizowane są również 
spontaniczne akcje, które mają 

wspomóc rodzinę Filipa. Jednym z 
takich wydarzeń był koncert chary-
tatywny, który odbył się 17 listo-
pada w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry i Sztuki. Wstępem na koncert z 
udziałem lokalnych artystów będzie 
dowolna kwota wrzucona do puszki.

Każdy kto chciałby wspomóc 
akcję, może przekazać pieniądze 
na konto bankowe o numerze 21 
1020 5138 0000 9602 0164 4632, z 
dopiskiem dla Filipa.

Osoby, które chciałyby zaofe-
rować niematerialną pomoc, mogą 
kontaktować się dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 609 120 070.

  Łukasz Masyk

Wspomóż ośmioletniego Filipa w walce z nowotworem

Uroczystość uświetnili uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół.
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Na sesji w dniu 30 października 
radni podjęli uchwałę określającą  staw-
ki podatku od nieruchomości na 2014 
rok. 

Ustalono wysokość stawek po-
datku od nieruchomości od osób fi-
zycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek niepo-
siadających osobowości prawnej w na-
stępujący sposób: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 
1  m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych - 4,44 zł od 1 ha po-
wierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego – 0,44 zł 
od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,49 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, za-
jętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 4,56 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 7,54 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

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

Uchwała obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2014 roku.

Podatek od nieruchomości na 2014 rok uchwalony UCHWAŁA Nr XLIII/418/13 w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą przystę-
puje się do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów A i B 
w rejonie Głównego Punktu Zasila-
nia w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XLIII/419/13 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą przystępu-
je się do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w rejonie 
ulicy Bohaterów Getta w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XLIII/420/13 w 
sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
oraz określenia wzorów formula-
rzy w podatku od nieruchomości

Szczegóły w artykule „Poda-
tek od nieruchomości na 2014 rok 
uchwalony”.

UCHWAŁA Nr XLIII/421/13 
w sprawie ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłat targowych

Szczegóły w artykule „Radni 
uchwalili dzienne stawki opłat tar-
gowych”.

UCHWAŁA Nr XLIII/422/13 
w sprawie wezwania Rady Miej-
skiej do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego wywołanego 
uchwałą przyjmującą miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego

Radni nie uwzględnili wezwa-
nia złożonego przez firmę Inter Sys-
tem S.A. we Wrocławiu do usunię-
cia naruszenia interesu prawnego 
tej firmy Uchwałą Nr XXXIV/360/13 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie ulic Kwiatowej i 
Stefana Żeromskiego w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XLIII/423/13 
w sprawie zmiany planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej na 2013 rok

Zmiana dotyczy dopisania do 
porządku obrad Komisji w dniu 18 
listopada tematu „Kontrola inwesty-
cji pod nazwą szkoła leśna”.

UCHWAŁA Nr XLIII/424/13 
w sprawie uchylenia uchwały 

Radni ustalili dzienne stawki opłat targowych 
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października, na mocy podję-

tej uchwały ustalono następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na oznaczonych targowiskach 
i placach targowych na terenie Gminy Bielawa, w zależności od rodzaju prowa-
dzonej działalności handlowej: 

1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej 
ładowności mniejszej lub równej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 
m szerokości x 7,0 m głębokości - 20,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej mo-
dułu stanowiska, 

2. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczal-
nej ładowności powyżej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m 
szerokości x 7,0 m głębokości - 24,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej 
modułu stanowiska, 

3. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 
4,00 zł, 

4. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki - artykułów przemy-
słowych i runa leśnego - 5,00 zł, 

5. przy sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będące-
go budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 5,00 zł, 

6. przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module 
stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 3,5 m głębokości - 20,00 zł plus 
2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska, 

7. przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na 
wyodrębnionych do tego celu stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do 
numeru 128 oraz od numeru 181 do numeru 188, za każdy rozpoczęty m2 - 
1,00 zł.

Opłata pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży.
Wymienione wyżej opłaty targowe w miesiącach styczniu i lutym ulega-

ją obniżeniu i wynoszą:
1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczal-

nej ładowności mniejszej lub równej 1,5 tony w module stanowiska o wymia-
rach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 14,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 
powyżej modułu stanowiska, 

2. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczal-
nej ładowności powyżej 1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m 
szerokości x 7,0 m głębokości - 17,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej 
modułu stanowiska, 

3. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 2,00 zł 
4. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki - artykułów przemy-

słowych i runa leśnego - 3,00 zł 
5. sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będącego 

budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 3,00 zł, 
6. przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module 

stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 3,5 m głębokości - 14,00 zł plus 
2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska, 

7. przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na 
wyodrębnionych do tego celu stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do 
numeru 128 oraz od numeru 181 do numeru 188, za każdy rozpoczęty m2 - 
0,50 zł.

Również wymienione wyżej opłaty pobierane są w dniu dokonywania 
sprzedaży.

W związku ze sprzedażą okolicznościową zniczy, kwiatów, choinek, ryb 
itp. w innych miejscach niż na oznaczonych targowiskach lub placach targo-
wych dzienna stawka opłaty targowej wynosi 93,00 zł. 

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż okolicznościową prowadzoną 
na festynach i innych imprezach organizowanych przez: 

1) Radę Miejską Bielawy, 
2) jednostki organizacyjne Gminy Bielawa, 
3) instytucje kultury, 
4) organizacje społeczne, oświatowe oraz charytatywne.
Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. Inkasentem ustala 

się Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie 
przy ul. 3  Maja 48.

Podjęta uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku

Modlitwa, znicze i kwiaty
1 listopada Grób Nieznanego Żołnierza na bielawskim cmentarzu 

parafialnym odwiedzili przedstawiciele związku Kombatantów RP i BWP 
– Koło w Bielawie: prezes por. Bronisław Wilk, wiceprezes por. Marian 
Con, por. Marian Głowiński, por. Mieczysław Filipczak i por. Jan Fili-
piak, którzy wraz z ks. prałatem dr. Stanisławem Chomiakiem – pro-
boszczem parafii pw. WNMP i ks. Danielem Marcinkiewiczem pomodlili 
się przy grobie za wszystkich zmarłych i poległych żołnierzy.

 Kombatanci zapalili znicze i złożyli na grobie kwiaty.
       BL

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 30 października 2013 roku

nr XLI/412/13 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 28 sierpnia 
2013 r. w sprawie udzielenia 
pomocy Powiatowi Dzierżo-
niowskiemu

Radni uchylili podjętą w sierp-
niu 2013 roku uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy Powiatowi 
Dzierżoniowskiemu.

UCHWAŁA Nr XLIII/425/13 
w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2013 rok

Po dokonanych zmianach 
budżet na 2013 rok wynosi: do-
chody – 101.838.484 zł, wydatki – 
104.232.247 zł.

UCHWAŁA Nr XLIII/426/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Bielawa

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

  B.Lesiewicz

Inauguracja tegorocznych ob-
chodów miała miejsce 1 września, a 
rozpoczęła ją msza święta dożynko-
wa w kaplicy przy ul. Wolności, któ-
rą odprawił ks. dr Robert Begierski 
– proboszcz parafii Miłosierdzia Bo-
żego. W godzinach popołudniowych 
w parku miejskim odbył się piknik 
parafialny, na którym z inicjatywy 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie prze-
prowadzony został konkurs chleba, 
który co roku nosi nazwę Miste-
rium Chleba. Oceniano zgłoszo-
ne do konkursu chlebki, zgłoszone 
przez okolicznych rzemieślników. 
Misterium Chleba zorganizowane 
zostało pod patronatem Burmistrza 
Miasta Bielawy p. Ryszarda Dźwi-
niela oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy p. Leszka Stróży-
ka. W wystawie chleba udział wzięło 
sześć piekarni z Bielawy oraz dwie z 
Pieszyc. Większością głosów I miej-
sce, a tym samym puchar Burmi-
strza Miasta Bielawa zajął chleb nr 
4 Pana Tadeusza Palucha (Piekar-
nia przy ul. Polnej 17 w Bielawie), 
II miejsce – chleb nr 3 Pani Marii 
Sobczak (Piekarnia, Cukiernia przy 
ul. Wolności 48 w Bielawie), III miej-
sce Pana Adama Bobera (Piekar-
nia i cukiernia przy ul. Wolności 83). 

11 września w Galerii Kory-
tarz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki odbył się wernisaż wysta-
wy fotografii i haftu czeskiej artystki 
Very Kopeckiej. 

Z kolei 15 września w koście-
le Bożego Ciała wystąpił Piotr Ma-
tuszewski – organista, dyrygent, 
kompozytor, absolwent Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. W repertuarze kon-

certu znalazły się utwory Jana Se-
bastiana Bacha, Georga Friedricha 
Haendla, Jana Podbielskiego, An-
tonio Vivaldiego, Charlesa Gouno-
da, Leona Boellmana, Enio Morico-
ne i Johna Williamsa. Wykonawca 
koncertu okazał się wirtuozem or-
ganów.

Przed koncertem wszystkich 
przybyłych, a szczególnie przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy 
Leszka Stróżyka i burmistrza Ry-
szarda Dźwiniela powitał ks. ka-
nonik Cezary Ciupiak - proboszcz 
parafii, a poszczególne utwory za-
powiadał wikariusz ks. Artur Mer-
holc.

W dniu 4 października w Ga-
lerii „Korytarz” odbył się wernisaż 
wystawy haftu pani Elżbiety Gro-
sickiej. Przybyłych na wernisaż 
wystawy: autorkę prac – Elżbie-
tę Grosicką, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Leszka Stróżyka, 
Teresę Bazałę - zastępcę przewod-
niczącego Komitetu Organizacyj-
nego Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie – 
redaktora naczelnego Ziemi Kłodz-
kiej, bielawskich radnych, honoro-
wych obywateli miasta, członków 

Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 
oraz wszystkich zaproszonych go-
ści powitał Jan Gładysz - dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki. Występem artystycznym werni-
saż uświetniła Ewelina Jursza – 
solistka z zespołu „Erato”. 

Ewa Glura – Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, krótko przed-
stawiła autorkę prac, osobę znaną w 
Bielawie, która od ponad 40-tu lat wy-
konuje obrazy haftem krzyżykowym. 
Na wystawie zaprezentowała obrazy 
o tematyce sakralnej, jak również o 
tematyce kwiatowej. 

13 października w kościele 
pw. WNMP odbyła się uroczysta 
msza święta i koncert pieśni religij-
nych w wykonaniu scholi pod kie-
runkiem Anny Lutz, działającego 
przy parafii.   

Polsko-Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej zakończyły się 20 
października w kościele pw. Ducha 
Świętego, gdzie po mszy świętej, 
odprawionej przez proboszcza pa-
rafii ks. Krzysztofa Pełecha, odbył 
się koncert na fortepian na czte-
ry ręce w wykonaniu małżeństwa 
Anny i Dominika Zabłockich. Ze-
brani wysłuchali utworów Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta, Franza 
Schuberta i Clauda Debussy’ego.

Warto wspomnieć, że Polsko-
-Czeskie Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, odbywały się pod patronatem 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Bielawy Leszka Stróżyka i bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela. Ich 
współorganizatorami byli: Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki, Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielawy, Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości oraz parafie pw.: Mi-
łosierdzia Bożego, Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 
Bożego Ciała i Ducha Świętego.

        Barbara Lesiewicz

Po raz 24. odchodziliśmy Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

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

ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik nr 1 do Zarzą-
dzenia nr 278/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku. 
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Na początku listopada po 
raz kolejny odwiedziła Bielawę 
kilkudziesięcioosobowa grupa 
uczniów i nauczycieli z czeskie-
go miasta Hronov.

Oprócz zwiedzania Biela-
wy, goście z partnerskiego miasta 
wzięli udział w zajęciach na tere-
nie Międzynarodowego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej „Szkoła 
Leśna”, a także w Interaktywnym 

Centrum Poszanowania Energii. 
Z wizyty w Szkole Leśnej 

dzieci najbardziej zapamiętają 
wspólną pracę z pszczelarzem 
przy pasiece, zajęcia w laborato-
rium, ogrodzie dydaktycznym oraz 
odkrywanie tajemnic natury w Gó-
rach Sowich. 

Równie ciekawe, nie tylko dla 
najmłodszych, ale także nauczy-
cieli, było spotkanie w Interaktyw-

nym Centrum Poszanowania Ener-
gii. Mieszkańcy Hronova zwiedzili 
część muzealną obiektu z zabyt-
kowymi pompami wodnymi oraz 
przeprowadzali doświadczenia z 
wykorzystaniem urządzeń prze-
twarzających energię. 

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się jednak zabawy 
edukacyjne na terenie ogrodu. 

  Łukasz Masyk

Dzieci z Hronova odwiedziły Szkołę Leśną i Interaktywne Centrum Poszanowania Energii

Kochajmy się, radujmy się 
dopóki jeszcze można, 
trzymajmy się, nie dajmy się 
dopóki czas nam sprzyja.
To słowa piosenki, którą ze-

spół „Czerwona Jarzębina” rozpo-
czął 18 października uroczystość z 
okazji Dnia Seniora, zorganizowa-
ną dla swoich członków przez bie-
lawski Zarząd Rejonowy Polskie-
go Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Tadeusz Kowalczyk 
– przewodniczący Zarządu złożył 
wszystkim uczestnikom uroczy-
stości życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności i powitał przybyłych 
gości w osobach: burmistrza Ry-
szarda Dźwiniela, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy Lesz-
ka Stróżyka, Mieczysława Bąka 
– przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Związ-
ku w Wałbrzychu oraz Edwarda 
Szatkowskiego – przewodniczą-
cego Zarządu Związku Emerytów 
w Pieszycach.

Były życzenia od zaproszo-
nych gości. Burmistrz i przewodni-
czący Rady życzyli przede wszyst-
kim zdrowia, aktywności i wszelkiej 
pomyślności. „Święto to przypomi-
na, że jesień życia może być pięk-
nym, aktywnym i satysfakcjonują-
cym okresem w życiu człowieka. 
Mamy nadzieję, że każdy nowy 
dzień będzie przynosił Państwu 
wiele radosnych chwil”

Życzenia zdrowia i pomyślno-
ści przekazał również Mieczysław 
Bąk i wyraził nadzieję na spotka-
nie w tak licznym gronie również w 
przyszłym roku.

Przewodniczący Tadeusz 
Kowalczyk dokonał podsumowa-
nia działalności Zarządu związku 
w roku obecnym, który jest rokiem 
szczególnym, gdyż organizacja ob-
chodzi 45-lecie istnienia. „Bielaw-
ski Oddział Rejonowy liczy obecnie 
około 560 członków. Liczba ta zmie-
nia się, gdyż nowo wstępujących 
do naszego Związku jest dużo, ale 
też tych, których ze względu na nie-
uiszczanie składek musimy skre-
ślać z ewidencji – nie brakuje. Pra-
gnę przypomnieć, że nasz Związek 
jest jednostką pozarządową, która 
utrzymuje się przede wszystkim z 
państwa składek. Od 2 lat otrzymu-
jemy  dotację z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie i Ochrony 
Zdrowia  w Dzierżoniowie, a co-
rocznie wspomaga nas finansowo 
Urząd Miasta.”  

W podziękowaniu za pomoc 
świadczoną organizacji przez wła-
dze miasta, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel i przewodniczący Rady 
Leszek Stróżyk odznaczeni zosta-
li Honorowymi Złotymi Odznakami, 
przyznanymi przez Zarząd Główny 
PZERiI w Warszawie – na wniosek 
bielawskiego Zarządu Rejonowe-
go. Odznaczenia wręczył Mieczy-
sław Bąk.

Okolicznościowy referat wy-
głosiła Wanda Stępień-Kowal-
czyk – sekretarz Zarządu. Oto 
fragmenty jej wystąpienia.

„W kalendarzu pojawia się co-
raz więcej dni, które mają stanowić 
okazję do celebrowania dojrzałego 
czy starszego wieku. W paździer-
niku obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, w kwietniu 
Światowy Dzień Inwalidy, w czerw-
cu Światowy Dzień PRAW Osób 
Starszych, dziś przypada ŚWIATO-
WY DZIEŃ SENIORA. Dni tego ro-
dzaju zyskują sobie coraz większą 
popularność ze względu na pro-
ces starzenia się społeczeństwa. 
Obecnie na świecie żyje około 600 
milionów ludzi po 60-tce, do 2025 
roku liczba ta się podwoi, a w 2050 
roku na świecie będzie żyło około 
2 miliardów seniorów w tym wieku.

W Polsce seniorzy stanowią 
13% populacji. Dni poświęcone 
zagadnieniu starzenia się są oka-
zją do intensywnego propagowa-
nia postulatów mających na celu 
poprawę sytuacji osób dojrzałych; 
do walki z dyskryminacją, do za-
pobiegania niepełnosprawności, 
do zapewnienia odpowiedniej opie-
ki zdrowotnej i równego udziału w 
rozwoju kulturalnym i ekonomicz-
nym w naszym kraju.

Jak zapewnić starzejącemu 
się społeczeństwu przetrwanie, gwa-
rantując osobom starszym bezpie-
czeństwo i odpowiednią jakość ży-
cia? Aby odpowiedzieć na to pytanie 
nie można kierować się tylko kryte-
riami ekonomicznymi, lecz należy 
odwoływać się przede wszystkim do 
niepodważalnych zasad moralnych.

Przede wszystkim trzeba pa-
trzeć na ludzi starszych w świetle 
ich godności ludzkiej, która wcale 
nie znika w miarę upływu lat i po-
garszania się stanu psychicznego 
i fizycznego. Jedną z dróg do roz-
wiązywania w/w problemów jest z 
pewnością włączenie człowieka 
starszego w aktywne życie spo-
łeczne, wykorzystywanie zasobów 
doświadczenia, wiedzy i mądrości, 
jakimi może się podzielić. Starsi nie 
powinni być traktowani jako ciężar 
dla społeczeństwa, ale jako bogac-
two, które może się przyczyniać do 
jego dobrobytu.

Chociaż trzeba patrzeć na 
starość pozytywnie i dążyć do peł-
nego wykorzystania jej potencjału, 
to pozostaje prawdą fakt, że trze-
ci wiek to okres w życiu człowieka, 
w którym jest on szczególnie bez-
bronny i podlega ludzkiej ułom-
ności. Bardzo często chroniczne 

choroby stają się przyczyną inwa-
lidztwa i ogromu cierpienia. W ta-
kich szczególnych sytuacjach lu-
dzie ci potrzebują nie tylko leczenia 
za pomocą środków udostępnia-
nych przez naukę i technikę, ale 
także by opiekować się nimi umie-
jętnie i z miłością, tak by nie czuli 
się bezużytecznym ciężarem albo 
– co gorsza – nie zaczęli pragnąć i 
domagać śmierci.

Rozmyślać o starości znaczy 
skupić uwagę na człowieku, który 
od poczęcia aż do śmierci jest da-
rem Boga, jego obrazem i podobień-
stwem; znaczy też zabiegać o to, 
aby każda chwila ludzkiej egzystencji 
przeżyta została w pełni i z godnością.

Bardzo powszechny jest ne-
gatywny obraz starości, co obrazu-
je powiedzenie: „Starość nie udała 
się Panu Bogu”. Czy starość musi 
być smutna, samotna, beznadziej-
na. Ależ nie!!!

Starość to nie wyrok, to nek-
tar życia, a jak on będzie smakował 
zależy od nas wszystkich.”

„Bardzo często współczesny 
senior nie chce być pasywnym od-
biorcą organizowanych dla niego 
akcji. Chce w nich aktywnie uczest-
niczyć. Chce sam obsługiwać kom-
puter. Chce uczyć się języków 
obcych. Chce dbać o kondycję i 
sprawność fizyczną. Chce pozna-
wać swoją ojczyznę i zagranicę. 
Chce uczestniczyć w imprezach 
kulturalno-rozrywkowych. Chce 
wypoczywać nad morzem.

Starszy człowiek ma dość sa-
motności, chce przebywać z innymi 
i wraz z nimi cieszyć się życiem.

Życie to prawdziwa wartość. 
Kto sobie zdaje z tego sprawę, żyje 
jego pełnią niezależnie od wieku. 
Fajna starość to ciągła realizacja 
pasji, planów, które odłożyło się 
wcześniej na półkę. 

Na emeryturze można ro-
bić fajne rzeczy, można się fajnie 
ubrać, można spotykać się z inny-
mi ludźmi.

I takiej fajnej starości życzę 
sobie i wszystkim państwu z okazji 
naszego święta.”

Uroczystość uświetnili wystę-
pami: soliści zespołu ERATO, dzia-
łającego pod kierunkiem Elżbiety 
Zachowskiej, maluszki ze Spół-
dzielczego Centrum Kultury i ze-
spół Czerwona Jarzębina prowa-
dzony przez Annę Rataj.

 Barbara Lesiewicz

Związek Emerytów i Rencistów świętował Dzień Seniora

29 października 2013 r. przy 
murach obronnych w Dzierżonio-
wie odbyła się zbiórka Hufca Zie-
mi Dzierżoniowskiej. Przybyło na 
nią 80 zuchów, harcerzy i instrukto-
rów. Uczestnicy otrzymali informa-
tor o najbliższych wydarzeniach w 
Hufcu. Na apelu Hufca debiutowa-
ły nasze nowe gromady zuchowe – 
dzierżoniowska 12 GZ “Szumiące 
Kosodrzewinki” oraz 26 GZ “Kubu-
sie Puchatki” działające przy Szko-
le Podstawowej nr 6 w Dzierżonio-
wie i Zespole Szkół Społecznych w 
Bielawie. Podczas zbiórki Komen-
dantka Hufca wręczyła pamiątkowe 
plakietki uczestnikom Międzynaro-
dowego Zlotu “WICEK” w Toruniu.

Prosto ze zbiórki przemasze-
rowaliśmy pod pomnik Jana Paw-
ła II, aby oczekiwać na spotkanie 
z Prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim. W powitaniu Pre-
zydenta wzięły udział przewod-

niczki Aleksandra Leśniewska z 
Dzierżoniowa i Karolina Sienkie-
wicz z Bielawy. Prezydent zapytał 
druhnę Olę o nasz Hufiec. Spod 
pomnika przeszliśmy pod siedzi-
bę Urzędu Miasta. Tutaj druh Pre-
zydent wdał się w rozmowę z dru-
hem Patrykiem Zieleniem z 13 DH 
“Brzozy”. Był mile zaskoczony kie-
dy dowiedział się, że Patryk uczest-
niczył w “Wicku”, na którym Prezy-
dent odwiedził wszystkie zlotowe 
gniazda. Rozmowę zarejestrował 
czytelnik portalu Doba.pl: http://
ddz.doba.pl/ index.php?s=sub-
s i te&id=35808&mod=3&com -
ment=341740#341740

Po zbiórce drużyny spotka-
ły się w Harcerskim Centrum Mło-
dzieżowym przy ul. Pocztowej 1 w 
Dzierżoniowie, gdzie m.in. ustalono 
grafik listopadowych wart przy po-
mniku patrona Hufca hm.  Włady-
sława Reniewickiego, pomniku Sy-
biraków w Dzierżoniowie i Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Bielawie.

Więcej zdjęć na fejsbukowym 
profilu Hufca: https://www.face-
book.com/pages/Hufiec-Ziemi-D-
zier%C5%BConiowskiej-ZHP-im-
W%C5%82adys%C5%82awa-
Reniewickiego/149434945106451

fot. pwd. Jakub Bernad, pwd. 
Dominik Ławski, Mirosław Marzec 
(UM DDZ)

Spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim

Dużym sukcesem bielaw-
skich szkół zakończyła się VI edy-
cja konkursu „Losy Polaków na 
Wschodzie w latach 1939-1956”.  
Jego organizatorami byli m.in.: Dol-
nośląski Kurator Oświaty, Wrocław-
ski Oddział IPN oraz Ośrodek „Pa-
mięć i Przyszłość”.

Realizowany w ubiegłym 
roku szkolnym projekt miał swój 
finał 16 września w Dużym Stu-
diu Polskiego Radia we Wro-
cławiu. Podczas uroczystości z 
okazji Dnia Sybiraka spotkali się 
członkowie Związku Sybiraków, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, oświatowych, środowisk 
naukowych i młodzieży. W pod-
niosłej atmosferze uhonorowa-
no zasłużonych odznaczeniami 
państwowymi przyznanymi przez 
Prezydenta RP, a następnie wrę-
czono nagrody laureatom  kon-
kursu. 

W kategorii „gimnazja” 
pierwsze miejsce zajęli ucznio-
wie Gimnazjum Ekologicznego nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie:  Adrianna Kędziak, Re-
nata Marczyńska, Krystian Ku-
biak. Trzecie miejsce przypadło 
uczniom Gimnazjum  nr 1 w Biela-
wie: Marcelinie Dańczuk, Pawło-
wi Surmie i Katarzynie Podhalicz. 
W kategorii „szkoły podstawowe” 
drugie miejsce zajęła uczennica 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Bielawie Małgorzata Si-
wiec. Z rąk Dolnośląskiej Kurator 
Oświaty p. Beaty Pawłowicz oraz 
wicewojewody p. Ewy Mańkow-

Nagrody w wojewódzkim konkursie „Losy Polaków na Wschodzie 
w latach 1939-1956”  rozdane

skiej bielawscy uczniowie otrzy-
mali nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. 

Największą jednak radość i 
satysfakcję sprawiły uczestnikom 
skierowane do nich słowa jednej 
z Sybiraczek. Podkreśliła ona, że 
dzięki zaangażowaniu i pracy tej 
wspaniałej młodzieży, pamięć o 
tamtych strasznych czasach bę-
dzie wciąż żywa, a przez to ofia-
ra złożona na „nieludzkiej ziemi” 
nie pójdzie na marne, lecz będzie 
kształtować patriotyczne postawy 
młodego pokolenia.
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Bielawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zorganizował 21 października 
akademię z okazji Europejskiego Roku 
Obywatela i Światowego Dnia Seniora. 
Zaszczycili ją swoją obecnością bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel i przewodni-
czący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, 
szefowie jednostek organizacyjnych 
gminy, prezesi gminnych spółek, dyrek-
torzy i nauczyciele bielawskich szkół.

Uroczystość rozpoczęła się po-
lonezem w wykonaniu uczniów Szko-
ły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi, a następnie burmistrz i 
przewodniczący Rady życzenia Se-
niorom bielawskiego Uniwersytetu.

„Z okazji Europejskiego Roku 
Obywatela i Światowego Dnia Senio-
ra życzymy wszystkim Państwu, aby 
dojrzały wiek był czasem aktywnym, 
pełnym pasji i możliwości, czasem 
spełnienia, satysfakcji i poczucia zna-
lezienia właściwego miejsca w życiu.

Nie tylko w starszym wieku do-
świadczamy tego, że życie jest kru-
che. Dlatego warto przeżywać do-
brze każdy dzień, dzielić się miłością, 
szczęściem, serdecznością. To przez 
codzienne wykonywanie obowiąz-
ków, dzielenie się tym, co wypływa z 
głębi serca, dajecie przykład jak żyć, 
jak przeżywać każdy dzień w sposób 
godny i przyjazny dla innych.

Bycie Seniorem może i powin-
no stać się atutem. Wiedza, życiowe 
doświadczenie, nieograniczony czas 
wolny, to cechy najbardziej  p o ż ą -
dane u każdego człowieka. Jednak 
wszystkie razem łączą najczęściej 
tylko Seniorzy. To wyróżnia Państwa 
wśród nas. Mamy nadzieję, że ten 
Wasz kapitał intelektualny i życiowy 
zawsze będzie doceniony.

Do jak najlepszych życzeń 
zdrowia, poszanowania, zrozumienia  
oraz radości z każdego dnia, dołą-
czamy także życzenia niesłabnącej 
chęci poznawania otaczającego nas 
świata, ciągłego odkrywania nowych 
pasji, które zmieniają codzienność i 
odwagi w realizacji wielu  o s o b i -
stych planów.

Jesień życia też może być na-
prawdę piękna. Wszystkiego najlep-
szego.”

Życzenia Seniorom złożyli tak-
że uczniowie bielawskiego Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 
2, podkreślając jednocześnie zna-
czenie seniorów w rodzinie, potrze-
bę pomagania im i szanowania ich, 
by jesień życia była dla nich godnie 
przeżytym czasem. Mówili także o 
prawach związanych z obywatel-
stwem w Unii Europejskiej.

To sympatyczne spotkanie 
uświetnili tańcem, piosenkami i 
przedstawieniem „Królewna Śnież-
ka” uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 10, natomiast uczniowie Gimna-
zjum Nr 2 zaśpiewali piosenki z re-
pertuaru zespołu Stare Dobre Mał-
żeństwo.

Prowadząca uroczystość Zofia 
Odjas powiedziała m. in.: „Dzień Se-
niora obchodzony jest co roku na po-
ziomie globalnym i lokalnym: 1 paź-
dziernika jako Międzynarodowy dzień 
Osób Starszych, 20 listopada jako 
Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 
października jako Europejski Dzień 
Seniora. Wszystkie daty mają jednak 
wspólny cel – kształtować społeczne 
postrzeganie osób starszych oraz po-
dejmować wszelkie działania mające 
na celu zapewnienie im godnego ży-

cia. Do najważniejszych zadań nale-
ży więc walka z wykluczeniem osób 
w podeszłym wieku, ułatwienie dostę-
pu do opieki medycznej, a także do 
pełnego życia kulturalnego i społecz-
nego. 

Coraz częściej organizowane 
są rozmaite formy aktywizacji osób 
w podeszłym wieku: warsztaty, szko-
lenia, kursy czy koła zainteresowań. 
Takie inicjatywy na poziomie lokal-
nym pomagają seniorom nie tylko 
rozwijać się, ale również przeżywać 
druga młodość. Nie czeka bezczyn-
nie na to, co nieuniknione, lecz praco-
wać, poznawać nowe, nad czymś się 
zastanawiać, ciągle czemuś się dzi-
wić, a dzięki temu czuć się młodziej.

Kochajcie seniorów, bo przecież 
sami nimi, wczesniej bądź później, bę-
dziecie. I myślcie o nich tak ciepło jak 
poeta – ks. Jan Twardowski:

Nie lubią proszków
Przy aspirynie się krzywią
Czekają na miłość, dobroć...
Powrót ojca i matki.
Wszystkiemu się dziwią
Cieszą się gwiazdką, choinką
Zimą tęsknią do wiosny
Starzy – to dzieci, które za 

szybko urosły.

W naszym mieście relacje 
„trzeciego wieku” z wiekiem „dru-
gim” i „pierwszym” są całkiem dobre. 
Świadczyć o tym może obecność na 
sali ludzi młodych i chęć sprawienia 
przyjemności swym babciom i dziad-
kom – choćby i przyszywanym – pre-
zentując liczne talenty i wiedzę na te-
mat współczesnego świata.

 Barbara Lesiewicz

Akademia z okazji Europejskiego Roku Obywatela i Światowego Dnia Seniora

W dniach 14-18 października 
w całej Polsce odbywały się różne 
inicjatywy i przedsięwzięcia w ra-
mach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych, w tym roku 
pod hasłem: „Odkryj talent swojego 
dziecka”. Uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie po 
raz pierwszy włączeni zostali do 
obchodów Tygodnia Kariery.

„W dniu 15 października w  
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie odbyły się spotkania mło-
dzieży z doradcą zawodowym Jo-
anną Kosowską z Młodzieżowego 
Centrum Kariery w Dzierżoniowie i 
pracownikiem Państwowej Inspekcji 
Pracy z oddziału w Wałbrzychu- pa-
nią Izabelą Goleń-Mańczak.

Uczniowie uzyskali informa-
cje na temat: gdzie, na jakich sta-
nowiskach i za ile mogą pracować 
mając ukończone 16 lat. Oferta do-
tyczyła między innymi propozycji 
zatrudnienia weekendowego. Pani 
Izabela Goleń-Mańczak w bardzo 
rzeczowy sposób opowiedziała o 
obowiązkach, ale przede wszyst-
kim prawach pracownika młodocia-
nego. Zwracała szczególną uwa-
gę na konieczność podpisywania 
umów w momencie podejmowania 
pracy, aby uniknąć nieprzyjemnych 
sytuacji, jakie mogą się zdarzyć z 
winy nieuczciwych pracodawców. 
Gdyby jednak tak się stało, zachę-
cała do korzystania z pomocy i po-
rad pracowników okręgowych in-
spektoratów pracy.”(1) 

Dnia 15 października szkol-
ny doradca zawodowy p. Marzena 
Kubera w klasie 1A LO prowadzi-
ła badania predyspozycji zawodo-
wych.

”Kolejny dzień 16 październi-
ka, to dzień badania predyspozycji 
zawodowych uczniów klas III gimna-
zjum i liceum ogólnokształcącego w 
Bielawie. Pracownicy Centrum Edu-
kacji i Pracy z Wałbrzycha: p. Sylwia 
Maciejowska, p. Ilona Janecka, p. 
Daniel Wijas i p. Joanna Kosow-

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013  w ZSO w Bielawie 
pod hasłem „ Odkryj talenty swojego dziecka”

ska w czterech klasach jednocze-
śnie przeprowadzili warsztaty. Miały 
one uświadomić młodzieży, co to są 
kompetencje i predyspozycje zawo-
dowe i jak ważne jest ich określenie 
w momencie podejmowania decyzji 
o wyborze zawodu i dalszej ścież-
ki kształcenia. Prowadzący omówi-
li koncepcję modelu zawodowego 
Hollanda i przeprowadzili krótkie 
badanie testem 90 pytań. Dorad-
cy mają nadzieję, że chociaż w nie-
wielkim stopniu wskazali młodym lu-
dziom drogę wyborów zawodowych. 

Wszystkim uczestnikom za-
jęć zaproponowano indywidualne 
spotkania z pracownikami placó-
wek Ochotniczych Hufców Pracy.” 
(2) W tym dniu na zajęciach z do-
radztwa zawodowego „Zaplanuj 
swoją przyszłość” organizowanym 
przez szkolnego doradcę zawodo-
wego p. Marzenę Kuberę  , ucznio-
wie klas 2 gimnazjum wypełniali 
test predyspozycji zawodowych.

Również w tym dniu ucznio-
wie klas 3 LO spotkali się  z przed-
stawicielami z Banku Zachodnie-
go w Bielawie. Pracownicy Banku  
przedstawili prezentację dotyczącą 
najbardziej opłacanych zawodów. 
Poinformowali uczniów o możliwo-
ści założenia konta w bielawskim 
oddziale banku.

W dniu 18 października mło-
dzież wzięła udział w spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi z pasją, któ-
rzy na co dzień robią zawodowo 
to, co lubią. Gośćmi szkoły byli: 

pani Kinga Kowalczyk - reżyser-
ka filmowa, twórczyni filmu „Pan 
Tadeusz Szermer”, pani Dorota 
Brzyska - fryzjerka, właścicielka 
salonu fryzjerskiego oraz pan To-
masz Kolber – pedagog, pisarz, 
malarz i… masażysta, autor tomiku 
poezji „Rozbite lustra” oraz książki  
 „Przygody Smerdyfiurka, Turlipiór-
ka i Don Kalafiora”. Uczniowie usły-
szeli jak ważne jest, by w życiu robić 
to, co się lubi, podążać za marze-
niami i realizować swoje pasje, nie 
poddając się. Kariera zaproszonych 
gości jest prawdziwym przykładem 
na to, że podążanie za marzenia-
mi może się udać. Uczniów szcze-
gólnie zainteresował fakt, że p. Kin-
ga Kowalczyk i p. Tomasz Kolber 
są absolwentami Liceum Ogólno-
kształcącego w Bielawie.

Wśród uczniów klas III  gimna-
zjum przeprowadzona została ankie-
ta na temat potencjalnych wyborów 
szkoły ponadgimnazjalnej. W ciągu  
całego tygodnia na zajęciach z pla-
styki uczniowie  wykonywali prace pt. 
„ Moja droga do sukcesu”, następnie 
rysunki uczniów zostały wyekspono-
wane na korytarzu szkolnym.

Tydzień Kariery miał na celu  
uświadomienie uczniom, że wybór 
ich dalszej ścieżki edukacyjnej jest 
bardzo ważny, bo od tego zależy 
ich przyszłość zawodowa. Ucznio-
wie właśnie już teraz powinni roz-
wijać zainteresowania, poznawać 
swoje predyspozycje i preferencje.

Szkolny Doradca Zawodowy 
Marzena Kubera
(1) opracowała p. Joanna Kosowska
(2) opracowała p. Joanna Kosowska

W bibliotece Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie już 
po raz czwarty odbył się Powiatowy 
Konkurs ,,Książka i ja’’ zorganizo-
wany przez panią Dorotę Kot i Te-
resę Rodak. Uczestnicy konkursu 
mogli przedstawić prace plastycz-
ne i literackie, dotyczące ilustracji 
książkowych. Uczniowie pisali re-
cenzje ulubionych komiksów, w for-
mie eseju lub rozprawki oceniali ilu-
stracje oraz przydatność albumów 
w dobie internetu. Młodzi plastycy 
pokazali wiele ciekawych technik, 
co dowodzi ich pomysłowości i ta-
lentu. 

,,Słowa,słowa,słowa...’’ - 
większa część uczestników kon-
kursu opowiadała się za tekstem 
literackim, pozostawiając ilustracje 
literaturze dziecięcej. Na konkurs 
wpłynęło 36 prac literackich i 27 
plastycznych. Prace prezentowały 
bardzo wysoki poziom i jury miało 
prawdziwy problem z wyborem naj-
lepszych.

Nagrody w części literackiej 
konkursu zdobyli:

W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych 

I miejsce zajęła  Edyta 
Adamska z LO w Bielawie

II miejsce zajęła Kamila 
Szczepanik z Zespołu Szkół Nr 1 
w Dzierżoniowie 

III miejsce zajęła  Aneta Pa-
rzoń z II LO w Dzierżoniowie

Wyróżnienie przyznano We-
ronice Paluch z II LO w Dzierżo-
niowie oraz Katarzynie Chmie-
lowskiej również z II LO w 
Dzierżoniowie za wierszowaną for-
mę pracy.

W kategorii szkół gimna-
zjalnych:

I miejsce oraz GRAND PRIX 
zajęła Alicja Froń z Gimnazjum nr 
5 w Bielawie

II miejsce zajęła Katarzyna 
Iwanicka z Zespołu Szkół w Pie-
szycach

III miejsce zajęła Sandra 
Szczepaniak z Gimnazjum nr 5 w 
Bielawie

 W części plastycznej 
najlepsi okazali się:

I miejsce zajął Adrian Smo-
larski z II LO w Dzierżoniowie

II miejsce zajęła Ewelina Ko-
zina  z Zespołu Szkół w Pieszycach

III miejsce zajął Marcin Stan-
kiewicz z Gimnazjum nr 1 w Bie-
lawie

Justyna Gajda 

Finał Powiatowego Konkursu ,,Książka i ja”

Laureaci konkursu
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10 LAT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

To już (aż ?) 10 lat Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa „Cechu” ist-
nieje na rynku edukacyjnym Biela-
wy. W jubileuszowej uroczystości 
udział wzięli: Julian Golak - rad-
ny sejmiku województwa dolno-
śląskiego, Ryszard Dźwiniel - bur-
mistrz miasta, Leszek Stróżyk 
- przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy, Grażyna Dębicka-Ozor-
kiewicz - dyrektor Izby Rzemieślni-
czej w Opolu, Katarzyna Wróbel - 
naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw 
Samorządowych i BHP Izby Rze-
mieślniczej w Opolu, Zarząd Ce-
chu, pracownicy biura Cechu, rze-
mieślnicy, nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Wszyscy zaproszeni goście 
gratulowali i składali szkole życze-
nia, aby następne dziesięciole-
cia przebiegały równie pomyślnie, 
aby placówka osiągała coraz lep-
sze wyniki i nadal cieszyła się do-
brą opinią w środowisku  lokalnym i 
rzemieślniczym. 

W tym dniu organ prowadzą-
cy szkołę - Cech Rzemiosł Różnych 
i Małej Przedsiębiorczości w Biela-
wie - odznaczył Srebrną Odzna-
ką Mistrza za szkolenie uczniów 
w rzemiośle, nauczycieli: Dorotę 
Adamczyk, Danutę Łuszczki, Ma-
rzenę Mazur, Bożenę Przestrzel-
ską, Marię Tomsię, Janusza We-
igelta.

Historię szkoły przedstawiła 
dyrektor Szkoły Maria Tomsia.

Historia szkoły nie rozpoczy-
na się w dniu jej otwarcia, lecz 28 
marca 2003r. W tym dniu Zarząd 
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bielawie pod-
jął uchwałę, by rozpocząć starania 
o uruchomienie ZSZ przy Cechu. 
„Zarząd upoważnia Zbigniewa 
Dragana /Starszego Cechu/, Ka-
zimierza Rachowieckiego  /pod-
starszego Cechu/, Andrzeja Ka-
linowskiego /członka zarządu/, 
Danutę Obacz /kierownika biura 
Cechu/ do merytorycznej pracy 
w tym zakresie”.

Dnia 26 maja 2003 r. Staro-
sta dzierżoniowski wydał zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych, placów-
kę niepubliczną prowadzoną przez 
Cech RRiMP pod nazwą Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa CRRiMP , a 
26 sierpnia 2003r. Dolnośląski Ku-
rator Oświaty nadaje z dniem roz-
poczęcia działalności uprawnienia 
szkoły publicznej ZSZ  w Bielawie 
/z siedzibą ul. 3 Maja 31/. 1 wrze-
śnia 2003 r. ZSZ rozpoczyna swo-
ją działalność. A od 1 września 
2008 roku Dwuletnie Liceum 
Ogólnokształcące Uzupełniające 
dla Dorosłych. 

„Taką szkołę sobie wymarzy-
łem i właśnie taką stworzyliśmy” – 
powie pan Kazimierz Rachowiec-
ki /Starszy Cechu/, któremu do 
dzisiaj na sercu leży dobro szkoły 
i który jest jej dobrym duchem. W 
2010 r. Zarząd Cechu podejmuje 
uchwałę o utworzeniu z dniem 1 
lipca 2010 r. Zespołu Szkół Ce-
chu Rzemiosł Różnych.

Po 10 latach szkoła wygląda 
zupełnie inaczej. Początkowo mie-
ściła się w dzierżawionych klasach 
Szkoły Podstawowej nr 4. Od 2008 
roku siedzibą szkół cechowych jest 
budynek mieszczący się przy ul. 

Polnej 2. Rokrocznie pomieszcze-
nia klasowe, wyposażenie tech-
niczne, teren wokół szkoły, boiska 
sportowe „Orlik” zmieniają swoje 
oblicze, a dzięki serdecznej atmos-
ferze wzajemnego zrozumienia, 
szkoła zawsze przyciągała ludzi 
otwartych, pełnych zapału, którzy 
swoją pozytywną energię przeka-
zują uczniom. I to na przestrzeni 10 
lat w ogóle się nie zmieniło. 

W szkole zawodowej kształci-
my młodzież w wielu zawodach  z 
nadzieją, że wszystkie te kierunki 
kształcenia pozwolą w przyszłości 
naszym absolwentom na samo za-
trudnienie i założenie własnej firmy. 
Mamy więc nadzieję, ze nasi ab-
solwenci nie zasilą szeregów bez-
robotnych. Gros z nich potencjal-
nie to dobrzy fachowcy, wyszkoleni 
zawodowo przez bielawskich mi-
strzów w zawodzie, a nieliczni z 
niewielkim doświadczeniem nauki i 
pracy w zagranicznych placówkach 
z programu Leonardo da Vinci. 

Jubileusz 10-lecia powstania 
naszej szkoły to święto wszystkich 
tych, którzy byli i są z tą placówką 
związani, zarówno pracowników 
i uczniów, jak i osób, które swo-
ją działalnością zawodową i spo-
łeczną przyczyniały się do coraz 
lepszego, efektywniejszego i bez-
piecznego funkcjonowania szkoły. 
Dzisiejsza uroczystość to święto 
szkoły nie w znaczeniu miejsca, ale 
przede wszystkim ludzi. Tych, któ-
rzy przez 10 lat tę szkołę tworzyli, 
wpływali na jej atmosferę, poświę-
cali swój czas, tych wszystkich pra-
cowników, którzy oddali jej serce. 
Tutaj wspomnę o Starszym Cechu 
p. Kazimerzu Rachowieckim i o 
dyrektorach szkoły: 2003 – 2005 
Leszek Staszewski /administra-
cyjnie stworzył szkołę/ , 2005 - 
2006 Jacek Nowacki, 2006 - 2007 
Hanna Turzyniecka-Małysz, 2007 
– 2010 Halina Czarnacka /10 lat 
pracy w szkole, w tym 3 lata-dyrek-
tor/, od 2010 - Maria Tomsia.

Oczywiście jest to również 
święto uczniów, tych obecnych oraz 
tych, którzy opuścili szkolne mury - 
naszych absolwentów. Jesteśmy 
dumni z 495 osobowej grupy ab-
solwentów, których kwalifikacje za-
wodowe są konsekwencją nie tylko 
posiadanych przez nich predys-
pozycji, lecz również ogromnego 
wkładu pracy ich pedagogów i pra-
codawców. Bo dzisiejszy dzień też 
przypomina, że w szkole najważ-
niejszy zawsze jest Uczeń, duszą 
szkoły jest Nauczyciel, wsparciem 
– Rodzice, a dumą Absolwenci.

Jubileusze i rocznice stano-
wią także okazję do wspomnień, 
refleksji i podsumowań, koniecz-
nych do ogarnięcia tego, co już jest 
osiągnięte, bez czego nie jest moż-

liwe wskazanie nowych ścieżek i 
sprecyzowanie dalszego rozwo-
ju. 10-lecie istnienia szkoły to wy-
dawałoby się krótki okres w histo-
rii, ale w naszym przypadku jest to 
okres niezwykle znaczący, bo obfi-
tujący w  różnorodne przedsięwzię-
cia i wydarzenia oraz ludzi, któ-
rzy są z nią związani zawodowo. 
Chlubą naszej szkoły są nauczy-
ciele, wychowawcy,  pracownicy 
administracji i pracownicy gospo-
darczy. Chlubą naszej szkoły jest 
też szczególny klimat wzajemnej 
życzliwości, jaki udało się tu przez 
te lata stworzyć. 

Naszym uczniom zapewnia-
my bezpieczeństwo, wszechstron-
ny rozwój, atmosferę sprzyjającą 
nauce i kształtowaniu właściwych 
relacji z innymi. To wystarczający 
czas dla osiągnięcia znaczących 
efektów w dydaktyce i wychowa-
niu, czas rozmaitych działań edu-
kacyjnych i profilaktycznych, czas 
wyzwań, pracy, sukcesów i radości.   

10 lat to i dużo, i mało jedno-
cześnie. Dla szkoły, uczniów, którzy 
przebywali w jej progach, ważnych 
wydarzeń, sukcesów, ale też i tru-
dów, a czasem porażek. Ale 10 lat 
to także niewiele w perspektywie 
tego, co jeszcze przed nami. Oby 
kolejne jubileusze były okraszone 
kolejną porcją dobrych zdarzeń. 

Dziękuję, wszystkim moim 
poprzednikom,  nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obsługi, 
rodzicom naszych uczniów organo-
wi prowadzącemu szkołę /wszyst-
kim pracownikom biura cechu/ za 
udział w tworzeniu tego szczegól-
nego miejsca jakim jest „Szkoła 
Zawodowa Cechu”.  Dziękuję wła-
dzom samorządowym, przyjacio-
łom i sympatykom szkoły, spon-
sorom, za przychylne myślenie i 
współpracę ze szkołą.

Dziękuję uczniom szkoły za 
to, że wypełniają szkolną prze-
strzeń. To  wy wszyscy sprawiacie, 
że żaden dzień nie jest podobny do 
drugiego, a każde jutro kryje  w so-
bie cud. Dziękuję.

10 lat – to po prostu szkoła ju-
bilatka. „Dziękuję” - od jubilatki, to jak 
dostać złoty medal na olimpiadzie.

Mam nadzieję, że ta jubilatka, za-
wsze będzie taka młoda, że w niej bę-
dzie pracować (tak jak do tej pory) ka-
dra, która pracuje nie tylko głową ale i 
sercem, które jest otwarte dla uczniów 
i rodziców. Mam nadzieję, że to będzie 
szkoła której nigdy nie zabraknie przy-
chylnych osób dających z siebie wszyst-
ko, by się nadal rozwijała. Mam nadzieję 
, że będzie to szkoła, z której będą wy-
chodzić uczniowie, fachowcy tak wy-
kształceni, że będzie  o nich zabiegał ry-
nek lokalny, krajowy, europejski.

Tego życzę szkole. 
Dyrektor Szkoły Maria Tomsia

Nie było to takie świętowanie 
jak co roku. W części artystycznej 
były  życzenia dla nauczycieli, ale 
również świadomość, że wkroczy-
liśmy w ... następne dziesięciole-
cie.  Obecny na uroczystości Bur-
mistrz Miasta p. Ryszard Dźwiniel 
przypomniał o staraniach i deter-
minacji Starszego Cechu p. Kazi-
mierza Rachowieckiego, które w 
2003 roku doprowadziły do powsta-
nia placówki. Życzył, aby następne 
dziesięciolecia przebiegały równie 
pomyślnie, aby placówka osiąga-
ła coraz lepsze wyniki i jak dotych-
czas cieszyła się dobrą opinią nie 
tylko w środowisku lokalnym. 

Będą to także niezapomniane 
chwile dla uczniów klasy pierwszej, 
którzy w roku jubileuszu złożyli ślu-
bowanie i uwiecznili swój podpis 
w kronice. Dyrektor Maria Tom-
sia pokaźnym ołówkiem pasowała 

Ślubujemy  Ci Szkoło... Dzień Edukacji
podopiecznych na pełnoprawnych 
uczniów szkoły. 

W tym dniu również ubiegło-
roczni absolwenci uroczyście zo-
stali przyjęci w poczet czeladników. 
Starszy Cechu Szablą Kilińskiego 
mianował rzemieślników, nadając 
im tytuł czeladnika w zawodzie. 

Jak na jubileusz przystało, 
nie mogło zabraknąć tortu urodzi-
nowego. Pamiętała o tym Dyrektor 
Szkoły i na salę ,,wjechał” pięknie 
ozdobiony, z jubileuszowym napi-
sem, tort ufundowany przez p. Mi-
rosława Kwiatkowskiego. Pierw-
sze porcje należały się oczywiście 
założycielom, ale starczyło dla 
wszystkich. Wszyscy zapamięta-
my, że uroczystość była nie tylko 
wyjątkowa, bo jubileuszowa, ale 
również, że pełna słodyczy. 

      Jadwiga Łakomska

Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w 
Zespole Szkół Cechu 
Rzemiosł Różnych w 
Bielawie, na wniosek 
Zarządu bielawskiego 

Cechu, Izba Rzemieślnicza w Opo-
lu przyznała zasłużonym pracowni-
kom Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej  CRRiMP w Bielawie Srebrne 
odznaki „Za szkolenie uczniów 
w rzemiośle”. Odznaczenia za 
wieloletnią współpracę z bielaw-
skim Cechem oraz za nauczanie i 
wychowanie młodych ludzi – przy-
szłych czeladników otrzymali: dy-

SREBRNE ODZNAKI
„Za szkolenie uczniów w rzemiośle” zostały wręczone

rektor Zespołu Szkół CRRiMP w 
Bielawie Maria Tomsia, Dorota 
Adamczyk - pedagog szkolny, Da-
nuta Łuszczki – nauczyciel pod-
staw przedsiębiorczości, Bożena 
Przestrzelska – nauczyciel mate-
matyki, Alicja Mikulska – nauczy-
ciel języka niemieckiego, Marzena 
Mazur oraz Janusz Weigelt – na-
uczyciele wychowania fizycznego. 
Odznaczonym osobom, jeszcze 
raz składamy serdeczne gratulacje 
i podziękowania.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

Na XIX Dzierżoniowskich 
Prezentacjach Gospodarczych bie-
lawska firma PHU  Aftanas została 
nominowana do Smoka Przedsię-
biorczości i wyróżniona okoliczno-
ściową statuetką. Firma w tym roku 
obchodzi jubileusz 10-lecia działal-
ności w zakresie popularyzacji hi-
storii miasta i regionu. W tym okre-
sie firma wydała ponad 40 broszur i 
albumów o miastach i zabytkowych 
obiektach Ziemi Wałbrzyskiej. 

Wśród wydanych albumów 
są: „Uroki pieszyckiego zamku”, 
dwuczęściowy album o historii bie-
lawskiego sportu, a także albumy: 

Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, 
powiat dzierżoniowski na starej 
pocztówce. Wśród wydanych bro-
szur tematycznych są: Zamek 
księżnej Daisy w Książu, Pałac Ma-
rianny Orańskiej w Kamieńcu Ząb-
kowickim, Bielawski zamek, Pałac 
w Owieśnie, Uroku kopalni złota w 
Złotym Stoku, Pałac w Krzyżowej i 
wiele innych.

Firma jest również wydawcą 
serii kalendarzy ściennych z serii 
miasta na starej pocztówce. 

Na uroczystej Gali firmę pre-
zentował Kazimierz Aftanas, autor 
publikacji.

Wyróżnienie dla firmy AFTANAS

KLASY MUNDUROWE Z ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W 
BIELAWIE NA ZAJĘCIACH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

Dzięki współpracy z 31. Batalionem Radiotechnicznym we Wrocławiu uczniowie z klasy wojskowej i po-
licyjnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie, uczestniczyli w zajęciach pokazowych 
zorganizowanych przez żołnierzy z wrocławskiej jednostki. 

W trakcie wizyty młodzież mogła zobaczyć salę tradycji, gdzie wysłuchała bardzo interesującej historii 
współpracującej z nami jednostki. Poznała również zadania, jakie w systemie obrony powietrznej naszego kraju 
wykonują żołnierze na terenie bardzo tajemniczego obiektu technicznego w Pietrzykowicach. Kolejnym punk-
tem naszego spotkania było Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, gdzie młodzież wzięła 
udział w zajęciach dotyczących środków bojowych stosowanych na polu walki. 

 Żołnierze z 31. Batalionu Radiotechnicznego z dużym zaangażowaniem prowadzą dla naszych uczniów zaję-
cia i już w najbliższym miesiącu klasa wojskowa będzie mogła odbyć kolejne szkolenie, tym razem z terenoznawstwa.
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Już od kilku lat nauczyciele z 
Gimnazjum Ekologicznego Nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Biela-
wie uświadamiają młodym ludziom 
na lekcjach wychowawczych czym 
jest stres i uczą  jak dbać o swo-
je zdrowie psychiczne, które jest  
równie ważne jak nasza odporność 
czy kondycja fizyczna. Od trzech 
lat  szkoła  także  czynnie włącza 
się do realizacji programu eduka-
cyjno -profilaktycznego pod hasłem 
„Gdybym wiedział..”.

10 października uczniowie 
gimnazjum  po raz kolejny  wzięli  

MASZ PROBLEM ?  POROZMAWIAJ!
udział  w  happeningu zorganizo-
wanym przez DDPS w Bielawie z 
okazji Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego. Głównym celem 
tego przedsięwzięcia było zwięk-
szenie  wiedzy społeczności bie-
lawskiej na temat zaburzeń psy-
chicznych i ich profilaktyki. Dzisiaj 
mało kto z nas wie, że szybkie tem-
po życia, brak czasu,  wywiązy-
wanie się z licznych obowiązków i 
ciągłe bycie „na topie” obniża od-
porność psychiczną i niekorzyst-
nie wpływa na naszą sprawność 
fizyczną, powodując stan stresu. 

Nie jesteśmy w stanie całkowicie 
wyeliminować go, jednak powinni-
śmy podjąć próby zaadoptowania 
się do warunków w jakich musimy 
się z nim zmierzyć. Warto  także 
koncentrować się na pozytywnych 
stronach naszego życia, dostrze-
gać uśmiech innej osoby i go od-
wzajemniać, mieć poczucie humo-
ru. Przywoływanie pozytywnych 
emocji oraz utrzymywanie właści-
wych relacji z bliskimi może w łatwy 
sposób przyczynić się do naszego 
lepszego samopoczucia i pozytyw-
nego myślenia, które jest kluczem 
do zdrowia. 

Gimnazjaliści, uczestnicząc  
w tym wydarzeniu, udowodnili, że „ 
nic co ludzkie nie jest im obce”, 
a choroba psychiczna jest jak każ-
da inna i może dotknąć nas  bez 
względu na wiek i wykształcenie. 
Należy zatem pamiętać, że czło-
wiek optymistycznie nastawiony do  
siebie i życia jest bardziej szczęśli-
wy, a przede wszystkim zdrowszy.

Happening uważamy za bar-
dzo udany. Cieszymy się także, że 
władze miasta również dostrzegły 
powagę tego przedsięwzięcia  i wy-
słuchały naszych postulatów. 

Katarzyna Stróżak
Magdalena Kisiel

Jesień przygotowała dla dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Bielawie wiele nie-
spodzianek. We wrześniu grupy star-
szaków były na wycieczce w Centrum 
Poszanowania Energii. Była to ciekawa i 
pouczająca wycieczka. Dzieci były zafa-
scynowane urządzeniami technicznymi, 
które tu zobaczyły: śrubowy wodociąg, 
miniaturowe koparki, elektrownie i młyny 
wodne oraz takie, które wytwarzały prąd 
dzięki sile ludzkich nóg. Poznały spo-
soby wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej, zagospodarowania śmieci 
/segregacja/ i oszczędzania papieru. 

Później był czas na zabawę. Z przed-
szkolaków stali się małymi badaczami.

Wytwarzali pioruny, prąd elek-
tryczny, pole magnetyczne i wiatr. 
Wiele dzieci postanowiło w przyszło-
ści zostać wynalazcą i odkrywcą.

Dzieci z grup młodszych były 
na Górze Parkowej, gdzie zbiera-
ły ,,dary pani Jesieni’’. Jesień obda-
rowała je hojnie. Zebrały dużo kasz-
tanów, żołędzi, liści i szyszek, które 
później wykorzystały w pracach pla-
stycznych. Dzieci starsze oglądały 
panoramę Bielawy z obserwatora, 
poznając najstarsze i największe za-

bytki naszego miasta. Ile było rado-
ści, gdy dziecku udało się odnaleźć 
swój dom lub miejsce pracy rodziców.

W listopadzie średniaki i starsza-
ki były z wizytą w Leśnej Szkole. Po-
znały zwierzęta żyjące w naszych gó-
rach oraz sposoby ich przygotowania 
się do zimy. Obserwowały pszczoły w 
ulu i prace pszczelarza. W czasie wy-
cieczki po lesie widziały zmiany zacho-
dzące w przyrodzie późną jesienią oraz 
miejsca, w których ludzie będą dokar-
miać zwierzęta zimą. Na koniec zdały 
egzamin sprawnościowy na torze prze-
szkód w Leśnej szkole. Wizyta zakoń-
czyła się poczęstunkiem. Dzieci jadły 
chleb z miodem, po zjedzeniu którego 
wszystkie zgodnie stwierdziły, że pra-
ca pszczół i pszczelarza jest bardzo 
potrzebna, bo mogą jeść najzdrowszą 
,,słodycz”, jaką dała natura. Pożegna-
nie nie było smutne, bo dzieci obiecały 
zimą odwiedzić Leśną Szkołę. Na pew-
no dotrzymają słowa, by zobaczyć jak 
wygląda las zimą i podpatrywać zwie-
rzęta w ich naturalnym środowisku. 

Dyrektor i nauczycielki 
Publicznego Przedszkola nr 4 

w Bielawie

Wycieczki w ciekawe miejsca

14 listopada, w ramach ak-
cji “Sport bliżej nas”, nasze Sporto-
we Przedszkole Niepubliczne przed-
szkole odwiedził Piotr Wilczewski 
- polski bokser zawodowy. Mistrz Eu-
ropy organizacji EBU, a także zdo-
bywca pasów WBF International oraz 
Mistrza Świata federacji TWBA w wa-
dze superśredniej. Po krótkiej rozmo-
wie z dziećmi, bokser zaprezentował 
jak wygląda trening zawodowca. 

Przedszkolaki miały możliwość 
obejrzenia pasów zdobytych przez “Wil-
ka” w swojej zawodowej karierze oraz 
przymierzenia rękawic bokserskich. Pan 
Piotr znalazł również chwile na wykona-

Spotkanie z bokserem Piotrem Wilczewskim
nie zdjęć pamiątkowych oraz na odpo-
wiedź na każde pytanie przedszkolaków. 

Nie było to na pewno ostatnie 
spotkanie przedszkolaków z Mistrzem 
Europy, ponieważ “Wilk” zaprosił nasze 
dzieci do Dzierżoniowskiego Klubu Bok-
serskiego. Każde takie spotkanie daje 
naszym pociechom możliwość bliższego 
zapoznania się z różnorodnymi dyscy-
plinami sportowymi. Bardzo serdecznie 
dziękujemy Pan Piotrowi za poświęcony 
czas oraz za aktywny udział w wychowa-
ni naszych dzieci. DZIĘKUJEMY

Przedszkolaki wraz z persone-
lem ze Sportowego Przedszkola Nie-
publicznego w Bielawie

W 2013 roku przypada stule-
cie poetyckiego debiutu Juliana Tu-
wima oraz 60. rocznica jego śmierci. 
Wiersze tego autora są ponadcza-
sowe, wcale nie nudzą dzieci. Na 
jego twórczości wychowało się kil-
ka pokoleń. Aby uczcić te roczni-
ce, 28 października w Sportowym 
Przedszkolu Niepublicznym w Bie-
lawie odbyła się inauguracja kam-
panii „CAŁA POLSKA CZYTA DZIE-
CIOM”. Celem akcji jest zachęcenie 
dorosłych do codziennego, co naj-
mniej 20-minutowego czytania dzie-
ciom. Na zaproszenie do udziału w 
naszej akcji odpowiedziało kilka zna-
mienitych osób. Czas dla dzieci zna-
lazł burmistrz Bielawy, pan Ryszard 
Dźwiniel, który przedstawił kapi-
talną wersję wiersza pt. „Rzepka”. 
Odwiedziła nas również pani Bar-
bara Pachura prezentując wiersz 
„Pstryk” w sposób godny podziwu. 
Dzieci wysłuchały także wiersza pt. 
„Lokomotywa” w znakomitym wyko-
naniu Komendanta Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Dzierżoniowie, pana Marka 
Hajduka.  Ostatnim gościem naszej 
imprezy był pan Marek Wilczewski, 
który w mistrzowski sposób zapre-
zentował wiersz „Okulary”. 

W czasie słuchania na twa-
rzach maluchów często pojawiał 

„Czytamy z Julianem Tuwimem”.

się uśmiech, bo utwory Tuwima to 
świat pełen humoru, pogodnego 
nastroju i różnorodnych ciekawych 
postaci. Oprócz wysłuchania utwo-
rów Juliana Tuwima, dzieci miały 
okazję poznać bliżej naszych go-
ści. Dowiedzieć się na czym pole-
ga ich praca i jaką rolę odgrywają w 
życiu społecznym. 

W czasie uroczystości nie 
tylko goście mogli się wykazać. 
Dzieci miały okazję popisać się 
swoją znajomością bajek i ich bo-
haterów biorąc udział w zabawach 
quizowych. Przedszkolaki otrzyma-
ły zaproszenie od pan Marka Haj-

duka do odwiedzenia KP PSP w 
Dzierżoniowie i od pana Piotra Wil-
czewskiego do zwiedzenia nowo 
otwartej sali bokserskiej, również 
w Dzierżoniowie.  Na zakończe-
nie, maluchy zaśpiewały gościom 
piosenkę pt. „Bajki”, zachęcając do 
udziały w tego typu akcjach. W po-
dziękowaniu za poświęcony czas, 
zaproszone osoby otrzymały pa-
miątkowe podziękowania i drobne 
upominki. 

Lucyna Szady
nauczycielka Sportowego 

Przedszkola Niepublicznego

4 listopada dział dziecięco-
-młodzieżowy Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bielawie był 
miejscem interesującego spotkania 
z grupą wychowanków Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego z Dzierżoniowa. Bibliotekar-
ka Jolanta Pawlak i nauczycielka 
Magdalena Borzestowska zorga-
nizowały zajęcia edukacyjne, “Co to 
znaczy anoreksja?”. Odpowiednio 
dobrana literatura dostarczyła wielu 
informacji o bardzo niebezpiecznej 
chorobie zwanej anoreksją. 

Na wstępie uczestniczki za-
jęć z hasła anoreksja utworzyły sło-
wa mające związek z głównym ha-

Co to znaczy anoreksja?
słem m. in. ja, sen, ana. Anoreksja 
to zniewolenie, przymus niejedze-
nia, jadłowstręt psychiczny. Spo-
tkanie pełne było prób zrozumie-
nia, dlaczego  wielu ludzi wpada w 
pułapkę anoreksji. Zaburzenia od-
żywiania to objawy tego, co przeży-
wa chory (ból, stres, strach, samot-
ność, niska samoocena). 

Ćwiczenie polegające na 
zjedzeniu kawałka ciasta, bana-
na, jabłka dostarczyły miłych wra-
żeń smakowych. Osoby chore na 
anoreksję czują silną obawę przed 
utyciem prowadzącą do unikania 
jedzenia. Grupa z zainteresowa-
niem słuchała o tym, że anoreksja 

to zaburzenie odżywiania polegają-
ce na celowej utracie wagi wywoła-
nej i podtrzymywanej przez osobę 
chorą. Z czytanych fragmentów pa-
miętników anorektyczek wiemy, że 
są niezadowolone ze swej figury, 
liczą każdą kalorię a powstrzymy-
wanie się od jedzenia daje im sa-
tysfakcję kontroli nad własnym cia-
łem.  Nauczycielka Magdalena 
Borzestowska przedstawiła deka-
log pro-ana. Nastoletnie dziewczy-
ny marzą o zachorowaniu na ano-
reksję, bo wydaje im się, że dzięki 
temu będą piękniejsze, szczęśliw-
sze i podziwiane. Dziewczyny ży-
jące wg zasad pro-ana nazywają 
siebie motylkami i ich największym 
problemem jest wygląd. Pro-ana to 
społeczność oferująca wsparcie, 
zrozumienie, akceptację i praktycz-
ne porady dotyczące ekstremalne-
go odchudzania. 

Na zakończenie zajęć 
uczestniczki wypełniły ankietę “Ak-
ceptacja samego siebie”. Zaakcep-
tuj siebie! Pasja do dbania o wła-
sną sylwetkę, bez granic, może 
nas zniszczyć. Książki, które zosta-
ły wypożyczone do ośrodka pokażą 
nastolatkom poruszający i bardzo 
osobisty zapis dążenia do perfekcji 
za cenę własnego zdrowia.  

  Jolanta Pawlak
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Na ostat-
nim paździer-
n i k o w y m 
spotkaniu Dys-
kusyjnego Klu-

bu Książki (DKK) rozmawiano o 
fantastycznej książce znanych 
dziennikarek: ceperki - Pauliny Mły-
narskiej oraz rodowitej góralki - Be-
aty Sabały-Zielińskiej pt. Zakopane 
odkopane. Tematem przewodnim 
dyskusji była kultura Podhala.

Książka Zakopane odkopa-
ne. Lekko gorsząca opowieść gó-
ralsko-ceperska nie jest typowym 
przewodnikiem, choć znajdziemy 
tu wiele praktycznych in-
formacji, m.in.: o nocle-
gach, trasach, parkingach 
i miejscach, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. 
To prawdziwy niezbędnik 
każdego turysty, który do-
wie się, czego zdecydo-
wanie wystrzegać się na 
Krupówkach, pozna po-
krótce historię Zakopane-
go, przyswoi sobie nazwi-
ska ważnych dla miasta 
ludzi z doktorem Tytusem 
Chałubińskim na czele. 

„Na szczęście obok szarej
codziennej prozy życia
jest jeszcze sfera
wyobraźni, poezji i marzeń.
Za tę szczyptę poezji, 
którą tu znajduję -
dziękuję”
Krzysztof Pludro
kronikarz Bielawy (wpis z klu-

bowej kroniki)
Bielawa, 14.12.2014 rok

Pierwszy raz  w tym roku  Klub 
Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozy-
tywka” przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy w dniach 8-9 listopada   zor-

ganizowali  dwudniową VIII Noc Po-
etów,  w której wzięli udział nie tylko 
poeci  i artyści z Polski, ale także z 
Czech. Jak co roku i tym razem za-
prezentowali swoją twórczość poeci 
z Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc,  
Ostroszowic, Nowej Rudy, Niemczy, 
Świdnicy, Krzyżowej, Wrocławia, 
Martinkowic, Broumova  oraz  Pragi. 

Gościem specjalnym  dwudnio-
wej Nocy Poetów była poetka z Bro-
umova Vera Kopecka. Wśród wielu 
wspaniałych poetów można było także 
wysłuchać twórczości znanych osób, 
jak: Karol Maliszewski, Antoni Ma-
tuszkiewicz, Zbigniew Niedźwiecki, 
Danuta Góralska-Nowak, Wojciech 
Koryciński czy też naszych liderów 

klubu Pozytywka: Piotra Woźniaka, 
Krzysztofa Sobczaka, Urszuli Ko-
walewskiej, Tamary Hebes, Miło-
sza Wrzesińskiego, Michała Kukuły, 
Anny Karasińskiej, czy też wysłu-
chać twórczości  Kingi Kowalczyk, 
Marii Grabowskiej, Doroty Ciszew-
skiej, Jarosława Dzigońskiego, Sta-
nisława Wojnara, Ryszarda Mie-
rzejewskiego, Bartosza Czarnotty, 
Barbary Bulerskiej, Barbary Elma-
nowskiej i Jarosława Florczaka. 
Można było także wysłuchać śpiewu 
Janusza Małolepszego z Niemczy. 

Pierwszego dnia wszyscy po-
eci i artyści zaprezentowali swoją 
twórczość w klubie „Pozytywka”, 
gdzie każdy uczestnik spotkania 
przeczytał swój wiersz albo za-
śpiewał piosenkę. Drugiego dnia w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki 
odbył się dwugodzinny koncert, w 
którym zaśpiewali:  Leszek Kopeć 
z Wrocławia oraz goście z Pragi: 
Krystyna Skalická, Frantiśek Ko-
stlán, Jan Ŕepka oraz  Barbara 
Pachura.  Ponadto swoje wiersze 
przeczytała Vera Kopecka. Tym, 
którzy uczestniczyli w dwudniowej 
poetyckiej nocy organizowanej w 
klubie „Pozytywka” oraz w Teatrze 
Robotniczym  nie zabrakło wspa-
niałych wrażeń, które pozostaną  
wszystkim na długo w pamięci.   

Dwudniowa VIII Noc Poetów i Koncert Jesienny za nami...

14 października Przedszko-
le Językowe „Europejska Akademia 
Dziecka” i Niepubliczny Żłobek „Aka-
demia Maluszka” w Bielawie celebro-
wało Święto Przedszkola połączone 
z pasowaniem na przedszkolaka i 
Dniem Edukacji Narodowej.

Tuż przed uroczystością Tele-
wizja Sudecka nakręciła wywiady z 
przedszkolakami dotyczące pracy 
nauczyciela. Błyskotliwe odpowie-
dzi i szczere życzenia można zoba-
czyć na www.tvsudecka.pl.

Z tej okazji do naszej pla-
cówki przybyli zaproszeni goście, 
rodzice, dziadkowie i sympatycy.  
Najważniejszą część uroczysto-
ści zajęły występy dzieci prezen-
tujących różne umiejętności i  zdo-

bywających w ten sposób status 
przedszkolaka. Grupa winogrono-
wa została zaprzysiężona,  mo-
relki  awansowały do starszaków. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowa-
ne „rogami obfitości” i pamiątkowy-
mi dyplomami. Maluszki żłobkowe  
złożyły „owocowe życzenia” świeżo 
upieczonym przedszkolakom. 

Zwieńczeniem dnia był słod-
ki bufet z ciasteczkami, torcikiem i 
czekoladową fontanną.

Dyrektor przedszkola Daria Mi-
chalska serdecznie dziękuje wszystkim 
gościom i sympatykom za przybycie, 
Rodzicom  i nauczycielom za wydat-
ną  pomoc w przygotowaniu spotka-
nia oraz wicedyrektor Izabeli Glince za 
wsparcie merytoryczne uroczystości.

Jestem sobie przedszkolaczek!

Autorkom udało się także przy-
bliżyć czytelnikom niepowtarzalną 
atmosferę Zakopanego. Z wielką 
sympatią przedstawiły górali, ludzi 
twardych, przywiązanych do tradycji, 
wiary i ziemi. Podhale było inspiracją 
dla wielu poetów, pisarzy i artystów. 
Jak pisze Rafał Malczewski: „Zako-
pane zawsze miało szczęście do ar-
tystów, uczonych i wariatów…”. O 

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach

Podhale nasze ukochane
mieście ukazało się wiele publikacji. 
Zdaniem klubowiczek, szczególnie 
warte uwagi są: Od cepra do wariata. 
Felietony zakopiańskie wspomnia-
nego już Rafała Malczewskiego, Le-
gendowe postacie zakopiańskie Fer-
dynanda Hoesicka oraz Zakopane. 
Przewodnik historyczny Lidii Długo-
łęckiej i Macieja Pinkwarta. 

Książkę Pauliny Młynarskiej 
i Beaty Sabały-Zielińskiej 
czyta się jednym tchem. 
Klubowiczkom  Zakopa-
ne odkopane podobało się 
bardzo, a liczne ciekawost-
ki, wyraziste postacie, oso-
biste anegdoty i przepiękne 
zdjęcia na długo zostaną w 
pamięci. Gorąco polecamy. 

Jesienna aura sprzy-
ja refleksji i melancholii. Na 
listopadowym spotkaniu 
DKK będziemy wspominać  
Gabrielę Kownacką.

Izabela Fiedler

24 października do Działu Dziecięco-Mło-
dzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43, przyszły z na-
uczycielkami: Natalią Gołębiewską i Anną Łukasik 
pięciolatki i sześciolatki z Przedszkola Publiczne-
go nr 4. Przyniosły ze sobą pluszowe misie. Bi-
bliotekarka Jolanta Matuszczak powitała przed-
szkolaków zabawą integracyjną w kole ,,Misiowy 
uścisk”, która zaczyna się słowami: ,,Misia uścisk 
przesyłam w krąg, niech powróci do mych rąk ”, 
po czym rozpoczęła zajęcia wierszem Jana Brze-
chwy „Niedźwiedź”. Następnie przeczytała peł-
ną ciepła i miłości opowieść zatytułowaną „Mały 
Miś”.  Dzieci w skupieniu wysłuchały tekstu, po 
czym wywiązała się krótka rozmowa na misiowy 
temat. Pani Jola pokazała bajeczki, których głów-
nym bohaterem jest Miś, między innymi: Usza-
tek, Kubuś Puchatek, Paddington oraz książki 
popularnonaukowe z przepięknymi ilustracjami o 
prawdziwych niedźwiadkach. Maluchy z radością 
i wielkim ożywieniem opowiadały o swoich plu-
szowych ulubieńcach. Następnie w rytm piosen-
ki „Jadą, jadą misie”, pobiegły w korowodzie po-
między bibliotecznymi regałami i wzięły udział w 
zabawie  „Stary niedźwiedź mocno śpi”. W dziale 
zrobiło się niezwykle gwarno. 

Po tych szaleństwach, przedszkolaki usia-
dły w „Kąciku dla Malucha” i pooglądały sobie 
wcześniej pokazywane przez bibliotekarkę książ-
ki. Na zakończenie spotkania pani Jola przeczy-
tała wiersz pt. „Mój najlepszy przyjaciel”. Dzieci 
od razu zgadły, że tym przyjacielem jest misiowa 
przytulanka. Przed wyjściem wraz z nauczyciel-
kami wypożyczyły książki do wspólnego czytania  
w przedszkolu.

Jolanta Matuszczak

Miejska Biblioteka Publiczna

Magiczny misiowy świat

Miejska Biblioteka Publiczna
Zapraszamy na finał 

II Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

12 listopada 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie od-
było się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała prace nadesłane 
na II Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Celem 
konkursu było rozwijanie zainteresowań lokalną historią, propagowanie nie-
zwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie oraz popularyzacja twórczości inspi-
rowanej fotografią Bielawy – w roku 2013 było to zdjęcie zatytułowane „Łąka 
Dierigów” pochodzące z lat 20. XX w. przedstawiające krowy na łące Dieri-
gów obok zakładu „Christian Dierig”. Organizatorami konkursu była Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bielawie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie. Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na konkurs wpłynęło 98 prac, które oceniane były, z podziałem na 
poezję i prozę, w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawo-
wych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.  

Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Dzięki internetowi 
prace nadsyłane były z różnych zakątków Polski, od osób, które urodziły 
się w Bielawie, albo przebywały kiedyś w prewentorium i pamiętają mia-
sto, albo od turystów zafascynowanych urokami miasta i okolic.

Finał II Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami 
Bielawy odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 17.00 
w auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie.

Finał Konkursu połączony będzie z promocją, wydawanego w wy-
dawnictwie Miejskiej Biblioteki Publicznej, VII tomiku z serii Sudecka po-
ezja i proza, w którym znajdą się wszystkie prace zgłoszone na Konkurs.

Dziękujemy wszystkim autorom za uczestnictwo i zapraszamy na 
uroczyste zakończenie Konkursu.

Antoni Matuszkiewicz

Bartosz Czarnota

Barbara 
Pachura

Kinga 
Kowalczyk



9

Koncert „Niemen niezapomniany” 

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” ukaże się po 16 grudnia.
Artykuły, dla których zabrakło miejsca w tej gazecie, ukażą się w jej następnym wydaniu.

I to najprawdziwsza prawda. 
Przekonali się o tym bielawianie, 
którzy 10 listopada wybrali się do 
Teatru Robotniczego na spektakl 
kabaretowy „OLD SPICE GIRLS”. 
Prześmieszne dialogi, skecze, 
dowcipne piosenki – wszystko to 
złożyło się na wspaniałą zabawę. 
Świetnie bawiła się publiczność, 
ale i wykonawczynie. Nie byle kto. 
Tylko trzy, a sprawiły, że przez 100 
minut każdy zapomniał o tym, co 
go boli, kto i co mu dokucza i że ży-
cie bywa czasami nieznośne.

Pełny luz na scenie i na wi-
downi. Odbyło się to za sprawą Li-
dii Stanisławskiej, która wykonała 
kilka piosenek z nieco dawnych lat, 
ale z dodatkiem anegdot i humo-

Na chandrę i stres „Old Spice Girls”
ru, Barbary Wrzesińskiej – prze-
pełnionej duchem poezji kabare-
tów lat 20-tych, szczególnie Juliana 
Tuwima i pełnej wigoru Emilii Kra-
kowskiej, która świetnie parodiu-
je współczesne kobiety. Wszystkie 
trzy panie to w sumie gigantyczne 
poczucie humoru, no i żartobliwy 
stosunek do płci przeciwnej, bez 
której – co okazało się w finale kon-
certu - nie da się po prostu żyć.

Podsumowując ten niedziel-
ny występ, cisną się takie słowa: 
wspaniałe artystki, klasa, szacunek 
dla widza. Wypada także podzię-
kować za płynące ze sceny słowa 
otuchy i za przesłanie, iż na ciesze-
nie się życiem nie ma limitu czasu.

        Barbara Lesiewicz

3 listopada, przy pełnej sali 
MOKiS w Bielawie, zabrzmiały pio-
senki Czesława Niemena w no-
wych odświeżonych aranżacjach. 
Wszystko za sprawą wokalistów 
Studia Piosenki i Tańca Fart, którzy 
zmierzyli się z trudnym repertuarem 
wybitnego polskiego artysty. Można 
było usłyszeć znane piosenki takie 
jak: Dziwny jest ten świat, Pod pa-
pugami, Mimozy, ale również mniej 
znane kompozycje: Marionetki, Nie 
wiem czy to warto, Pokój. 

Wykonawcy koncertu to: Pa-
trycja Mizerska, Emilia Hamerlik, 
Karolina Łopuch, Weronika Kry-
stek, Jagoda Różycka, Weronika 
Makowska, Patrycja Czyżewska, 
Karina Warzycha, Gabriela Zię-
ba, Katarzyna Bakalarczyk, Iwo-
na Kuśnierz, Aleksandra Czop, 
Aleksandra Nast, Marta Waś, Ali-
cja Grzeszczuk, Patrycja Nocuń, 
Daniel Szachniewicz i Aleksan-
der Styrcz.

Młodym wykonawcom towa-
rzyszyli wspaniali muzycy-profe-
sjonaliści, którzy stworzyli nieza-

pomniany klimat tego koncertu:  
Dariusz Jaros - instrumenty klawi-
szowe, Łukasz Kowalczyk - per-
kusja, Piotr Nosal - gitara basowa 
oraz Irek Lutz - skrzypce. 

U niejednego widza zakręciła 
się łza w oku i wróciły młodzieńcze 
wspomnienia. Na długo ten koncert 
pozostanie w pamięci widzów i sa-
mych wykonawców.

Miasto Bielawa, Sudeckie 
Stowarzyszenie na rzecz Ochro-
ny Zdrowia SZANSA, Środowisko-
wy Dom Samopomocy oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Biela-
wie, zapraszają do udziału w III 
edycji Jarmarku Bożonarodzenio-
wego. Wydarzenie będzie mia-
ło miejsce 15 grudnia na Placu 
Wolności w Bielawie i potrwa od 
godziny 12.00 do 18.00.

Zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców, handlowców, sto-
warzyszenia, rękodzielników i arty-
stów, do zaprezentowania swojej 
działalności oraz sprzedaży wła-
snych wyrobów.

W trakcie imprezy odbędą 
się interesujące prezentacje i wy-
darzenia kulturalne. Wśród nich m. 
in.: mikołajkowe niespodzianki, 
występy artystyczne, widowiska 

jasełkowe, poczęstunki kulinar-
ne, atrakcje dla dzieci, a także 
wspólne kolędowanie. 

Instytucje, stowarzyszenia 
czy przedsiębiorcy zainteresowani 
udziałem w Jarmarku, mogą prze-
syłać zgłoszenia w formie pisem-
nej lub e-mailowej do 3 grudnia. 

W ofercie należy podać nazwę 
przedsiębiorstwa/stowarzyszenia lub 
imię i nazwisko oraz określić rodzaj 
wystawianych produktów (rękodzieło, 
produkcja masowa, książki, zabawki, 
produkty rolne, antyki, starocie itp.). 

Dodatkowych informacji udzie-
la Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie (ul. Piastowska 19a, tel. 74 833 
30 07, e-mail: biuro@mokisbielawa.pl). 

Jarmark Bożonarodzeniowy 2013

Działające w Bielawie Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
„ANANAS” realizuje kolejną już 
edycję programu edukacyjnego 
„Z przeszłości nauka”. Projekt 
zakłada udział młodzieżyw za-
jęciach pozwalających w atrak-
cyjny sposób pogłębiać wiedzę 
historyczną, poznawać różne 
wydarzenia z przeszłości nasze-
go kraju oraz korzenie historii.

Etapem podsumowującym 
tę część zadania są wycieczki po-
zwalające skonfrontować świeżo 
nabytą wiedzę z rzeczywistością. 
Ich trasę wyznacza omawiana na 
wcześniejszych zajęciach tematy-
ka. W tym roku temat przewodni to 
„Polska i Czechy. Tak blisko, a za-
razem tak daleko. Wspólna historia 
Polaków i Czechów”.

W czasie zajęć uczestnicy 
poznawali wspólne korzenie Po-
laków i Czechów, a także sylwetki 
wybitnych, związanych z tymi kra-
jami postaci. Uczyli się też rozu-
mieć ciągłość historii i kultury oraz 
dostrzegać związki kultury polskiej 
z czeską. Podsumowaniem bieżą-
cej edycji projektu była wrześniowa 
wycieczka do Pragi, Kutnej Hory i 
na Morawski Kras.

Pierwszym etapem wyprawy 
była Kutna Hora, miasteczko bu-
dzące zachwyt zabudową archi-
tektoniczną i wielością doskonale 
utrzymanych zabytków. Uczestni-
cy wycieczki zwiedzili między inny-
mi klasztor pocysterski z Katedrą 
Wniebowzięcia Panny Marii i św. 
Jana Chrzciciela założony przez 
cystersów już w 1142 roku. Pierw-
szy dzień  podróży zakończył spa-
cer po mieście, podczas którego 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
jeszcze kilka zabytków Kutnej Hory.

W drugim i trzecim dniu 
uczniowie zwiedzali Pragę. Za-

KOLEJNA PODRÓŻ Z „ANANASEM”
chwyt uczestników wzbudził Pa-
łac Lucerna. Kolejnym punktem był 
miejski dom reprezentacyjny – naj-
ważniejszy „dom kultury”w Pradze. 
Nie zabrakło też spaceru po słyn-
nym Moście Karola, którego syl-
wetka została uwieczniona na ty-
siącach fotografii.

W trzecim dniu uczniowie po-
znawali atrakcje wzgórza Petřín. 
Niezapomniane wrażenie wywarła 
na nich wieża widokowa i panora-
ma Pragi widziana z góry. Ucznio-
wie na długo zapamiętają tak-
że wizytę w Muzeum Czekolady 
– uznawanym za jedno z tych naj-
nowszych, a zarazem najciekaw-
szych, szczególnie dla młodzieży.

W czwartym dniu celem wy-
cieczki były Jaskinia Punkewna i 
Przepaść Macochy na Morawskim 
Krasie. W ten ostatni dzień uczest-
nicy zamiast bogactwa czeskiej ar-
chitektury, zarówno historycznej, 
jak i tej nowoczesnej, mogli dla od-
miany podziwiać i doświadczyć w 
pełni piękna dzieł natury. System 
jaskiń z bogactwem niesamowitych 
zjawisk i form krasowych, podziem-
na rzeka, którą przepłynęli łódką i 
przepaść o głębokości 138 metrów 
zrobiły na nich duże wrażenie.

Udział w wyprawie był kształ-
cący, ale i inspirujący dla wszyst-
kich jej uczestników. Organizacja 
wycieczki stała się możliwa dzięki 
środkom finansowym pozyskanym 
na jej realizację z Urzędu Miasta 
Bielawa, Starostwa Powiatowego w 
Dzierżoniowie i komendy OHP 1-33 
w Bielawie. Finansowego wsparcia 
udzieliła także pani Daria Michal-
ska, dyrektor Szkół Niepublicznych 
w Bielawie. Organizatorzy i ucznio-
wie serdecznie dziękują za pomoc!

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Ananas”

“Piła VII’, “Klątwa Laleczky 
Chucky” i “Kobieta w Czerni” to ty-
tuły filmów, które zostały zagra-
ne 2 listopada. W Bielawie odbył 
się nocny maraton filmowy, który 
zgromadził całą salę kinową. Wy-
darzenie skierowanie było do ludzi 
o mocnych nerwach, szukających 
sporej dawki emocji oraz adrena-
liny w jesienne zimne wieczory. 
Podczas projekcji nie zabrakło mo-
mentów, które wzbudzały strach i 
przerażenie.

- Postanowiliśmy zorganizo-
wać nocny maraton filmowy horro-
rów, z racji tego, że halloween jest 
za nami. Pomysł narodził się spon-
tanicznie, kilka osób pytało nas 
o maraton, bo mówili „słuchajcie 
mamy w Bielawie nowoczesne kino 
z 3D i czego by nie zrobić tego, cze-
go jeszcze nie było”. Wszystkie bi-
lety były wyprzedane, ludzie ciągle 
napływają, co nas bardzo cieszy i 
to jest znak do tego, aby robić dalej 
kolejne maratony. Cała ekipa sta-
je na rzęsach, aby wszystko było 
dopięte i dopilnowane, aby każdy 
widz wyszedł zadowolony. Ciężko 
powiedzieć kiedy będzie najbliższa 
edycja. Na pewno zrobimy roze-
znanie i dowiemy się, czego ludzie 
potrzebują i na co chcą przyjść - 
powiedział Doba.pl Rafał Smoliń-
ski z Bielawskiego MOKIS-u 

- Wszytsko się udało. Bardzo 
fajna publiczność, widzę że jest 
jeszcze nadzieja wśród młodzieży i 
nieco starszej widowni. Ludzie po-
trzebują tego typu rozrywki. Ludzie 
przychodzą, bawią się, świetnie 
spędzają czas. My organizujemy 

konkursy, zdradzamy ciekawostki 
o naszych imprezach i planach na 
najbliższe dni miast, jest miło. Bar-
dzo nas zaskoczyła frekwencja na 
dzisiejszym maratonie, ponieważ 
jak pomysł dopiero się rodził, sie-
działem z Marcinem i powiedziałem 
do niego „jeżeli przyjdzie 20 osób 
to będzie sukces”. Na sali były dziś 
82 osoby, czyli pełna sala, ale dużo 

Pierwszy taki nocny maraton w Bielawie
ludzi musiało niestety odejść, bo 
nie mogliśmy ich przyjąć i ugościć 
w kinie. Podsumowując jestem bar-
dzo zadowolony z dzisiejszej nocy i 
już zapraszam Państwa na następ-
ne maratony, a także do kina - do-
dał Rafał Smoliński z bielawskie-
go MOKIS-u

tekst i foto  Wojciech Bolesta 
- Doba.pl
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Przed meczem z Chrobrym Gło-
gów to nasz zespół był stawiany w roli 
faworyta, bowiem w  poprzednich dwóch 
wyjazdowych spotkaniach co prawda 
przegrywaliśmy, ale po pięciosetowych 
bojach a goście przed tym meczem nie 
mieli w swoim dorobku żadnego punk-
tu. Teoria ta nie potwierdziła się jednak 
w praktyce, bowiem Chrobry przyjechał 
do Bielawy z zamiarem wywiezienia jakiś 
punktów i sztuka się ta im się udała. Siat-
karze z Głogowa nie ugięli się przed fan-
tastycznym dopingiem pełnej hali kibiców 
i mimo, że po trzech setach przegrywali 
to zdołali wywieź jakże cenne dwa punkty 
z trudnego i gorącego bielawskiego tere-
nu. Należy dodać, że do wygranej gości 
dołożyli się nieco sędziowie tego spotka-
nia, który przy piłce meczowej przy stanie 
13:14 nie odgwizdali ewidentnego błędu 
siatkarza z Głogowa, który przeszkodził w 
rozegraniu naszej akcji, przez co musieli-
śmy oddać ją za darmo na stronę przy-
jezdnych i Chrobry zakończył skuteczną 
kontrą to długie i emocjonujące spotka-
nie. W trakcie tej akcji i po jej zakończe-
niu cała hala kibiców zbulwersowana de-
cyzją sędziego zaczęła głośno gwizdać i 
wykrzykiwać różne słowa w kierunku sę-
dziów. Ale nikt i nic nam tej akcji nie zwró-
ci, choć czujemy się pokrzywdzeni. Nie 
dałoby nam to pewności, że ten mecz wy-
gramy, ale wyrównanie w tie-breaku na 
14:14 dałoby na to dużą szansę. Nie bo-
lałoby to tak bardzo, gdyby nie heroiczna 
pogoń naszego zespołu w tie-breaku od 
stanu 2:8 do 13:14 i taka wpadka sędziów 
w decydującej piłce spowodowała niepo-
trzebne emocje. W meczu tym w obu ze-
społach zagrało po raz pierwszy po jed-
nym nowym zawodniku i oboje wnieśli do 
swoich ekip nową lepszą jakość. Na myśli 
mamy tu środkowego Bielawianki Bester 
Bartosza Wajdowicza, który zdobył w tym 
spotkaniu aż 20 punktów i rozgrywające-
go Chrobrego Głogów Turala Hasanli z 
Azerbejdżanu, który wiele razy rozprowa-
dzał tak piłki, że goście atakowali na poje-
dynczym bloku. Azer znalazł się w ekipie 
z Głogowa po tym jak został ściągnięty 
do Polski aby grać w pierwszej lidze w 
zespole KS Milicz, ale po wycofaniu się 
tego zespołu z rozgrywek znalazł miejsce 
właśnie w Głogowie. Trzeba przyznać, że 
przy tej klasie rozgrywającego Chrobry 
jeszcze niejednemu zespołowi napsuje 
krwi. Dodając do tego niesamowitą sku-
teczność w obronie i pewność w ataku 
jest to zespół nieprzewidywalny.

Bielawianka Bester Bielawa – SPS 
Chrobry Głogów 2:3 (-22, 22, 23, -16,-13)

BBB: Wajdowicz (20 pkt), Kur-
piel (Kapitan, 11 pkt), Strubbe (14 
pkt), Leński (2 pkt), Prokopowicz (24 
pkt), Jurczyński (2 pkt), Wierzbicki 
(libero) oraz Botiwna, Jerzyk (1 pkt), 
Surtel (3 pkt), Kurzawiński

Trenerzy: Dariusz Ratajczak, 
Andrzej Zemanek

Chrobry Głogów: Chachul-
ski, Lesiak, Bartnik, Hasanli, Wilk 
(K), Kucharski, Rybak (libero) 
Trener: Artur Pawluś

Widzów: około 300
Serdecznie dziękujemy następują-

cym firmom za ufundowanie w ten week-
end nagród dla naszej publiczności: 

Pizzeria Barizolla z Dzierżoniowa 
– Pani Maria Danuta Matuszczyk

Pierogarnia S.C.  w Bielawie (ul. 
Paderewskiego i ul. Żeromskiego) - pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Mastalerz

Restauracja Rodos z Bielawy z 
ul. Kopernika – Pan Piotr Kiner

Pizzeria Koko-Haus na ul. Wol-
ności w Bielawy – Pan Łukasz Kurek

Pływalnia miejska Aquarius z 
Bielawy

*****
JUNIORZY BIELAWIANKI LIDERAMI 

ROZGRYWEK
Juniorzy Bielawianki Bester Biela-

wa wygrywają 3:1 w meczu na szczycie 
z dotychczasowym liderem Victorią Wał-
brzych i po pięciu kolejkach  obejmują 
prowadzenie w tabeli rozgrywek junio-
rów na Dolnym Śląsku. Victoria przed tym 
meczem miała status drużyny niepokona-
nej, choć wszystkie swoje zwycięstwa od-
nosili po tie-braeakch. Nasi juniorzy mieli 
do tej pory na swoim koncie tylko jedną 
przegraną 2:3 ze Spartakusem Jawor i 
trzy wygrane: z Olavią Oława (3:0), Ika-
rem Legnica (3:0) i Cuprum Lubin (3:1). 

To był super mecz w wykonaniu 
obu zespołów. Dodajmy, że odbywał się 
on przy wspaniałym i głośnym dopingu ki-
biców z Wałbrzycha oraz Bielawy. Ale wy-
grała Bielawinka Bester, która w każdym 
z czterech setów cały czas była na pro-

wadzeniu. Wypadek przy pracy zdarzył 
się naszym siatkarzom w secie otwierają-
cym, kiedy to nie wykorzystaliśmy dwóch 
piłek setowych i w grze na przewagi mu-
sieliśmy uznać wyższość przyjezdnych. 
To jednak było wszystko na co pozwoli-
liśmy juniorom Victorii, choć łatwo w cale 
nie było, bowiem w każdym z setów Vic-
toria zdołała odrabiać pięciopunktową 
stratę i nasi siatkarze musieli odpierać te 
ataki. Na szczęście skutecznie. 

Bielawianka Bester vs Victoria 
Wałbrzych 3:1 (-25, 22, 20, 20)

BBB: Lasota (K), Saryczew, 
Jóźwiszyn, Bocianowski, Woź-
niak, Kapczuk, Byczek (libero) oraz 
M. Skwarcan, Kuśnierz, Rudzki, 
W.Skwarcan, Biłozor.

Gratulujemy chłopakom tego zwy-
cięstwa i oby tak dalej do samego końca, 
a cel na ten sezon, czyli pudło na Dolnym 
Śląsku będzie bardzo realne. Następny 
mecz nasi juniorzy rozgrają na wyjeździe 
z zespołem Gwardia I Wrocław, czyli z 
młodszym i wydaje się teoretycznie słab-
szym zespołem z dwóch, które do roz-
grywek juniorskich zgłosił Wrocław. Ale 
teoria nie gra roli i trzeba będzie każde 
zwycięstwo wywalczyć na parkiecie.

*****
Marsz w górę tabeli rozpoczęty 

-wygrywamy z Sobieskim Żagań
Wygrywamy z Sobieskim Żagań 

3:1 i tym samym odnosimy pierwsze zwy-
cięstwo w tym sezonie. Miejmy nadzieje, 
że zakończyliśmy serie pechowo przegra-
nych spotkań, rozwiązał się w końcu ten 
worek z wygranymi i rozpoczęliśmy od 
tego meczu marsz w górę w tabeli. Zwy-
cięstwo to jest tym ważniejsze, bo prze-
ciwnik miał nad nami trzy punkty prze-
wagi i wygrywając z nim za trzy oczka 
zrównujemy się punktami i wyprzedzamy 
nawet dzięki lepszemu stosunkowi setów. 
Mimo, że jest to dopiero pierwsze zwycię-
stwo, to zajmujemy piąte miejsce w tabeli 
grupy drugiej II ligi, bowiem nasi siatkarze 
w trzech spotkaniach mimo przegranych 
zdołali wywalczyć po 1 punkcie. 

Bielawianka Bester Bielawa vs WKS 
Sobieski Arena Żagań 3:1 (22, 24, -23, 16)

BBB: Jurczyński, Wajdowicz, 
Strubbe, Prokopowicz, Kurpiel (K), 
Jerzyk, Wierzbicki (libero) oraz Sde-
bel, Leński, Surtel, Botwina.

Sobieski: Hajkowski, Michał 
Baumgartner, Śląski (K), Świerzewski, 
Sajdak, Janusz, Michał Baumgartner 
(libero) oraz Milczarek, Kawka. 

Widzów: około 250
Serdecznie dziękujemy następują-

cym firmom za ufundowanie w ten week-
end nagród dla naszej publiczności: 

Pizzeria Barizolla z Dzierżoniowa 
– Pani Maria Danuta Matuszczyk

Pierogarnia S.C.  w Bielawie (ul. 
Paderewskiego i ul. Żeromskiego) - pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Mastalerz

Pizzeria Koko-Haus na ul. Wol-
ności w Bielawy – Pan Łukasz Kurek

Pływalnia miejska Aquarius z 
Bielawy

*****
Zwycięstwa zespołów młodzieżo-

wych w rozgrywkach dolnośląskich
Nie zwalniają tempa nasze dru-

żyny młodzieżowe. Zarówno kadeci w 
sobotę, jak i juniorzy w niedziele po raz 
kolejny wygrały w tym sezonie swoje me-
cze i utrzymały wysokie pozycje w da-
nych kategoriach wiekowych. Juniorzy 
pokonali na własnym parkiecie rówieśni-
ków z Gwardii II Wrocław prowadzonej 
przez wielokrotnego reprezentanta Pol-
ski Ireneusza Kłosa, a kadeci zwycię-
żyli w Strzegomiu z ostatnim AKS. Oba 
mecze zakończyły się wynikami 3:0, co 
bardzo cieszy trenerów i działaczy. Po-
twierdza to, że obrany cztery lata temu 
kierunek szkolenia młodzieży poszedł w 
dobrym kierunku i teraz zbieramy tego 
efekty. Juniorzy po rozegraniu 7 kolejek 
(półmetek rundy zasadniczej) samotnie 
liderują w tabeli, zaś kadeci po 5 seriach 
spotkań są na drugim miejscu z bez-
pieczną przewagą nad trzecią drużyną. 
Oba zespoły jak na razie tylko jeden raz 
musieli uznać wyższość przeciwnika.

Juniorzy: BBB vs Gwardia 
Wrocław 3:0 (18, 13, 24)

Kadeci: AKS Strzegom vs BBB 
0:3 (-7, -8, -18)

Jechaliśmy do Strzegomia w roli 
faworyta i chłopaki udowodnili to także 
na parkiecie. Po dwóch bardzo gład-
ko wygranych setach trener Radosław 
Dusza wystawił na trzecią partię drugą 
szóstkę i rezerwowi zawodnicy także 
udowodnili swoją przynalzęność do ze-
społu wygrywając do 18.

*****
Wspomnienie Macieja Rochny w 

piątą rocznicę jego śmierci
Właśnie mija 5 lat od kiedy nie ma 

z nami naszego kolegi i trenera siatków-
ki młodzieży w Bielawiance Bester. Ma-
ciej Rochna odszedł z tego świata nagle 
i niespodziewanie w nocy z 10/11 listo-
pada 2008 roku mając zaledwie 37 lat. 
Jeszcze na kilka godzin przed śmiercią 
aktywnie brał udział wraz ze swoimi ko-
legami z zespołu CAFE BAR Bielawa w 
meczu amatorskiej ligi siatkówki. Na dru-
gi dzień w Święto Niepodległości wśród 
rodziny, wielu znajomych i młodzieży, 
którą trenował w klubie oraz uczył w gim-
nazjum zapanował wielki żal i smutek, 
bowiem odszedł człowiek z pasją, który 
kochał siatkówkę i pracę z młodymi ludź-
mi. Maciej pozostawił żonę Joannę i cór-
kę Kamilę. Dziewczyny ciągle są blisko 
z naszym klubem i aktywnie wspierają 
naszą młodzież zgodnie z wolą i zami-
łowaniem Maćka. Nasi juniorzy zadedy-
kowali swoje zwycięstwo nad Gwardią 
Wrocław właśnie trenerowi Rochnie. Dla 
niektórych chłopaków był on pierwszym 
trenerem siatkówki, który zaszczepił w 
nich miłość do tej dyscypliny sportu. Za-
nim Maciej Rochna został trenerem, wie-
le lat był zawodnikiem bielawskiego klu-
bu w latach 90-tych.

Rzecznik klubu Łukasz Gryś tak 
wspomina Macieja Rochnę: “Dla mnie 
Maciek był najpierw trenerem w czasach 
kiedy byłem juniorem, a potem został już 
kolegą w czasach kiedy graliśmy wspól-
nie przez kilka sezonów w amatorskich 
zespołach. Mimo różnicy wieku jaka nas 
dzieliła (12 lat) nigdy nie dał mi tego od-
czuć, bowiem zawsze traktował mnie jako 
kolegę. Jestem jednym z ostatnich osób, 
która widziała Maćka żywego. 10 listopada 
około godz. 20:00 żegnaliśmy się wszyscy 
podając sobie rękę po zakończonym me-
czu amatorskiej ligi siatkówki, w którym to 
bez problemów wygraliśmy 3:0. Maciej był 
naszym rozgrywającym. Na drugi dzień od 
kolegów z zespołu dowiedziałem się, ze 
Maćka już nie ma razem z nami i ta wiado-
mość mnie bardzo zdołowała. Jako zespół 
postanowiliśmy uczcić jego pamięć dokła-
dając na nasze koszulki jego zdjęcie i tak 
razem z nim dokończyliśmy ten sezon. 
Mam nadzieje, że Maciej czuwa nad nami 
i nad podjętymi przez klub cztery lata temu 
działaniami z silnym naciskiem na szkole-
nie i wychowywanie jak największej ilości 
młodzieży.”

Dodajmy także, że Maciej Roch-
na był bliskim przyjacielem prezesa klubu 
Bielawianki Bester Roberta Chabińskie-
go, trenera Andrzeja Zemanka i członka 
zarządu Andrzeja Krogulskiego.

*****
Zapraszamy na treningi chłop-

ców z roczników 2000, 2001 i młodszych
Treningi odbywają się  we wtorki 

i czwartki w godzinach 15:45 – 17:15 w 
Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. Za-
jęcia prowadzi drugi trener pierwszego 
zespołu pan Andrzej Zemanek. Zapra-
szamy wszystkich chętnych chłopców, 
którzy chcą trenować siatkówkę w na-
szym klubie. Prosimy na trening przyjść 
z rodzicem bądź opiekunem i zabrać ze 
sobą strój sportowy i zmienne obuwie.

*****
Zapraszamy do polubienia na-

szego fan-page Bielawianki Bester 
na facebook’u. Na nim znajdują się 
najświeższe informacje z życia klubu. 
Wystarczy wejść na profil Klub Spor-
towy Bielawianka Bester Bielawa( 
http://www.facebook.com/KS.Biela-
wiankaBesterBielawa  ) i kliknąć „Lu-
bię to”. Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy mają swoje konto na facebook’u.

*****
Drugoligowy klub siatkarski Bie-

lawianka Bester Bielawa zaprasza do 
współpracy firmy, które chciałyby w mniej-
szym lub większym stopniu przyczynić 
się do rozwoju piłki siatkowej w powie-
cie dzierżoniowskim i nie tylko. Szuka-
my przede wszystkim mocnego sponsora 
strategicznego, który zapewniłby klubo-
wi stabilizację, ale zachęcamy także do 
sponsoringu mniejsze firmy i przedsię-
biorstwa z całego regionu. Każda kwota 
jest dla nas istotna, bo dzięki niej jesz-
cze bardziej będziemy mogli rozwinąć się 
sportowo oraz organizacyjnie. Chętnych 
do podjęcia z nami współpracy zaprasza-
my na nasza stronę internetową lub do 
kontaktu bezpośrednio z członkami za-
rządu, celem przedstawienia oferty przez 
przygotowanej przez klub. Więcej o tym 
na:  http://new.bielawianka-siatkowka.pl/
web/index.php/news/show/id/48

Rzecznik Klubu BBB
       Łukasz Gryś

Trzeci tie-break z rzędu i trzeci przegrany

9 listopada w Hali Dzierżo-
niowskiego OSiR-u odbył się XIII 
Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy Dzieci i Młodzików w zapasach 
w stylu wolnym. W zawodach star-
towało 154 zawodników z Polski, 
Czech oraz Słowacji. Turniej ten 
miał na celu uczczenie przez za-
wodników odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Bielawski Klub IRON BULLS 
reprezentowała 9 osobowa eki-
pa w składzie: Michał oraz Ry-
szard Chereźniak, Szymon Sob-
czyński, Krzysztof Chmielewski, 
Oskar Ewulum, Mikołaj Macie-
jewski, Michał Marciniak, Ma-
riusz Gurtaj oraz Piotr Garnys. 
Najlepiej z zawodników zaprezen-
tował się Oskar Ewulum 31kg, któ-
ry zdobył pierwszy historyczny dla 

naszego klubu złoty medal. Srebr-
ny medal w zawodach zdobył Mi-
kołaj Maciejewski  38kg. Brązo-
we medale w turnieju  wywalczyli: 
Szymon Sobczyński 35kg, Piotr 
Garnys 35kg, Michał Chereźniak 
36kg, Ryszard Chereźniak 39kg 
oraz Michał Marciniak 50kg. Pe-
chowe V miejsce w zawodach zdo-
był Mariusz Gurtaj w kat. +73kg. 

- Jestem bardzo zadowolony 
ze swoich podopiecznych. Każdy 
start to dla nich ogromne przeżycie. 
Chciałbym podziękować wszystkim 
rodzicom, którzy tak dzielnie wspie-
rali swoje pociechy podczas walk. 
Przed nami jeszcze wiele pracy, ale 
jesteśmy dobrej myśli. Jeszcze bę-
dzie o nas głośno na zapaśniczych 
matach w Polsce i za granicą – 
Norbert Warchoł

„Żelazne Byki” rosną w siłę !

26 października w Hali Lotnika 
Wrocław odbył się Międzynarodowy 
Turniej zapaśniczy w stylu wolnym im. 
Marka Gierasimowicza. W turnieju tym 
startowała najmłodsza reprezentacja 
IRON BULLS Bielawa. Zapaśnicy wy-
walczyli w sumie 4 krążki. 

Srebrne medale w kategorii wie-
kowej ,,dzieci” (2002-2005) wywalczy-
li: Oskar Ewulum w kategorii do 31kg, 
Mikołaj Maciejewski do 40 kg. Brą-

zowe medale zdobyli również w ,,dzie-
ciach” Krzysztof Chmielewski w wa-
dze 36 kg oraz Piotr Garnus do 37 kg.  

Turniej ten pokazał jaką technikę 
i cechy motoryczne należy doskonalić, 
aby wygrywać walki. 

W Bielawie został utworzony nowy 
klub sportów walki o nazwie Uczniowski 
Klub Sportowy IRON BULLS Bielawa w 
Szkole Podstawowej nr 10 z sekcjami: 
zapaśnicza, sumo oraz jiu-jitsu. 

UKS IRON BULLS Bielawa 
we Wrocławiu na Międzynarodowym Turnieju
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W ostatnich tygodniach odbyły się, aż 4 turnieje zapaśnicze, w któ-
rych wzięli udział zawodnicy bielawskiego ZKS „Bielawianka”:MISTRZO-
STWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W STYLU WOLNYM w Brzegu 
Dolnym, - 29 września, MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZI-
KÓW W STYLU KLASYCZNYM w Kędzierzynie Koźlu – 6 październi-
ka, MAKROREGIONALNA LIGA MŁODZIKÓW I DZIECI W STYLU 
KLASYCZNYM w Poznaniu – 12 października i TURNIEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA KUDOWY ZDRÓJ W STYLU WOLNYM – 12 paździer-
nika.

Występ na MMM w stylu wolnym i klasycznym dla zawodników mia-
ły bardzo duże znaczenie, gdyż w dużej mierze to na ich podstawie wy-
znaczana jest zapaśnicza kadra młodzików. Zawody te pozwalają rów-
nież klubom zapaśniczym na zdobywanie punktów w ogólnopolskiej 
klasyfikacji współzawodnictwa sportowego. W tym roku tylko na MMM 
ZKS Bielawianka zdobył 15 punktów.

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

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

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy udzielają 
wsparcia bielawskim zapasom m. in.: Pani Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr.7, za bezpłatne użyczanie sali do zajęć treningowych, firmie Me-
ble Czyżewski, firmie Hydro Instal-Plast Zamirski oraz innym osobom,  
bez których sukces naszych zawodników nie był by możliwy. Każdy wy-
grany pojedynek i radość na twarzach naszych zawodników są dowo-
dem, że Państwa pomoc przynosi oczekiwane owoce.

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ ZAWODNI-
KÓW ZKS BIELAWIANKA

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

KLASYFIKACJA Z 
TURNIEJU

MMM                          
(styl wolny)

MMM                            
(styl kla-
syczny)

Liga           
Mł i D

Turniej Ku-
dowa Zdrój

W kategori Młodzików
1 Moskal Sebastian SP 4 57 XI VIII I ----
2 Adamski Krystian  SP 7 42 X XI I ----
3 Wojtala Kamil GM 1 35 III --- ---- ----
4 Szyngier Sebastian GM 3 85 VII V III ----
5 Orawiec Mateusz SP 7 38 VIII V VIII ----
6 Pyszniak Krzysztof SP 7 66 XII X IX ----
7 Orawiec Maciej GM 1 73 XIII ---- ---- ----
W kategori Dzieci
8 Piotr Stolarczyk SP 4 27 ---- ---- I ----
9 Pakosz Daniel SP 7 +85 ---- ---- I ----
10 Palus Oktawian SP 4 32 ---- ---- III ----
11 Kciuk Kacper SP 4 27 ---- ---- III ----
12 Markiewicz Jakub SP 7 32 ---- ---- III ----
13 Szewczak Kacper SP 4 35 ---- ---- V ----
14 Potyrała Bartosz SP 4 38 ---- ---- V ----
15 Pawlak Borys SP 4 46 ---- ---- VII ----
W kategori Młodziczek
16 Nikola Wiśniewska GM 3 38 I ---- ---- ----
17 Klaudia Zauska GM 3 63 II ---- ---- I
18 Jesica Pawłoszek SP 7 63 V ---- ---- II
19 Roksana Łosyk SP 7 50 VII ---- ---- I
20 Sandra Moskal SP 4 39 ---- ---- ---- I
21 Sylwia Moskal SP 4 36 ---- ---- ---- I
22 Roksana Samojedna GM 1 57 V ---- ---- ----
23 Natalia Babiaż GM 1 53 XII ---- ---- ----

Chętnych, którzy  chcieliby spróbować swoich sił na macie zapaśni-
czej zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znaj-
dą informacje na temat treningów:

http://zapasy.bielawa.pl/  Opracował: Marcin Kujawa

SUKCESY BIELAWSKICH ZAPAŚNIKÓW

25 października w hali spor-
towej przy ul. Bankowej w Biela-
wie odbyły się 43 Otwarte Mistrzo-
stwa Bielawy w Skoku Wzwyż Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych im. 
Zdzisława Jeżowskiego. Organiza-
torem zawodów był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bielawie. W zawodach 
udział wzięło 44 zawodników z rocz-
ników 1998 - 2002 z następujących 
szkół: Zespół Szkół Publicznych w 
Grodziszczu, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Pieszycach, Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Bielawie i Gimna-
zjum nr 1 w Bielawie.

Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Pan Leszek Stró-
żyk.

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii wiekowych:

CHŁOPCY:
Rocznik 2002
1. Michał Tubacki 115 cm Zespół 

Szkół Publicznych w Grodziszczu 
2. Szymon Grudziński 110 cm 

ESP 7 w Bielawie 
3. Mateusz Kubara 105 cm 

ESP 7 w Bielawie
Rocznik 2001
1. Przemysław Kazubek 130 

cm  ESP 7 w Bielawie
2. Grzegorz Szczupakowski 

120 cm SP 1 Pieszyce
3. Mateusz Orawiec 110 cm 

ESP 7 w Bielawie

Rocznik 2000
1. Maciej Orawiec 135 cm Gim-

nazjum nr 1 w Bielawie
2. Kamil Żytkowicz 120 cm Ze-

spół Szkół Publicznych w Grodziszczu
3. Michał Wójciak 110 cm Zespół 

Szkół Publicznych w Grodziszczu
Rocznik 1999
1. Łukasz Łuka 145 cm Zespół 

Szkół Publicznych w Grodziszczu
2. Mateusz Harańczyk 120 cm 

Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Rocznik 1998
1. Dariusz Smolak 175 cm Zespół 

Szkół Publicznych w Grodziszczu
DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2002
1. Natalia Sieroń 110 cm SP 1 

w Pieszycach
2. Aleksandra Głogowska 110 

cm ESP 7 w Bielawie
3. Wiktoria Nieśpiałowska 

110 cm SP 1 w Pieszycach
Rocznik 2001
1. Żaklina Basiak 125 cm SP 1 

w Pieszycach
2. Aniela Winiarczyk 125 cm 

SP 1 w Pieszycach
3. Marta Michalak115 cm SP 1 

w Pieszycach
Rocznik 2000
1. Adrianna Zarycka 105 cm Ze-

spół Szkół Publicznych w Grodziszczu
Rocznik 1999
1. Weronika Chmielewska 125 cm 

Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu

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

Rocznik 1998
1. Patrycja Antoszczuk 125 

cm Zespół Szkół Publicznych w Gro-
dziszczu

Po zakończeniu zawodów od-
było się wręczanie nagród. Zawodni-
cy za zajęcie I, II, III miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Puchary za najlepszy wy-
nik ufundowany przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy otrzy-
mali: Dariusz Smolak z wynikiem 
175 cm - Zespół Szkół Publicznych w 
Grodziszczu i Żaklina Basiak z wy-
nikiem 125 cm - SP 1 w Pieszycach. 
W tym roku puchar Dyrektora Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bielawie dla 
najliczniejszej reprezentacji szkoły 
otrzymała Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 w Bielawie.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za udział w zawodach, zwycięz-
com gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. 

Do zobaczenia za rok.

W niedzielę 20 października w hali Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie odbył się III Ogól-
nopolski Turniej NO-GI Fight, organizowany przez Klub Spor-
towy Iron Bulls oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. W 
zawodach uczestniczyło rekordowo 150 zawodników z całej 
Polski, m.in. Wrocławia, Opola, Kielc, Zgorzelca, Kluczborka, 
Wałbrzycha, Raciborza, Jeleniej Góry oraz z lokalnych miej-
scowości: Świdnica, Dzierżoniów i Bielawa. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał zastępca bur-
mistrza Bielawy Pan Mariusz Pach. Zawodnicy z klubów Beb-
son Gold Team oraz Iron Bulls Bielawa zdobyli 5 medali. Brą-
zowe medale w swoich kategoriach zdobywali: Juniorzy -55 kg 
Przemysław Borejko (Iron Bulls Bielawa), Oskar Czop (Beb-
son Gold Team) Juniorzy -74 kg, Paweł Drimel (Iron Bulls Bie-
lawa) w kategorii Juniorzy -88 kg. W kategorii Purpurowe pasy 
-88kg III miejsce zdobył Michał Bobrowski (Bebson Gold 
Team) oraz w kategorii purpurowe pasy -76 kg II miejsce zajął 
Norbert Warchoł (Iron Bulls Bielawa). 

Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymali medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe. W klasyfikacji drużynowej puchar 
zdobył klub Forca Brava Gold Team Opole. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w zawo-
dach oraz za dostarczone emocje sportowe. Dziękujemy rów-
nież sponsorom zawodów firmie Asura Wear z Jeleniej Góry, 
Profesjonalnemu Centrum Odżywek z Dzierżoniowa. Wiel-
kie podziękowania również należą się patronom medialnym: 
Doba.pl, TV Sudecka, Radio Sudety, Tygodnik Dzierżoniow-
ski, Wiadomości Bielawskie, Tygodnik Dzierżoniowski oraz 
portalowi Sportów walki Grapplerinfo.pl. Do zobaczenia za rok!

WYNIKI: 
Białe pasy -66 kg
1. Oskar Wróblewski Streffa Fight Team
2. Jarosław Sadowski Junior Dzierżoniów
3. Paweł Koćwin Junior Dzierżoniów
Białe pasy -74 kg
1. Kamil Dobrowolski RGC Oława
2. Filip Rybczyński Lotnik Wrocław
3. Adam Fidkowski Lutadores Opole
Białe pasy -81 kg
1. Aleksander Monsingiewicz RGC Wrocław
2. Daniel Wawszczak RGC Częstochowa
3. Łukasz Rybak Streffa Fight Team
Białe pasy -88 kg
1. Kamil Górak Wrox Gym Galvao Jiu-Jitsu
2. Nikodem Ziemiecki BJJ Zgorzelec
3. Wojciech Chrzan Junior Dzierżoniów
Białe pasy -96 kg
1. Patryk Szmyd Extreme Fighters
2. Grzegorz Kapij Puncher Wrocław
3. Maciej Jadowski Extreme Fighters
Juniorzy -55 kg
1. Marcin Weis Forca Brava Gold Team Opole
2. Mateusz Gawryluk BJJ Zgorzelec
3. Przemysław Borejko Iron Bulls Bielawa
Juniorzy -60 kg
1. Jacek Wac Forca Brava Gold Team Opole
2. Konrad Krzak MKS Otmuchów
3. Mateusz Firek Alliance Kielce
Juniorzy -66 kg
1. Arman Wilski Lutadores Opole

III Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight 
za nami…

2. Bartosz Brzeziński Alliance Kielce
3. Szymon Kliś Lutadores/Valhalla Kielce
Juniorzy -74 kg
1. Łukasz Zając RGC Jelenia Góra
2. Marek Wramba Sparta Gold Team
3. Oskar Czop Bebson Gold Team Bielawa
Juniorzy -81 kg
1. Michał Malcher Forca Brava Gold Team Opole
2. Oskar Waśkowski BJJ Zgorzelec
3. Maciej Pacuła RGC Wrocław
Juniorzy -88 kg
1. Jędrzej Maluszczak Lutadores Opole
2. Maciej Halicki Extreme Fighters
3. Paweł Drimel Iron Bulls Bielawa
Juniorzy +88 kg
1. Nitaj Stelmach KS Taekwon-do Gryf Świdnica
2. Piotr Patelski BJJ Zgorzelec
3. Jakub Majer Sparta Gold Team
Niebieskie pasy -66 kg
1. Eryk Maj Śląsk Milicz
2. Marcin Ciszek Rio Grappling Club Częstochowa
3. Kamil Karkus Łamator Racibórz
Niebieskie pasy -74 kg
1. Mikołaj Bajserowicz Wrox Gym Galvao Jiu-Jitsu
2. Wiktor Basamon BJJ Zgorzelec
3. Przemysław Tasarz Bizon Milicz
Niebieskie pasy -81 kg
1. Wojciech Suchecki RGC Oława
2. Jarosław Ciaś Boi Team Polska
3. Maciej Hołyński RGC Oława
Niebieskie pasy -88 kg
1. Paweł Murias RGC Wrocław
2. Jakub Sławik RGC Oława
3. Marcin Banaś Boi Team Polska
Niebieskie pasy -96 kg
1. Grzegorz Kaszuba RGC Wrocław
2. Jakub Długosz Wrox Gym Galvao Jiu-Jitsu
3. Michał Rojewski Boi Team Polska
Niebieskie pasy +96 kg
1. Krzysztof Latocha RGC Wrocław
2. Tomasz Kłosowski Forca Brava Gold Team Opole
Purpurowe pasy -76 kg
1. Kamil Tarnawski Łamator Racibórz
2. Norbert Warchoł Iron Bulls Bielawa
Purpurowe pasy -82 kg
1. Maksymilian Kubiak Forca Brava Gold Team Opole
2. Paweł Tomalik Lutadores Opole
3. Marcin Mencel Boi Team Polska
Purpurowe pasy -88 kg
1. Łukasz Szymecki Forca Brava Gold Team Opole
2. Wojciech Płachciak Sparta Gold Team
3. Michał Bobrowski Bebson Gold Team
Purpurowe pasy +88 kg
1. Michał Łapka Wrox Gym Galvao Jiu-Jitsu
2. Artur Pałka Forca Brava Gold Team Opole
3. Michał Jóskowski Zagłębie Wałbrzych
Kategoria Open
1. Maksymilian Kubiak
2. Krzysztof Bakalarz
3. Jakub Długosz
Klasyfikacja Drużynowa
1. Forca Brava Gold Team Opole 22 pkt.
2. Wrox Gym Galvao Jiu-Jitsu 14 pkt.
3. RGC Wrocław 13 pkt. 
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI informuje i zaprasza 
2 grudnia  
16.00 –  Uniwersytet III Wieku  -  wy-

kłady (tematy:butw.pl.)-  Teatr Robotniczy 
5 grudnia
9.20 i 12.20  – Multimedialna 

lekcja filmowa – „Rodzaje Animacji – 
MAKFilm  Wrocław – Spotkanie skła-
da sięa z dwóch części: pierwsza 
część ma charakter multimedialnych 
prezentacji przeplatanych wykładami 
prowadzącego. W drugiej uczniowie 
zostaną zaproszeni na projekcję fil-
mu animowanego - Teatr Robotniczy 

18.00 – MIKOŁAJ W RYN-
KU – coroczna impreza inaugurująca 
okres przedświąteczny. W programie: 
spektakl dla dzieci, wręczenie nagród 
w konkursie ozdób choinkowych, uro-
czyste zapalenie światełek, pokaz 
sztucznych ogni. – Plac Wolnosci

9 grudnia  
16.00 –  Uniwersytet III Wieku  

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

15 grudnia 
12.00 – 18.00 - III JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY – kolejna 
edycja plenerowej imprezy rozrywko-
wo – handlowej. W programie: Sto-
iska handlowe z rękodziełem arty-
stycznym, akcesoriami świątecznymi, 
upominkami itp. występy artystyczne, 
widowiska jasełkowe, poczęstunki 
kulinarne, atrakcje dla dzieci. Całość 
zakończy wspólne kolędowanie z 
gwiazdą wieczoru Anną Szałapak. 

 (fot. Arkadiusz  Sender) 
Anna Szałapak

Pieśniarka, piosenkarka, wo-
kalistka nazwana przez Agnieszkę 
Osiecką Białym Aniołem Piwnicy pod 
Baranami. Ponieważ kocha śpiewać, 
śpiewająco obroniła na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim pracę doktorską, 
która ukazała się drukiem pt. Szop-
ka krakowska jako zjawisko folkloru 
krakowskiego na tle szopki europej-

skiej. Jest więc doktorem nauk hu-
manistycznych z zakresu etnografii i 
antropologii kultury, belenistą. Przez 
wiele lat związana była z kabaretem 
Piotra Skrzyneckiego Piwnica pod 
Baranami. Obecnie tworzy autorskie 
programy artystyczne, łącząc klima-
ty piwniczne z własną inwencją twór-
czą. Z koncertami kolęd i z szopkami, 
śpiewając i opowiadając o ich rodo-
wodzie, historii i urzekającym pięk-
nie wiele podróżowała. Występowała  
między innymi dla studentów amery-
kańskich Uniwersytetu w Rochester 
w USA, w katedrze w Helsinkach, w 
prestiżowych salach Muzeów Kopen-
hagi, Sztokholmu i Strasburga, w Pa-
ryżu, Rzymie, Solurze, Nowym Yorku, 
a w wigilię Bożego Narodzenia 2012 
roku na Placu Żłóbka w Betlejem.

W 2011 roku Radio Kraków 
wydało płytę z zarejestrowanym 
koncertem kolęd w wykonaniu 
Anny Szałapak. Artystkę gościliśmy 
w Bielawie w roku 1995 na koncer-
cie w Teatrze Robotniczym.

KONCERT KOLĘD Z SZOP-
KĄ KRAKOWSKĄ W TLE

Główną część koncertu sta-
nowią bożonarodzeniowe pieśni i 
piosenki napisane dla Anny Szała-
pak  między innymi przez Agniesz-
kę Osiecką, Zygmunta Konieczne-
go, Zbigniewa Preisnera, Andrzeja 
Zaryckiego. Niektóre z nich powstały 
w Piwnicy pod Baranami, a wszyst-
kie sławiły i sławią szopkę krakow-
ską w świecie. Tak jak w szopce kra-
kowskiej sprawy święte przeplatają 
się ze świeckimi, tak i w programie 
koncertu pojawia się kilka najbar-
dziej znanych utworów z repertuaru 
artystki.  Koncert wieńczy wspólne 
śpiewanie kolęd tradycyjnych. Arty-
stce towarzyszyć będą Jasiek Kusek 
– fortepian, Tomasz  Góra - skrzypce

Zajęcia Stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

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

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

- Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachow-
ska: Soliści: poniedziałek i czwar-
tek g.16.00;  Chór Kameralny: wto-
rek 15.30;  

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

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

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

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

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

6 – 8.12
RYSIEK LWIE SERCE 3D 

godz. 16.00 prod.
Pełna szalonych przygód 

opowieść o dzielnym chłopcu, któ-
ry chciał być rycerzem i krokodylu, 
który nie bardzo chciał być smo-
kiem. Rysiek od dziecka pragnłł 
być rycerzem, ale w jego królestwie 
męstwo i honor zostały zastąpione 
przez bezduszne prawo, na które-
go straży stoi ojciec chłopca, dorad-
ca królowej. Rysiek też ma zostać 
prawnikiem, ale w dniu wyjazdu do 
szkoły, ucieka z domu i wyrusza na 
wyprawę w poszukiwaniu tajemni-
czego zamku, magicznego miecza 
i źródła odwagi niezbędnej, by stać 
się rycerzem. Wkrótce udowodni 
światu, że wszystkie Ryśki to fajne 
wojaki, zwłaszcza gdy mają u boku 
zawadiackie gadziny, jak krokodyl 
Gustaw z kompleksem smoka.

MÓJ BIEGUN godz.18.00 
prod. POL

“Mój biegun” to prawdziwa 
historia Jaśka Meli, najmłodszego 
w historii zdobywcy dwóch biegu-
nów, a zarazem pierwszej niepeł-
nosprawnej osoby, która dokonała 
takiego wyczynu. Zanim jednak do 
tego doszło, jego rodzina musiała 
poradzić sobie z serią tragicznych 
wydarzeń. Śmierć młodszego syna, 
a po kilku latach ciężki wypadek na-
stoletniego Jaśka. To historia, w któ-
rej rodzina odnajduje na nowo wiarę 
i miłość. Historia chłopca, który wal-
cząc o powrót do normalnego ży-
cia, odnajduje w sobie siłę charak-
teru, obcą niejednemu dorosłemu. 
To przepiękna opowieść o ludziach, 
którzy trwają razem, pomimo trage-
dii i uczą się bolesne wydarzenia 
przekuwać w zwycięstwo.

KAPITAN PHILLIPS godz. 
20.00 prod. USA

“Kapitan Phillips” to opowieść 
dokumentująca wydarzenia z 2009 
roku, związane z porwaniem przez 
somalijskich piratów amerykańskiego 
kontenerowca Maersk Alabama. Film 
skupia się na relacji dowodzącego 
Alabamą kapitana Richarda Phillipsa 
(Tom Hanks) oraz stojącego na cze-
le szajki piratów Somalijczyka Muse-
’a (Barkhad Abdi), który po przejęciu 
kontroli nad nieuzbrojonym statkiem 
bierze załogę jednostki jako zakład-
ników. Phillips i Muse nieuchronnie 
znajdują się na kursie kolizyjnym. Ich 
konfrontacja ujawnia jaskrawe po-
działy pomiędzy tymi, którzy są czę-
ścią przynoszącego krociowe zyski 
międzynarodowego handlu, a tymi, 
którzy pozostają poza nim i w despe-
racji zmuszeni są do uciekania się do 
ekstremalnych posunięć.

13 -15.12
KRAINA LODU  3D 

godz.16.00 prod. USA
“Kraina lodu” to porywająca, 

pełna przygód animowana kome-
dia adresowana do całej rodziny. 

Anna wyrusza na wielką wypra-
wę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, 
której magiczna moc uwięziła kró-
lestwo Arendelle w okowach wiecz-
nej zimy. W poszukiwaniach towa-
rzyszy jej Kristoff, przed którym 
górskie szlaki nie kryją żadnych ta-
jemnic i jego lojalny renifer Sven. 
Podczas misji ocalenia królestwa 
przyjaciele zmierzą się z surową 
pogodą, napotkają niebotyczne 
góry, tajemnicze trolle i zabawnego 
bałwana o imieniu Olaf.

ADWOKAT godz.18.00 prod. 
USA

Główny bohater to uznany 
prawnik, który skuszony wizją ła-
twego zarobku wplątuje się w ciem-
ne interesy i sprawy wymykają się 
spod kontroli. Utrzymany w cieka-
wej konwencji film opowiada o sile 
pokusy i o tym, że czasem podej-
mujemy błędne decyzje i wplątuje-
my się w coś, od czego lepiej trzy-
mać się z daleka.

WENUS W FUTRZE 
godz.20.00 prod. FRA/POL

Głównym bohaterem “Wenus 
w futrze” jest Thomas, reżyser po-
szukujący odtwórczyni głównej roli 
do swojej nowej sztuki. Wyczer-
pujący casting do nowego spek-
taklu nie przynosi rezultatu. Żad-
na z kandydatek nie nadaje się do 
roli kobiety, która zawiera umowę z 
mężczyzną, by uczynić z niego nie-
wolnika. Gdy zrezygnowany reży-
ser zbiera się do wyjścia, do teatru 
wpada Wanda. Wydaje się bez-
czelna, niewychowana, zdespero-
wana i nieprzygotowana. Thomas 
niechętnie zgadza się dać jej szan-
sę. Podczas prób aktorka przecho-
dzi oszałamiającą metamorfozę.

20 – 22.12

RATUJMY MIKOŁAJA  3D 
godz. 17.00 prod. USA

Kiedy elf Bernard niechcący 
ujawni tajemnicę wynalazku Miko-
łaja chciwemu miliarderowi, będzie 
musiał ruszyć w podróż w czasie z 
misją ratunkową. 

IGRZYSKA ŚMIERCI: W PIER-
ŚCIENIU OGNIA godz. 19.00 prod. USA

Po zwycięstwie w 74. Głodo-
wych Igrzyskach, Katniss Everde-
en (Jennifer Lawrence) oraz Peeta 
Mellark (Josh Hutcherson) udają się 
na obowiązkowe Tournee Zwycięz-
ców. Choć zuchwale złamali reguły 
rozgrywki, w glorii zwycięstwa od-
wiedzają kolejne dystrykty. Dowia-
dują się o fali zamieszek, do których 
przyczynił się ich niebywały wyczyn. 
W tym samym czasie prezydent 
Snow (Donald Sutherland) przystę-
puje do organizacji jubileuszowych 
75. Igrzysk, w których dawni zwy-
cięzcy będą musieli stanąć przeciw 
sobie. Te wydarzenia mogą zmienić 
państwo Panem na zawsze.

                                 kom lg

Świąteczny konkurs fantowy
Organizatorzy Jarmarku Bożonarodzeniowego zapraszają do udziału 

w konkursie. Każda osoba, zakupując produkty w wybranych świątecznych 
stoiskach, otrzyma kupon fantowy, uprawniający do udziału w zabawie. W 
konkursie można wylosować min: atrakcyjne zestawy AGD, które pomogą 
przygotować w każdej kuchni świąteczne smakowitości, pomogą w pracach 
domowych, a także wzbogacą świąteczne stoły o smakołyki.

Szczegółowa lista fantów w stoiskach organizatorów. Losowanie w czasie kon-
certów gwiazd Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapraszamy do udziału w zabawie !

Obecność biorących udział w zabawie obowiązkowa. W przypadku nieobec-
ności wylosowanego posiadacza numeru, będzie losowany następny.

Miejska Biblioteka Publiczna

Jak zwierzęta szykowały 
się do zimowego snu

W czwartek 7 listopada na za-
proszenie dyrektorki Małgorzaty Do-
magały i nauczycielki Jolanty Kasicy 
z Ekologicznego Przedszkola Niepu-
blicznego (EPN), grupę trzecią po-
nownie odwiedziła bibliotekarka Dzia-
łu Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) przy uli-
cy Stefana Żeromskiego 43, Jolanta 
Matuszczak. Było to kolejne spotka-
nie z cyklu „Z książką z biblioteki”. 

Po przywitaniu, pani Jola za-
dała maluszkom trzy zagadki na-
wiązujące do tematyki zajęć. Dzieci 
szybko odgadły, że są to zwierzę-
ta: jeż, wiewiórka i niedźwiedź. Na-
stępnie przeczytała opowiadanie 
pt. „Przygoda Hałabały”. Podczas 
czytania zadawała przedszkolakom 
pytania związane z tekstem oraz 
pokazywała zwierzęta z odgadnię-
tych zagadek na pięknych koloro-
wych ilustracjach w przyniesionych 
ze sobą książkach. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem odpowiadały na 
zadawane pytania. W czasie krót-
kiej rozmowy wiele dowiedziały się 
o zwyczajach leśnych zwierząt, któ-
re szykują się do zimowego snu. 

Następnie przedszkolaki  za-
prosiły panią Jolę do wspólnych 
zabaw ruchowych przy muzyce: 
„Niedźwiadki niejadki” i „Niegrzecz-
na myszka”, które w pełni pozwoliły 
im zrelaksować się po wielkim umy-
słowym wysiłku. Na zakończenie 
spotkania bibliotekarka Jolanta Ma-
tuszczak przeczytała tekst piosenki 
zatytułowanej „Gawra” i zaprosiła gru-
pę do Działu Dziecięco-Młodzieżowe-
go MBP wraz z nauczycielką Jolantą 
Kasicą. Obiecała im ogrom niezapo-
mnianych wrażeń.  Przedszkolaki na 
pożegnanie oznajmiły, że pani Jola z 
biblioteki jest przyjacielem ich grupy i 
wręczyły jej upominek, by przypomi-
nał o mile spędzonym z nimi czasie.

Jolanta Matuszczak


